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Oikos vil gennem sine aktiviteter som 
pengeinstitut medvirke til, at verdens 
fattige kan skabe sig et bedre liv.

Oikos ønsker at være en konkret handlemulighed 
for danskere, der ønsker at gøre en forskel ved 
den ulige fordeling af verdens ressourcer. 

Oikos’ værdi er hjælp til selvhjælp. Det betyder i praksis, 
at Oikos stiller lavt forrentede lån til rådighed til verdens 
fattige på rimelige vilkår. Kredit til mennesker som ikke 
har andre muligheder for at optage lån på rimelige vilkår.

Oikos finansierer også aktiviteter, der skaber 
arbejdspladser og muligheder for verdens fattige.
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Bestyrelsens beretning for 2011

Oikos’ hovedaktiviteter

Indledning
Oikos indfriede i det forgangne år de mål vi 
havde sat os for 2011. Den langsigtede stabile 
vækst fortsatte, som den har gjort siden 1993. 
Der var som budgetteret et pænt overskud 
på 316 t.kr. Omkostningerne til det Private 
Beredskab som ophørte i 2010, har haft 
væsentlig positiv betydning. Vi havde dog ikke 
budgetteret med de banker, som gik konkurs i 
2011, og det har uventet kostet Oikos 276 t.kr 
i udgifter til Indskydergarantifonden. Desuden 
har der været en stram styring af de faste 
omkostninger, hvilket har betydet en yderligere 
nedgang på 1,5 % (i 2010 var nedgangen 3 %).

Stigende udlån
I 2011 har der været en fortsat stigning i 
antal kunder og vi har især været i stand til at 
håndtere en stor stigning i antallet af lånesager. 
For at have en fortsat vækst skal vi konstant 
øge antallet af kunder og udlån, da der også 
løbende er lån der indfries og udløber. Væksten 
i udlån har været lige under 7 %. Dette er 
tilfredsstillende, når der tænkes på det pressede 
marked og den tilbageholdenhed, der har været 
blandt kunderne.

Egenkapitalen
Oikos’ egenkapital er vokset fra 5.433 t.kr til 
5.833 t.kr. Dette er en stigning på 7,4 % og 
består af årets overskud på 316 t.kr og en 
stigning i andelskapitalen på 84 t.kr. Stigningen 
i andelskapital er i den lave ende, når der 
ses over de seneste år. Stigningen skal ses i 
sammenhæng med den målrettede indsats, der 
blev gennemført i forbindelse med kampagnen 
”Andelseftersyn” i 2010.

Det er særdeles vigtigt at vores egenkapital 
konstant vokser og solvensen sikres på et 
niveau med en passende margin, således at 
der fortsat er fuld sikkerhed for alle vore kunder. 
Egenkapitalen består af andelskapital og af de 
positive resultater / overskud, som vi gerne 
skulle opnå hvert år.

Egenkapitalen er på 5.833.208 kr. med en 
solvensprocent på 15,2 % ved årets udgang. 
Den samlede ansvarlige kapital er på 
6.583.208 kr. Heraf udgør 2.091.208 kr. reserver. 
Andelskassen har kr. 750.000 i efterstillede 
kapitalindskud. 
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Balancen
Andelskassen har frem til 2011 oplevet 
en fortsat vækst i den samlede balance:
2007: 50.9 mio. kr. 
2008: 54.6 mio. kr. 
2009: 69.9 mio. kr. 
2010: 85.5 mio. kr. 
2011: 80.4 mio. kr. 

Oikos har en beholdning af danske børs-
noterede aktier som primært blev købt i 
årene 2005 og 2006. Disse begrænsede 
midler er placeret i etisk forsvarlige aktier. 
Vores beholdning i danske børsnoterede 
aktier var 255.797 kr. i 2011 og 274.770 kr. 

ultimo 2010. Da vi har solgt aktier i 2011, 
ville den sammenlignelige værdi for 2010 
have været 226.320 kr. 

Oikoslån
For Oikos-puljen, som er de udlån Oikos har til 
verdens fattige, har nye lån ikke helt modsvaret 
de løbende indfrielser. Det specielle ved 
mikrokreditter er netop at pengene kommer 
tilbage og kan udlånes igen. Dette kræver dog 
en konstant indsats og er en tidskrævende 
opgave. For at forbedre processen har to 
medlemmer af bestyrelsen påtaget sig 
opgaven at have vore Oikoslån som et 
primær fokuspunkt.

De fleste Oikoslån fortsatte i 2011, der blev afviklet et lån og etableret et nyt lån. 
Bestyrelsen anvender beregningssystemet baseret på årskroneprincippet, for at vurdere 
og vægte lånene og sammenholde dem med de midler, der er indsat på rentefri konto. 

Oikos modtager rapportering fra partnere, projekter og enkeltpersoner. Oikoslånene fungerer 
efter de aftaler der er indgået. Ved årets udgang var Oikoslånene placeret således: 

Partnere:
Strømmestiftelsen, Norge           kr.  3.000.000 
SIDI, Frankrig kr.  1.600.000      (heraf 200.000 som anparter)
Oikocredit, Holland                     kr.     200.000     (anparter)
    
Organisationer:
Aned, Bolivia  kr.       72.000   
YMCA, Østjerusalem kr.     107.000               
Sinergija Plus, Bosnien              kr.     182.000   
Hattha Kaksekar, Cambodia      kr.      603.000                  
Council of Churches, Zambia     kr.  1.000.000                
Presbyterian Church, Zambia     kr.     310.000                  
Hungarian Interchurch Aid          kr.     760.000               
Microfinance MCC, Kirgiztan      kr.     750.000          
Reformed Church, Zambia         kr.   1.000.000                  
Presbyterian Church, Zambia     kr.     573.000

