Rumbidzai Tsvangirai, Zimbabwe,
som har fået et Oikos-lån.
Foto: Ida Stilling

Årsrapport

2015

Andelskassen Oikos
ÅRSRAPPORT 2015

ANDELSKASSEN OIKOS

1

Indholdsfortegnelse
Selskabsoplysninger

2-3

Ledelsespåtegning

4

Den uafhængige revisors påtegning

5

Nøgletal

6

Ledelsesberetning for 2015

7

Penge, der gør gavn

11

Årsregnskab
Resultatopgørelse

12

Balance

13

Egenkapital

14

Kernekapital, kapitalgrundlag og solvensprocent

14

Noter

15

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.
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 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 2015, samt af resultatet af pengeinstituttets aktiviteter for regnskabsåret
2015.
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 generalforsamlingens godkendelse.
København, den 14. marts 2016

Direktion

Allan Andersen				

Bestyrelse

Ivor Palmer Jørgensen, formand

Ejvind Post, næstformand

Uffe Gjerding

Anne Bjerre Braüner

Kim Valbum

Søren Keller

Jørgen Badsberg
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Den uafhængige revisors påtegning
Til andelshaverne i Andelskassen Oikos
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Andelskassen Oikos for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015, 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 revisionshandlinger 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
virksomhedens 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
2015 samt af resultatet af andelskassens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015 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 14. marts 2016
BDO Statsautoriseret
revisionsaktieselskab

Henrik S. Poulsen		
Statsautoriseret revisor
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Nøgletal
2015
2014
2013
2012
				

2011

Resultatopgørelse					
					
Netto rente- og gebyrindtægter
4.203
3.859
3.363
3.113
2.978
Kursreguleringer
33
97
51
73
158
Udgifter til personale og administration
3.288
3.438
2.832
2.513
2.302
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv
447
125
443
158
44
Årets resultat
238
194
-162
332
316
					
Balance					
					
Udlån
62.410
58.392
49.639
43.579 43.267
Egenkapital
7.489
6.881
6.234
6.247
5.833
Aktiver i alt
83.372
84.637
87.210
82.412 80.414
					
Nøgletal					
					
Solvensprocent
14,401
13,130
13,760
15,509 15,230
Kernekapitalprocent
13,080
12,140
12,311
13,801 13,422
Egenkapitalforrentning før skat
4,1
3,0
-2,6
6,5
7,0
Egenkapitalforrentning efter skat
3,2
2,8
-2,6
5,5
5,6
Indtjening pr. omkostningskrone
1,08
1,01
0,95
1,14
1,14
Renterisiko
1,09
0,8
0,7
3,2
1,3
Valutaposition
10,7
19,4
21,8
26,5
34,5
Udlån i forhold til indlån
84,7
76,8
62,7
58,0
58,9
Udlån i forhold til egenkapital
8,3
8,5
8,2
7,0
6,9
Årets udlånsvækst
6,9
17,6
13,9
0,7
8,8
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet
163,6
227,2
196,5
297,6
308,9
Summen af store engagementer
0
0
0
0
0
Årets nedskrivningsprocent
0,7
0,2
0,9
0,04
0,09

Churches Health Association of Zambia (CHAZ) har siden 1970 arbejdet for at kunne tilbyde
sundhedsydelser af god kvalitet til fattige og udsatte befolkningsgrupper i Zambia til overkommelige priser. Foto: CHAZ
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Ledelsesberetning for 2015
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Den langsigtede stabile vækst fortsatte i 2015, som den har gjort
siden 1992. Vore netto rente- og gebyrindtægter er vokset med
343 t.kr, svarende til + 8,9 %, og er for året 4.203 t.kr. Det internt
opgjorte solvensbehov ultimo 2015 er beregnet til 11,69 % efter de
af Finanstilsynet fastsatte retningslinjer i 8+ beregningsmodellen.
Den faktiske solvens pr. 31. december 2015 udgjorde 14,4 %,
hvilket gav en kapitalbuffer på 2,71 %.

90 mio. kr.

20

Overordnet er der i Danmark et krav om at den finansielle sektor
skal være mere robust. Dette betyder øget egenkapital og højere
solvens. Dette kan kun ske ved hjælp af indtjening eller øget
andelskapital. Oikos har igen i 2015 forbedret sit resultat; men det
er stadig ikke tilstrækkeligt. Vi kan i bestyrelsen derfor konkludere,
at vi er på rette vej. Oikos fik et resultat efter skat på 238 t.kr. efter
realiserede tab og hensættelser til mulige tab på 447 t.kr. svarende
til en nedskrivningsprocent på 0,7.

