Andelskassen Oikos’ solvens – reaktion på Finanstilsynets seneste afgørelse
Finanstilsynet har i dag, 31. januar 2019, offentliggjort en afgørelse om fastsættelse af solvenskrav
på 13,8 for Andelskassen Oikos. Af Finanstilsynets afgørelse fremgår det, at Andelskassen Oikos’
solvens pr. 30. september 2018 ikke lever op til Finanstilsynets udstukne solvensbehov.
Bestyrelsesformand Ivor Palmer Jørgensen kommenterer på Finanstilsynets afgørelse: ”
Finanstilsynets nye udstukne solvensbehov for Andelskassen Oikos er først blevet Andelskassen
Oikos’ bestyrelse og ledelse bekendt ved udgangen af januar 2019, og vi kan derfor først nu handle
på dette.
Bestyrelsesformanden kommenterer yderligere: ”Vi stiller os uforstående over for Finanstilsynets
udmelding, men er i dialog med Finanstilsynet og arbejder på at kunne efterleve deres krav
samtidig med at vi driver en Andelskasse som arbejder ud fra Andelskassen Oikos formål nemlig at
drive bank samtidig med at støtte aktiviteter til fordel for verdens fattige.”
Finanstilsynet´s udmelding om, at Andelskassen Oikos’ solvens pr 30. september 2018 ligger under
udstukket solvensbehov er baseret på tal, hvor Andelskassen Oikos’ overskud ikke er medregnet.
På denne baggrund er solvensen opgjort til 13.2. Såfremt overskuddet blev medregnet, ville der
være en solvensoverdækning på 1,8. Overskuddet blev imidlertid ikke medregnet, da der for
denne opgørelse ikke forelå tilladelse til dette fra Finanstilsynet.
Den faktiske solvens pr. 30. juni 2018 var opgjort til 15,5 efter indregning af Andelskassen Oikos’
halvårsresultat på 1,4 mio. DKK. Indregningen skete med tilladelse fra Finanstilsynet og var
gennemgået af Andelskassen Oikos´ revisor.
Andelskassens foreløbige opgørelse af solvens pr. 31.december 2018 er opgjort til 15,3.
Andelskassen Oikos forventer, at Finanstilsynet, i forbindelse med offentliggørelsen af
Andelskassen Oikos’ årsrapporten for 2018, vil bekræfte, at Andelskassen Oikos igen har en
solvens, der overstiger det nye opgjorte solvensbehov.
Bankdirektør Allan Andersen udtaler: ”Andelskassen Oikos er en yderst troværdig og sund
Andelskasse, hvor kunderne og partnerne fortsat kan have fuld tillid til vore disponeringer. Vi tager
ansvaret for at sikre en stabil og pålidelig Andelskasse yderst alvorlig. Vi har dagligt fokus på, at
Andelskassen Oikos skal være økonomisk robust, således at vores kunder trygt kan sove om natten
velvidende at deres økonomi er i sikre hænder.”
Andelskassen har derudover længe arbejdet på oprettelse af foliokonto i Nationalbanken. Dette
som led i at styrke Andelskassen Oikos’ risikoprofil og solvens yderligere. Det er imidlertid først
muligt primo 2019 grundet Nationalbankens nye IT system. Med foliokonto i Nationalbanken vil
Andelskassen Oikos’ aktuelle solvens være på 17,0 og således kunne betragtes som solid, trods
Finanstilsynets forøgelse af solvensbehov.

Baggrunden for Finanstilsynets øget krav om solvens
Finanstilsynet har vurdereret, at solvensbehovet skal øges fra 9,86 til 13,8 primært pga. af
eksponeringer, der øger solvensbehovet med 2,7 procentpoint. Finanstilsynet fremhæver især to
eksponeringer, som de vurderer skal solvensafsættes fuldt ud, dvs. at der er risiko for at
andelskassen kan få tab på engagementerne. Imidlertid er disse eksponeringer sikret af absolut
fuldgode kautionister, der overfor Finanstilsynet har genbekræftet, at de vil dække de resterende
forpligtigelser, så snart Andelskassen Oikos beder derom. Andelskassen er således ikke enig i
Finanstilsynets vurdering af, at der er en potentiel risiko for tab på engagementerne, men tager
Finanstilsynets afgørelse til efterretning. Ses der således - med god grund - bort fra netop denne
disposition, vil Andelskassen Oikos’ solvens imidlertid være betragtelig over solvensbehovet.
Andelskassen Oikos arbejder løbende intensivt på at imødekomme de af Finanstilsynet udstukne
retningslinjer for god selskabsledelse og forretningsskik i banksektoren. Samtidig yder
Andelskassen Oikos den bedst mulige service til bankkunder i Danmark og støtter aktiviteter til
fordel for verdens fattige.
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