Enkelpersoner:
Palsang Tamang, Nepal              kr.      90.000                 
Josephine Holdbrook, Ghana     kr.     200.000                    

Oikoslån     pr. 31.12.11:             kr. 10.447.000

Oikoslån
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Indlånsoverskud
Den vækst som Oikos har haft i de forløbne år er 
fortsat for antallet af nye kunder. Efter en vækst 
i indlånene på 24 % fra 2009 til 2010 var der 
i det forløbne år et beskedent fald på 7 % fra 
78,9 mio. kr. til 73,4 mio. kr. Dette var planlagt 
i budgettet, da vi besluttede at få reduceret 
vort indlånsoverskud. Indlånene faldt samtidig 
med at det lykkedes fortsat at øge vore udlån 
fra 40,4 mio. kr til 43,3 mio. kr. Det er ikke 
mange banker der har udfordringen med et højt 
indlånsoverskud. Udfordringen opstår, da den 
rente vi kan få for den overskydende likviditet 
har været meget lav i 2011. Samtidig får det en 
betydning for vores solvens, da obligationer skal 
vægtes med en risiko på 10 %. Har vi kontanter 
stående i en anden bank, så skal der indregnes 
en risiko på 20 %, og det er uanset hvilken bank 
i Danmark der benyttes. (Man kan undre sig 
over det system politikerne har lagt grundlaget 
for. Nu gives Finanstilsynet øgede beføjelser og 
bevillinger for at øge kontrollen og dermed de 
administrative byrder for bankerne og øgede 
omkostninger til experter og rådgivere.)      

Indskydergarantifonden
Der synes også at være en udbredt holdning til, 
at bankerne nærmest er årsag til den nuværende 
krise, og at det er andre end bankerne, der 
betaler regningen. I Oikos har vi i 2011 måttet 
dække udgifter til Indskydergarantifonden 
på 276 t.kr. Dette er den solidariske ordning 

som alle banker i Danmark er fælles om, og 
som dækker indskud op til 750 t.kr. Det kan 
dog isoleret set godt ærgre Oikos, at andre 
banker, der kan synes at have drevet en mere 
risikobetonet forretning, skal dækkes af de, der 
har et helt andet forretningsgrundlag. Det skal 
dog nok vurderes som en forsikring; men gratis 
har det ikke været for Oikos. Vores egenkapital 
ville have været væsentlig højere uden krakkede 
banker og bankpakker.

Tilsynsdiamanten
Der er af Finanstilsynet etableret fem 
målepunkter - en såkaldt ’Tilsynsdiamant’ som 
alle pengeinstitutter skal tilpasse deres forretning 
efter inden udgangen af 2012. Oikos forventer 
ikke nogen udfordringer med de fem parametre. 
Tallene befinder sig ved udgangen af 2011 alle 
inden for tilsynsdiamantens grænser.
A:  Store engagementer skal være under  

100 % af basiskapitalen. – Oikos: 0,0 %.
B:  Udlånsvækst skal være under 20 %.  

– Oikos: 6,9 %.
C:  Ejendomseksponering skal være under  

25 %. – Oikos: 0,0 % 
D:  Likviditetsoverdækning skal være over  

50 %. – Oikos: 309 %.
F:  Funding ratio (udlån ift. stabile indlån
 + egenkap.) skal være under 1,25. 
 – Oikos: 0,54.

Oikoslån til kyllingefarm i Zambia.
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Solvens
Lovgivningen kræver en solvensprocent på 8 %, 
men hvert pengeinstitut skal selv fastsætte sit 
individuelle solvensbehov. Oikos har vurderet, 
at vores individuelle solvensprocent skal være 
på 11,2 %. Siden ultimo 2010 er solvensen øget 
fra 13,3 til 15,2. Vores solvensoverdækning er 
altså 4,0. Oikos solvens bliver bl. a. påvirket 
hvordan vi placerer vores store indlånsover-
skud; men også af lån til andelsboliger, som 
indgår i beregningen af solvens svarende til 
vægtningen for Blanco lån. Dette sker med 
en vægtning på 75 % sammenlignet med fast 
ejendoms vægtning på 35 %.  Dette synes 
ulogisk og bunder i en gammeldags vurdering 
af andelsboliger, da en andelsbolig altid vil 
repræsentere en værdi, modsat blanco lån, som 
kan benyttes på mange forskellige måder.

Nedskrivninger
Nedskrivninger på udlån for 44 t.kr. er som 
tidligere år på et lavt niveau. Når driften er 
korrigeret for bidrag til dækning via Indskyder-
garantifonden og de lave nedskrivninger, 
samt skat for året får Oikos et overskud på 
basisdriften før kursreguleringer på 630 t.kr. 
Under de givne omstændigheder anses dette 
resultat for acceptabelt.

Renter
Renteniveauet har været stabilt gennem året. 
Dette har givet en stabil rentemarginal for året. 
I Oikos har vi som hidtil kun ændret renten, når 
vi mente at ændringen havde en længerevarende 
karakter. Dette medførte én regulering i 2011. 
Oikos har bevidst fastsat attraktive ind- og 
udlånsrentesatser for at give vore kunder en 
attraktiv og stabil vare.

Opsummering
På stort set alle områder har Andelskassen 
fortsat sin støt stigende vækst i aktiviteterne. 
Antallet af andelshavere voksede fra 731 til 
776 og det samlede antal kunder ligger nu på 
1.739. Indlån på rentefri konti udviste et fald 
fra 42.144.579 kr. til 40.908.719 kr. mens de 
rentebærende konti faldt fra 36.769.886 kr. til 
32.539.661 kr
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Antallet af udlån til private (bolig, studielån, 
boligetablering o.l.) fortsatte væksten fra de 
foregående år. Udlånene voksede fra 40.483.724 
kr. i 2010 til 43.267.166 kr. ved udgangen af 
2011.