Balance

20

Indledning
Regulering og formalia er i kølvandet på finanskrisen blevet hverdag
for den finansielle sektor. Der kræves enorme ressourcer i sektoren
for at tilfredsstille kravene der stilles, og det kan især mærkes i en
lille andelskasse som Oikos. Af denne årsag har det i årets løb vist
sig nødvendigt for Oikos at afsætte en større del af vore ressourcer
til at opfylde gældende krav og regulering. Det er vores oplevelse, at
dette arbejde er med til at styrke andelskassen på vigtige områder,
men samtidig er det et fokus, som ikke altid er værdiskabende.

Oikos-lån
11 mio. kr.

Udlån
I 2015 har der været en fortsat stigning i antal kunder, og vi har
med de øgede ressourcer været i stand til at håndtere en 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 tilfredsstillende med
en vækst på 6,9 %. Det er tilfredsstillende, når der tænkes på det
pressede marked og den tilbageholdenhed, der har været blandt
kunderne. Opsparingen i samfundet stiger, og optagelse af lån er
generelt faldende.
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Ved udgangen af 2015 nåede Oikos en milepæl, da vi sammen med
to andre andelskasser indgik en aftale med datacentralen SDC A/S
om, at SDC skal være vores fremtidige it-samarbejdspartner. Aftalen
betyder, at Oikos i september 2016 konverterer til SDC’s systemer
og dermed bliver tilkoblet deres datacentral, hvilket har været
en højt prioriteret målsætning for Oikos i mange år. Udgiften til
konverteringen er en rigtig stor investering for Oikos, men samtidig
er det også en fremtidssikring af andelskassen. For det første
betyder det, at Oikos efter konverteringen kan tilbyde den samme
grundlæggende it-infrastruktur til vores eksisterende og nye kunder
som andre pengeinstitutter, og for det andet vil samarbejdet med en
etableret datacentral sikre, at Oikos opfylder de stigende krav, der
stilles til den finansielle sektor på it-området.

Egenkapital
8,0 mio. kr.
7,5 mio. kr.
7,0 mio. kr.
6,5 mio. kr.
6,0 mio. kr.
5,5 mio. kr.

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 vores kunder. Egenkapitalen
består af andelskapitalen og af de positive resultater/overskud, som
vi gerne skulle opnå hvert år.
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Egenkapitalen
Vores egenkapital er vokset med 608 t.kr. fra 6.881 t.kr. til 7.489
t.kr. Dette er en stigning på 8,8 % og består af årets overskud på
238 t.kr. og en stigning i andelskapitalen på 370 t.kr. Stigningen i
andelskapital er igen tilfredsstillende, når der ses på udviklingen
over de seneste år.
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Egenkapitalen er på 7.489 t.kr. med en
solvensprocent på 14,4 % ved årets udgang. Den
samlede kernekapital efter fradrag er på 7.382 t.kr.
Heraf udgør 2.693 t.kr. reserver. Andelskassen har
750.000 kr. i efterstillede kapitalindskud. Dette skal
udfases af kapitalgrundlaget jævnt over den femårige
periode, som indskuddet er aftalt til fra 30/12 2015.
Balancen
Oikos har siden det, vi kender som ”finanskrisen”, haft
en stabil balance, hvilket bevidst er sket over årene
for at nedbringe det meget store indlånsoverskud,
som tidligere kunne placeres med et positivt afkast i
obligationer.
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