For at kunne udnytte den vækst vi oplever, vil 
vi stadig have stor fokus på fortsat at opnå en 
positiv bundlinje. Oikos har en solid likviditet 
som giver ro og tryghed omkring driften. Vores 
solvens er 15,2 % så der er plads til en fortsat 
kontrolleret vækst. Andelskapitalen er vokset fra 
3.658 t. kr. til 3.742 t. kr. Egenkapitalen er vokset 
fra 5.433 t. kr. til 5.833 t. kr.

I næsten alle årene siden Oikos’s etablering i 
1993 har der været et stort indlånsoverskud. 
Vi har historisk haft flere indskud fra vore 
kunder end vi har haft lånt ud i Danmark eller 
via vore ”Oikos lån”, der er vore udlån til bl.a. 
mikrokreditter. Det er bestyrelsens mål, at det 
store indlånsoverskud skal mindskes yderligere.
Fokus bliver at øge vore udlån under hensyn 
til at sikre et positivt resultat for året og en 
yderligere styrkelse af solvensen. Andelskassen 
føler et stort ansvar overfor alle vore kunder, og 
vil ikke risikere at komme i en situation, hvor vi 
ikke kan leve op til de lån, som vi har forpligtet 
os på.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet indgår som 
en øgning af egenkapitalens reserver fra tidligere 
år, der herefter vil være på i alt 5.833.208 kr. 
mod 5.432.925 kr. året før.

Usikkerheder ved indregning og måling
Oikos samlede økonomi er fortsat sund. 
Dette afspejles i den generelle vækst på alle 
områder og i at basisindtjeningen hænger 
sammen. Det begrænsede behov for at foretage 
nedskrivninger afspejler den omhyggelige og 
forsigtige politik og vurdering af andels-
kassens kredit- og udlånsengagementer. 

Vi vurderer således, at usikkerheden ved 
indregning og måling af regnskabets poster er 
på et niveau, der ikke er af væsentlig betydning 
for årsregnskabet.

Usædvanlige forhold
Der har i 2011 ikke været usædvanlige forhold, 
der har påvirket indregningen eller målingen.

Udvikling i Oikos’ aktiviteter  
og økonomiske forhold
Oikos’ muligheder for at fungere som primært 
pengeinstitut for sine brugere er løbende blevet 
forbedret. For at forbedre den service der 
kan ydes vore kunder via netbanken er Oikos 
stadig i gang med at undersøge mulighederne 
for at udnytte vores tilslutning til PBS. Vi har 
reelt ikke kunnet benytte denne mulighed på 
nuværende tidspunkt da vi også skal tilsluttes en 
datacentral. Omkostningerne for dette er meget 
høje.

Bestyrelsen har valgt at fortsætte en rentepolitik, 
der ligger på niveau med eller i underkanten af 
hvad de store banker tilbyder for dermed at være 
konkurrencedygtig og fremme fornuftige udlån. 
Andelskassens store likvide beholdning er blevet 
reduceret noget i det forløbne år; men befinder 
sig stadig på et niveau som ønskes reduceret i 
de kommende år.

Oikos opererer desuden stadigvæk med få 
gebyrer i forhold til de store pengeinstitutter. 
Politikken er gennemskuelige gebyrer, og hvor 
de indføres er det for at dække faktiske udgifter.

Udlån til private vil blive øget yderligere, men 
Oikos ønsker samtidig at have en likviditet, der 
kan tilgodese de eksisterende kunder samt 
en vækst der afspejler nye indskud, samtidig 
med at Oikos anlægger en fortsat forsigtig 
kreditvurdering ved långivning.

Repræsentantskabet har afholdt 2 møder i løbet 
af året i henholdsvis Århus og København. Vort 
nyhedsbrev er udsendt 3 gange i årets løb.

Betydningsfulde hændelser efter 
regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtrådt væsentlige hændelser 
siden 1. januar 2012 af betydning for vurdering 
af årsregnskabet.

Oikos forventede udvikling
Det forventes, at den stabile vækst Oikos har 
oplevet i alle årene siden 1993 vil fortsætte. Den 
primære drift vil kunne udvise et pænt overskud 
i 2012, hvis ikke der kommer store krak som 
kræver dækning via Indskydergarantifonden. 
Det skal dog samtidig understreges, at den 
forventede stigning i renteniveauet kan have 
en negativ indflydelse på vore obligationer 
og betyde et kurstab for året.
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Vidensressourcer af betydning 
for fremtidig indtjening
Der er intet at bemærke.

Særlige risici 
Risikoen er igennem en årrække blevet mindre 
i forhold til tidligere, idet basisindtjeningen nu 
er forbedret og vi har i 2011 kunnet opleve en 
stigning i egenkapitalen, således at solvensen 
også er blevet forbedret. Det er dog som 
tidligere sådan, at Oikos’ forretningsmæssige og 
finansielle risici er specielt knyttet til udlånene. 
Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af særlige 
risici i noterne.

Administrative byrder 
Kravene fra offentlige myndigheder stiger 
konstant. Under krisen har der været extra-
ordinær fokus og krav til rapportering, men 
det kan frygtes at når disse kontrolinstanser 
er etableret så bliver de bestemt ikke mindre 
fremover. Den megen ekstra kontrol har 
desværre ikke forhindret, at der igen i 2011 
blandt pengeinstitutterne er forekommet triste 
historier.

Forsknings og udviklingsaktiviteter 
Oikos arbejder for at øge kendskabet til vore 
aktiviteter som pengeinstitut og vores mission 
om at medvirke til, at verdens fattige kan 
skabe sig et bedre liv ved at få adgang til 
mikrokreditter. 

Filialer i udlandet 
Andelskassen har ingen filialer i udlandet.

Medarbejdere
Oikos har nogle meget stabile medarbejdere. 
Der har ikke været nogen afgange i det forløbne 
år. Vi har udvidet med en deltidsmedarbejder.

Afslutning
I henhold til lov om finansiel virksomhed skal 
oplyses, at ingen i bestyrelse eller direktion 
besidder bestyrelsesposter i danske selskaber.

Bestyrelsen vil gerne rette en tak til personalet, 
repræsentantskab, frivillige medarbejdere og 
ikke mindst til Oikos andelshavere og kunder, 
som hver på deres måde medvirker til at verdens 
fattige kan skabe sig et bedre liv.

Oikoslån til dyrkning af grøntsager i Zambia.
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Vi har dags dato behandlet og godkendt 
årsrapporten for 2011 for Andelskassen 
Oikos.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse 
med lov om finansiel virksomhed herunder 
bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber 
m.fl.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet givet et 
retvisende billede af pengeinstituttets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2011, samt af resultatet af pengeinstituttets 
aktiviteter for regnskabsåret 2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor 
opfattelse en retvisende redegørelse af 
udviklingen i pengeinstituttets aktiviteter 
og økonomiske forhold, samt et retvisende 
beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, som pengeinstituttet 
kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til general-
forsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 26. marts 2012

ledelsespåtegning

Direktion

Allan Andersen

Bestyrelse

Ivor Palmer Jørgensen
Formand  

Ejvind Post 
Næstformand 

Anne Bjerre Braüner

Christian Carstensen  

Heidi Jacobsen 

Jacob Mandrup

Kristina W. Pedersen  

Halfdan Sølvsten

Mads F. Knudsen
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Til andelshaverne i Andelskassen Oikos

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Andels-
kassen Oikos for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2011, der omfatter 
resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse, 
balance, egenkapitalopgørelse og noter, 
herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel 
virksomhed, herunder bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for kreditinstitutter mv.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med lov om finansiel 
virksomhed og bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for kreditinstitutter mv. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 
årsregnskabet på grundlag af vores revision. 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj 
grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisions-
handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 
og oplysninger årsregnskabet. De valgte 
revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurderingen af risici for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, 
der er relevant for virksomhedens udarbejdelse 
af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede. Formålet hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke 

en konklusion om effektiviteten af virksom-
hedens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 
regnskabspraksis er passende, om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den 
samlede præsentation af  årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af andelskassens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2011 samt af resultatet af andelskassens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2011 i overensstemmelse med lov om 
finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse 
om finansielle rapporter for kreditinstitutter mv.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed 
gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har 
ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg 
til den udførte revision af årsregnskabet. 
Det er på denne baggrund vores opfattelse, 
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet.

Nykøbing Mors, den 26. marts 2012 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Henrik S. Poulsen  
Statsautoriseret revisor

den uafhængige revisors påtegning
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 2011 2010 2009 2008 2007

     
Resultatopgørelse     
     
Netto rente- og gebyrindtægter 2.978 2.483 2.238 2.124 1.853
Kursreguleringer 158 -98 298 -593 -391
Udgifter til personale og administration 2.302 2.235 2.408 1.642 1.529
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv 44 33 28 31 26
Årets resultat 316 -370 -81 -167 -115

    
Balance     
     
Udlån 43.267 40.484 37.395 35.589 31.289
Egenkapital 5.833 5.433 5.365 5.226 5.344
Aktiver i alt 80.414 85.535 69.984 54.697 50.967
     

Nøgletal      
    
Solvensprocent 15,230 13,298 16,860 16,064 15,911
Kernekapitalprocent 13,422 11,556 14,580 16,123 15,911
Egenkapitalforrentning før skat 7,0 -6,8 -2,0 -4,6 -2,9
Egenkapitalforrentning efter skat 5,6 -6,8 -1,5 -3,2 -2,1
Indtjening pr. omkostningskrone 1,14 0,87 0,.96 0,86 0,90
Renterisiko 1,3 7,3 2,0 0,0 1,0
Valutaposition 34,5 32,2 39,2 37,5 36,8
Udlån i forhold til indlån 58,9 51,4 58,9 72,5 69,2
Udlån i forhold til egenkapital 6,9 7,4 7,0 6,8 5,9
Årets udlånsvækst 8,78 8,26 5,0 13,7 22,0
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 308,9 398,9 373,7 241,5 225,6
Summen af store engagementer 0 0 0 0 0
Årets nedskrivningsprocent 0,097 0,225 0,18 0,1 0,6

Hoved- og nøgletal
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 Note 2011 2010
   
Renteindtægter 1 3.099.753 2.912.093
Renteudgifter 2 446.854 697.454
   
Netto renteindtægter  2.652.899 2.214.639
   
Udbytte af aktier mv.  7.509 13.270
Gebyrer og provisionsindtægter 3 348.131 285.778
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  30.709 -30.383
   
Netto rente- og gebyrindtægter  2.977.829 2.483.304
   
Kursregulering 4 157.527 -98.416
Andre driftsindtægter  3.999 0
Udgifter til personale og administration  5 2.302.230 2.335.069
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  125.119 150.257
Andre driftsudgifter  276.247 235.732
Nedskrivning på udlån tilgodehavender mv. 6 -43.803 -33.430
   
Resultat før skat  391.955 -369.600
   
Skat 7 75.673 0
   
Årets resultat  316.283 -369.600
   
Der disponeres således   
Overført til overført overskud  316.283 -369.600 
   
Totalindkomstopgørelse   
   
Årets resultat  316.283 -369.600
Anden indkomst  0 0
   
Årets totalindkomst   316.283 -369.600

Resultatopgørelse
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 Note 2011 2010
   
Aktiver    
   
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker  71.451 115.360
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 8 21.813.128 27.697.287
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 9/10 43.267.166 40.483.724
Obligationer til dagsværdi 11 13.686.481 15.396.114
Aktier mv. 11 979.706 999.742
Immaterielle aktiver 12 213.125 332.762
Øvrige materielle aktiver 13 100.600 147.135
Aktuelle skatteaktiver  6.875 24.313
Udskudte skatteaktiver 14 53.150 128.823
Andre aktiver  222.805 209.720
   
Aktiver i alt  80.414.487 85.534.980

 

Passiver   
   
Indlån og anden gæld 15 73.448.380 78.914.466
Andre passiver  382.899 437.589
   
Gæld i alt  73.831.279 79.352.055
   
Hensættelser til udskudt skat  0 0
   
Hensatte forpligtelser i alt  0 0
   
Efterstillede kapitalindskud 16 750.000 750.000
   
Efterstillede kapitalindskud i alt  750.000 750.000
   
Andelskapital  3.742.000 3.658.000
Overført overskud eller underskud  2.091.208 1.774.925
   
Egenkapital i alt  5.833.208 5.432.925
   
Passiver i alt  80.414.487 85.534.980
   
Ikke balanceførte poster:
Eventualforpligtelser 21 2.088.377     1.234.321

Balance
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 Andelskapital Overført resultat I alt
   
Egenkapital primo 2010 3.220.000 2.144.525 5.364.525
Kapitaltilførsel 438.000  438.000

Totalindkomst for perioden:   
- Årets resultat  -369.600 -369.600
- Anden totalindkomst  0 0
   
Egenkapital ultimo 2010 3.658.000 1.774.925 5.432.925
   
Egenkapital primo 2011 3.658.000 1.774.925 5.432.925
Kapitaltilførsel 84.000  84.000

Totalindkomst for perioden:   
- Årets resultat  316.283 316.283
- Anden totalindkomst  0 0
   
Egenkapital ultimo 2011 3.742.000 2.091.208 5.833.208

egenkapital

  2011 2010
  
Kernekapital  5.833.208 5.432.925
Fradrag  266.275 461.585

Kernekapital efter fradrag  5.566.933 4.971.340

  
Medregnet efterstillede kapitalindskud   750.000 750.000

Supplerende kapital efter fradrag  750.000 750.000
  

Basiskapital efter fradrag i alt  6.316.933 5.721.340
  
Vægtede poster  41.477.000 43.051.000
Kapitalkrav  1.858.000 1.858.000
  
Kernekapitalprocent  13,422 11,556
Solvensprocent  15,230 13,298

 

kernekapital, basiskapital og solvensforhold
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Note 1  2011 2010

Renteindtægter  
Kreditinstitutter og centralbanker  256.051 298.686
Udlån og andre tilgodehavender  2.492.300 2.313.352
Obligationer  351.402 300.055
  
Renteindtægter i alt  3.099.753 2.912.093
  
  

Note 2  2011 2010

Renteudgifter  
Indlån og anden gæld  424.224 676.410
Efterstillede kapitalindskud  22.630 21.044
  
Renteudgifter i alt  446.854 697.454
  

Note 3  2011 2010
  
Gebyrer og provisionsindtægter  
Betalingsformidling  194.161 184.001
Lånesags gebyrer  128.974 78.135
Øvrige gebyrer og provisioner  24.996 23.642
  
Gebyrer og provisionsindtægter i alt  348.131 285.778
  

  
Note 4  2011 2010

Kursreguleringer  
Obligationer  127.152 -65.051
Aktier mv.  29.825 -90.555
Valuta  550 57.190

Kursreguleringer i alt  157.527 -98.416

noter
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Note 5  2011 2010

Udgifter til personale og administration  
Personaleudgifter:    
Lønninger og vederlag  1.154.729 1.205.515
Pensioner  51.139 48.631
Udgifter til social sikring og afgifter mv.  103.746 112.316

I alt  1.309.614 1.366.432
  
Øvrige administrationsomkostninger  992.616 968.607
  
Udgifter til personale og administration i alt  2.302.230 2.335.069
  
Heraf lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion:  
Direktion, kontraktligt vederlag  487.116 437.130
Bestyrelsesformand  0 0
Bestyrelse, næst formand  0 0
Bestyrelse, i øvrigt  0 0

I alt  487.116 437.130
  
Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede  3 3
  
Honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet  62.500 51.475
Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed  6.250 0
Honorar for andre ydelser  0 0

Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte 
revisionsvirksomhed, der udfører lovpligtig revision  68.750 51.475
  

Note 6  2011 2010
  
Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender  
  
Individuelle nedskrivninger  
Nedskrivninger henholdsvis værdi regulering i årets løb  11.419 37.430
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidl.regnskabsår  -1.616 
4.000
  
Årets individuelle nedskrivninger  9.803 33.430
  
Gruppevise nedskrivninger   
Nedskrivninger henholdsvis værdi regulering i årets løb  34.000 0
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår 0 0
  
Årets gruppevise nedskrivninger  34.000 0
  
Årets nedskrivninger på udlån med videre  43.803 33.430

noter
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Note 6  2011 2010

Gruppevise nedskrivninger    

Nedskrivninger henholdsvis værdi regulering i årets løb  34.000 0 
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår 0 0 
   
Årets gruppevise nedskrivninger  34.000 0 
   
Årets nedskrivninger på udlån med videre  43.803 33.430 

Note 7  2011 2010

Skat   

Beregnet skat af årets indkomst  0 0 
Ændring i udskudt skat  75.673 0 
   
Skat i alt  75.673 0 
   
Skatteafstemning/effektiv skatteprocent   
Gældende skattesats  25 25 
Permanente afvigelser  -5,7 25 
   
Effektiv skatteprocent  19,3 0 
   

 
Note 8  2011 2010
  
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  21.813.128 27.697.287 
   
Tilgodehavender i alt  21.813.128 27.697.287 
   
Løbetidsfordeling efter restløbetid   

Anfordring  17.313.128 24.697.287 
Til og med 3 måneder  4.500.000 3.000.000

noter
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Note 9  2011 2010

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris   

Udlån og tilgodehavender før nedskrivninger  42.404.796 40.577.551 
Nedskrivninger ultimo  137.630 93.827 
   
Udlån og tilgodehavender ultimo  43.267.166 40.483.724 
   
Løbetidsfordeling efter restløbetid   

Anfordring  1.049.227 1.104.876 
Til og med 3 måneder  99.249 55.066 
Over 3 måneder og til og med 1 år  831.873 340.791 
Over 1 år og til og med 5 år  18.008.618 19.264.399 
Over 5 år  23.278.199 19.718.592 

Note 10  2011 2010

Nedskrevne tilgodehavender   

Der er foretaget nedskrivning på udlån og tilgodehavender 
som følge af indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse.   
Værdiansættelse før nedskrivning  103.630 93.827 
Værdiansættelse efter nedskrivning  0 0 
   

Note 11  2011 2010
   
Værdipapirer   

Obligationer til dagsværdi  13.686.481 15.396.114 
Aktier mv. til dagsværdi  979.706 999.742 
   
Værdipapirer i alt  14.666.187 16.395.856

noter
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Note 12  2011 2010

Immaterielle aktiver   
   
Aktiverede udviklingsomkostninger   
   
Kostpris primo  550.944 567.187 
Tilgang i årets løb  0 1.757 
Afgang i årets løb  -57.444 -18.000 

Kostpris ultimo  493.500 550.944 
   
Ned- og afskrivninger primo  218.182 129.514 
Årets afskrivninger  62.193 88.668 

Ned- og afskrivninger ultimo  280.375 218.182 
   
Bogført værdi ultimo  213.125 332.762 
   
Immaterielle aktiver i alt  213.125 332.762 

Note 13  2011 2010
   
Øvrige materielle anlægsaktiver   
   
Driftsmidler   
Kostpris primo  669.261 669.261 
Tilgang i årets løb  16.390 0 

Kostpris ultimo  685.651 669.261 
   
Ned- og afskrivninger primo  522.126 460.536 
Årets afskrivninger  62.925 61.590 
Ned- og afskrivninger ultimo  585.051 522.126 
   
Bogført værdi ultimo  100.600 147.135 
   
Øvrige materielle anlægsaktiver i alt  100.600 147.135

noter
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Note 14  2011 2010

Udskudte skatteaktiver
   
Aktiveret primo  128.823 128.823 
Årets aktivering  -75.673 0 
   
Aktiveret ultimo  53.150 128.823 
   
Der vedrører følgende poster:   
Uudnyttet skattemæssigt underskud  392.617 701.355 
Skattemæssige merafskrivninger  -179.637 -258.011 
   

Note 15  2011 2010

Indlån og anden gæld   

Anfordring  37.856.039 40.898.768 
Med opsigelsesvarsel  35.592.341 38.015.698 
   
Indlån og anden gæld i alt  73.448.380 78.914.466 
   
Løbetidsfordeling efter restløbetid   
Anfordring  37.856.039 40.898.768 
Til og med 3 måneder  35.536.224 38.015.698 
Over 3 måneder og til og med 1 år  56.116 0 

Note 16  2011 2010

Efterstillede kapitalindskud   

DKK – 3,0 % - udløb 30.06.2016  750.000 750.000 
   
Efterstillede kapitalindskud i alt  750.000 750.000 
   
Årets renter til efterstillede kapital indskud  22.630 21.044 
   
Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved 
opgørelse af basiskapitalen  750.000 750.000 
   

Note 17  2011 2010
   
Opgørelse af Oikoslån   

Udlån  10.152.418 10.738.551 
Andele Oikokredit U.A.  201.069 201.615 
SIDI  189.839 190.356 
   
Oikoslån i alt  10.543.326 11.130.522 
 

noter
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Note 18  

Finansielle risici  

Andelskassens virksomhed medfører, at andelskassen er eksponeret overfor forskellige risikotyper: 
kreditrisici, markedsrisici, likviditetsrisici og operationel risici.

Kreditrisikoen er risikoen for tab som følge af, at kunden helt eller delvis misligholder deres 
betalingsforpligtelser over for andelskassen.

Markedsrisikoen er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og forpligtelser ændres som 
følge af forandringer i markedsforholdene.

Likviditetsrisikoen er risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under 
andelskassens likviditetsberedsskab.

Den operationelle risiko er risikoen for, at der enten direkte eller indirekte opstår økonomiske tab som 
følge af fejl i interne processer og systemer, menneskelige fejl eller som følge af eksterne hændelser.

Det er andelskassens overordnede politik, at andelskassen kun påtager sig risici, som er i 
overensstemmelse med de forretningsmæssige principper, som andelskassen drives efter, og som 
andelskassen har de kompetencemæssige ressourcer til styring af.

Andelskassen udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som dagligt 
påvirker andelskassen. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for risiko- og kapitalstyring og 
modtager løbende rapportering om udviklingen. Den daglige styring foretages af direktionen, der kan 
uddelegere denne til medarbejderne.

Kreditrisici
Det er andelskassens politik, at kreditgivning skal være baseret på indsigt i kundernes økonomiske 
forhold, og kundernes evne og vilje til at opfylde påtagne forpligtelser er styrende for andelskassens 
kreditgivning.

Andelskassen har en del større engagementer med internationale institutioner (Ngo’er) sikret ved 
garantier. Andelskassens kreditrisiko i øvrigt er spredt på en lang række mindre engagementer. 
Det tilstræbes, at enkeltengagementer kun kortvarigt overstiger 10 pct. af bankens egenkapital, 
for så vidt angår den ikke sikrede del af engagementet.

I forbindelse med kreditgivning tilstræbes, at andelskassen har den højest opnåelige 
sikkerhedsmæssige afdækning af risikoen på engagementet.

Ved kreditgivning til private og ngo’r er de vigtigste sikkerhedstyper:
• fast ejendom
• biler
• kautioner
• garantier

Noter øvrige oplysninger
Ved kreditgivning til erhvervskunder er de vigtigste sikkerhedstyper:
• fast ejendom
• garantier

Kreditrisici er yderligere beskrevet i note 19.

noter
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Markedsrisici
Det er andelskassens politik, at markedsrisiciene holdes på et lavt niveau. Andelskassens ledelse 
har for hver markedsrisikotype fastlagt konkrete risikorammer, som ikke må overskrides.

Andelskassens udlåns- og indlånsforretninger samt mellemværende med andre kreditinstitutter, 
er for hovedpartens vedkommende indgået på variabel rentebasis.

Andelskassen har en valutarisiko, der primært består i udlån i udenlandsk valuta og udenlandske 
kapitalandele.

Andelskassen er ejer af nogle unoterede kapitalandele i danske og udenlandske kreditinstitutter ol. 
Herudover har andelskassen kun en mindre portefølje af børsnoterede aktier.

Andelskassen ejer hverken domicil- eller investeringsejendomme.

Følsomheden i andelskassens markedsrisici er yderligere beskrevet i note 20.

Likviditetsrisici
Det er andelskassens mål, at udlån skal kunne finansieres af summen indlån fra kunder og 
egenkapital.

Det tilstræbes endvidere, at andelskassen, såfremt der skulle opstå en likviditetskrise, vil kunne klare 
de lovpligtige likviditetskrav uden væsentlige træk på andre pengeinstitutters ubekræftede lines.

Operationelle risici
Der foretages løbende rapportering til andelskassens ledelse af de tab og begivenheder, som 
vurderes at kunne henføres til operationelle risici. Med baggrund i denne rapportering og iagttagelser 
i øvrigt, foretages der en vurdering af, om forretningsgange m.v. kan justeres og forbedres med 
henblik på minimering af de operationelle risici.

It-forsyningen, der er det væsentligste område ved vurdering af operationelle risici, er outsourcet til 
Andelskassernes Edb. It-sikkerheden vurderes løbende, og der foretages løbende de nødvendige 
justeringer heraf.

noter
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Note 19  2011 2010

Kreditrisici  

Relativ fordeling af udlån, tilgodehavender og garantier   

Erhverv, herunder:   
a. Landbrug  883 0 
b. Energiforsyning  0 2.311 
c. Bygge- og anlægsvirksomhed  0 312 
d. Transport, hoteller og restauranter  1.045 300 
e. Finansiering og forsikring  6.943 8.902 
f. Øvrige erhverv  2.507 464 
Erhverv i alt  11.378 12.289 
Private  34.103 29.427 
   
I alt  45.481 41.716 
   
Akkumulerede nedskrivninger   
   
Individuelle nedskrivninger primo  94 69 
Årets nedskrivninger  10 25 

Individuelle nedskrivninger ultimo  104 94 
   
Gruppevise nedskrivninger primo  0 0 
Årets nedskrivninger  34 0 

Gruppevise nedskrivninger ultimo  34 0 
   
Samlede nedskrivninger ultimo  138 94 
   
Årets nedskrivningsprocent  0,097 0,100 
Akkumuleret nedskrivningsprocent  0,324 0,225

noter
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Note 20  2011 2010

Markedsrisici  
   
Valutarisici   
   
Mellemværende i fremmed valuta   

Aktiver i fremmed valuta  1.920 1.883 
Forpligtelser i fremmed valuta  0 0 
   
I alt  1.920 1.883 
   
Valutaposition (valutaindikator 1)  34.5 32.2 
   

   
Renterisici   
   
Beregnet renterisiko   

Renterisiko på værdipapirer  75 362 
   
Renterisiko i alt  75 362 
   
Renterisiko i procent  1,3 7,3 
   
 

Note 21  2011 2010 
 
Eventualforpligtelser   
   
Garantier   

Finansgarantier  697.905 819.608 
Øvrige garantier  1.390.472 414.713 
   
I alt  2.088.377 1.234.321 
   
Under finansgarantier indgår kr. 458.800. stillet overfor Indskydergarantifonden. 

noter



årsrapport 2011AndelskAssen OikOs26

Note 22  2011 2010

Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Ingen aktionær/person/selskab har bestemmende indflydelse på pengeinstituttet.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med

Pengeinstituttets nærtstående parter med væsentlig indflydelse omfatter bestyrelse og direktion 
samt disse personers relaterede familiemedlemmer.

Direktion, bestyrelse og repræsentantskab

Størrelse af lån til samt pant, kautioner og garantier stillet for medlemmerne i pengeinstituttet.

  2011 2010  
   
Direktion  0 0 
Bestyrelse  500.000 986.664 
   
Lån mv. til direktion, bestyrelse og repræsentantskab er givet på pengeinstituttets normale 
markedsmæssige vilkår.

noter
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Note 23

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder 
bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, og omkostninger indregnes med 
de beløb der vedrører regnskabsåret. Alle værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsel af beløb der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
pengeinstituttet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå pengeinstituttet, og forpligtelsens værdi kan 
måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og 
materielle aktiver på tidspunkt for første måling til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Køb og salg af finansielle 
instrumenter indregnes på afregningsdagen.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 
mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til begivenheder, der fremkommer mellem balancedagen og 
tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
balancedagen.

Regnskabsmæssige skøn
Den regnskabsmæssige værdi af visse finansielle aktiver og passiver er forbundet med et skøn over, 
hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste 
skøn vedrører nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender og opgørelse af dagsværdier for 
unoterede finansielle instrumenter.

De udøvede skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen anser som forsvarlige, men som er 
usikre, herunder særligt med at kvantificere risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages.

Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af et ændret 
regnskabsmæssigt skøn, indregnes virkningen fremadrettet og på tilsvarende måde som det 
oprindelige skøn.

Resultatopgørelsen

Renter, gebyrer og provisioner
Renteindtægter, renteudgifter og gebyrer indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører.  
Visse gebyrer og provisioner, der er en del af den effektive rente af et finansielt instrument eller 
forpligtelse, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af renten 
på de finansielle instrumenter og forpligtelser under henholdsvis renteindtægter og renteudgifter.
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Udgifter til personale og administration
Udgifter til personale omfatter løn, pensioner, sociale udgifter og goder mv. til pengeinstituttets 
personale, og indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de 
pågældende ydelser og goder.

Udgifter til administration omfatter bl.a. markedsføring, it, kontorhold, kontingenter og forsikringer, 
samt øvrige administrative og driftsmæssige udgifter. 

Balancen

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker der måles til dagsværdi omfatter 
tilgodehavender hos andre kreditinstitutter samt tidsindskud i centralbanker.

Dagsværdien fastsættes sædvanligvis til nominel værdi.
  
Udlån og andre tilgodehavender
Udlån og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der ved første indregning måles til 
hovedstolen, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi, med tillæg af transaktionsomkostninger og 
med fradrag af modtagne gebyrer mv.

Udlån og andre tilgodehavender testes løbende for nedskrivningsbehov ud fra fastsatte objektive 
indikatorer for værdiforringelse, dels individuelt for alle signifikante udlån og lån der ikke kan 
indpasses i en gruppe, og dels gruppevis for grupper af udlån der har ensartede karakteristika med 
hensyn til kreditrisiko. 

For individuelle nedskrivninger anses objektiv indikation for værdiforringelse for indtruffet, f. eks. 
når låntager er i betydelig økonomisk vanskelighed, ved låntagers kontraktbrud, ved lempelse 
af låntagers lånevilkår som følge af økonomiske problemer, eller ved låntagers konkurs og 
rekonstruktion. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem regnskabsmæssig værdi før 
nedskrivning og den tilbagediskonterede nutidsværdi af forventede fremtidige tilbagebetalinger.

For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering 
af, om der fór gruppen er indtruffet en objektiv indikation af for værdiforringelse. Den gruppevise 
vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med 
hensyn til kreditrisiko. 

Såfremt uudnyttede tilsagte kreditter vurderes at have en kreditrisiko, indgår disse i ovennævnte test 
for nedskrivningsbehov. Nedskrivninger på uudnyttede tilsagte kreditter indregnes under hensatte 
forpligtelser.

Værdipapirer
Obligationer, aktier og andre kapitalandele måles som hovedregel til dagsværdi. Dagsværdien 
fastsættes for børsnoterede værdipapirer til lukkekursen på balancedagen og for unoterede 
værdipapirer til tilnærmet dagsværdi beregnet ved hjælp af almindeligt accepterede 
værdiansættelsesmetoder.

Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, 
måles til kostpris.

Immaterielle aktiver 
Immaterielle aktiver indregnes til kostpris og måles efterfølgende til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger, hvis aktivet vurderes at have en endelig brugstid, og 
akkumulerede tab ved værdiforringelse.
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Udviklingsomkostninger indregnes som immateriel aktiv, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, 
at de vil frembringe sandsynlige økonomiske fordele i fremtiden. Øvrige udviklingsomkostninger 
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.
Der foretages lineære afskrivninger på tilslutningsrettigheder over aktivernes forventede brugstider, 
der andrager op til 10 år. 

Øvrige materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen 
omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
Restværdien revurderes årligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:

 Brugstid Restværdi 
Driftsmateriel 3-5 år 0 % af kostpris

Øvrige materielle anlægsaktiver vurderes for nedskrivningsbehov, når der er indikation for 
værdiforringelse, og der nedskrives til genindvindingsværdien, som er den højeste af nettosalgssum 
og nytteværdien.
 
Andre aktiver
Andre aktiver omfatter hovedsaligt tilgodehavende rente- og provisionsindtægter der er indtjent inden 
balancedagen, men først afregnes i efterfølgende regnskabsår. Andre aktiver måles til dagsværdi.

Finansielle forpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved gældspåtagelse til det modtagne provenu, hovedstolen 
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes finansielle 
forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den 
effektive rentes metode. 

Efterstillede kapitalindskud
Efterstillede kapitalindskud indregnes ved gældspåtagelse til det modtagne provenu, hovedstolen 
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes efterstillede 
kapitalindskud til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den 
effektive rentes metode. 
 
Skatter
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle 
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver 
indregnes med det beløb, som forventes at blive udnyttet, eksempelvis ved udligning i skat af 
fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske 
skatteenhed.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i 
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med 
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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Omregning af fremmed valuta
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på 
balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs (lukkekurs). Forskellen mellem balancedagens 
kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen, indregnes i 
resultatopgørelsen som kursreguleringer.

Ikke monetære poster omregnes for aktiver der måles til kostpris til transaktionsdagens valutakurs 
og for aktiver der måles til dagsværdi til balancedagens valutakurs (lukkekurs).

Hoved- og nøgletal
Hoved- og nøgletal er medtaget i henhold til bilag 7 til regnskabsbekendtgørelsen, og er defineret 
i vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter.
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