80.4
82,4
87,2
84,6
83,4

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Oikos havde ved årets begyndelse en mindre
beholdning af danske børsnoterede aktier, som var
blevet købt tilbage i 2005 og 2006. Disse er blevet
afhændet i 2015 og vi har således ingen beholdning af
børsnoterede aktier ved udgangen af året.
Bonus og honorar
I Oikos ønsker vi, at vores kunder skal have tillid
til den rådgivning, de modtager. Derfor er der
ingen bonusordninger for hverken ansatte eller for
bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder desuden uden at
modtage nogen form for honorar. Kunder kan derfor
være sikre på, at der ikke er nogen form for egen
økonomisk interesse i de beslutninger, der tages.
Oikoslån
I Oikos-puljen, som er de udlån, Oikos har til verdens
fattige, har nye lån ikke modsvaret de indfrielser,
der er kommet i løbet af året. Det kan dermed
konstateres, at puljen er blevet mindre for femte
år i træk. Der er flere årsager til denne udvikling.
Først og fremmest er det specielle med mikrokredit,
at pengene kommer hurtigt tilbage og kan udlånes
igen. Det kræver dog en konstant indsats at lave
nye Oikoslån, og det er en tidskrævende opgave,
som Oikos i en årrække ikke har haft tilstrækkelige
ressourcer til at prioritere. I 2015 besluttede
bestyrelsen derfor at øge indsatsen med Oikoslånene
ved at ansætte flere kompetencer på området.
Ansættelsen har resulteret i etableringen af to nye
lån, men endnu vigtigere har der i årets løb været
fokus på at strømline vores processer og procedurer
for Oikoslån samt at konsolidere de eksisterende
udlån. Det er planlagt at dette arbejde fortsætter i
2016, hvorefter Oikos-puljen igen forventes at vokse.
I 2015 valgte den franske hjælpeorganisation SIDI
at afvikle sit lån på 1.400.000 kr., og mikrofinansinstitutionen Hattha Kaksekar fra Cambodja betalte
sidste låneydelse som planlagt. Derudover modtog
Oikos tilbagebetalinger for ca. 760.000 kr.
Der er etableret et mindre lån til organisationen
FACHIG i Zimbabwe. Formålet med lånet er at tilbyde
mikrolån til FACHIG’s medlemmer, som primært
er småbønder og kvindegrupper i afsidesliggende
landområder i det nordlige og nordøstlige Zimbabwe.
Derudover har vi etableret et større lån til
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sundhedsinstitutionen CHAZ i Zambia, som blandt
andet arbejder med bekæmpelse af tuberkulose,
malaria og HIV/AIDS. Ernæringsprojekter og spare/
låne-grupper har også været en del af CHAZ’ arbejde
i de senere år. Formålet med lånet er at bygge et
miljøvenligt hovedkvarter i udkanten af Lusaka.
Indlånsoverskud
Væksten i antallet af kunder er fortsat i det
forløbne år. Vi har fastholdt ønsket om at reducere
i aftaleindskud, hvorfor vi ikke har kunnet fortsætte
de meget favorable rentesatser for aftaleindskud.
Generelt er rentesatserne i markedet for indlån samt
for obligationer på under 12 måneder meget lave og
modsvarer ikke inflationen, som også er historisk lav.
Indlånene er faldet fra 76,6 mio. kr. til 74,8 mio. kr. Vi
har dog stadig et pænt indlånsoverskud. Indlånene er
faldet med 2,3 %, samtidig med at udlånene er steget
med 6,9 %, hvilket har givet en yderligere reduktion i
indlånsoverskuddet. Udlånene er steget fra 58,4 mio.
kr. til 62,4 mio. kr.
Det har ikke altid været sådan, at bankerne har
haft et indlånsoverskud. Det har altid været en del
af vores idegrundlag, så udfordringen opstår, da
den rente, vi kan få for den overskydende likviditet,
har været meget lav i 2015 og igen endnu lavere
end tidligere år. Nationalbanken og de store banker
har endda haft negativ rente. 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, skal der indregnes en risiko
på 20 %, og det er tilfældet, uanset hvilken bank i
Danmark der benyttes.
Tilsynsdiamanten
Der er af Finanstilsynet etableret en såkaldt
Tilsynsdiamant, som alle pengeinstitutter skal
tilpasse deres forretning efter. Oikos forventer
ikke udfordringer med de fem parametre. De
befinder sig ved udgangen af 2015 alle inden for
Tilsynsdiamantens grænser.
A: Store engagementer skal være under 125 %.
Oikos 0,0 % (nul %).
B: Udlånsvækst skal være under 20 %.
Oikos 6,9 %.
C: Ejendomseksponering skal være under 25 %.
Oikos 0,0 % (nul %).
D: Likviditetsoverdækning skal være over 50 %.
Oikos 164 %.
F: Funding ratio (udlån ift. stabile indlån) skal være
under 1,00. Oikos 0,72 %
Kapitaldækning
Den nye kapitaldækningsbekendtgørelse er gældende
for alle pengeinstitutter i Danmark. Bekendtgørelsen
skærper kravene til bankernes egenkapital med nogle
vedtagne bevarings- og kapitalbuffere, som indføres
løbende og er implementeret i fuldt omfang i 2019.
Oikos har, for at imødekomme de skærpede krav, lagt
en kapitalplan frem mod 2019. Planen opretholder et
tilstrækkeligt kapitalberedskab, som både overholder
lovens krav om kapital og solvens, men også ligger
noget over lovens krav. Målet er en buffer på 2,5 %
over lovens krav.

En forudsætning for at opfylde den fastlagte
kapitalplan er en optimering af driften og en stigende
basisindtjening. Desuden en øget tilførsel af yderligere
kernekapital i form af indbetalt andelskapital.

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

Solvens
Lovgivningen har i mange år og længe før
finanskrisen krævet en solvensprocent på 8, som
med nye regler forhøjes til 9 % i EU. I Danmark har
vi vores helt egne krav, hvor hvert pengeinstitut selv
skal fastsætte sit individuelle solvensbehov efter 8+
modellen, der er udarbejdet af Finanstilsynet. Oikos
har vurderet, at vores individuelle solvensbehov
ultimo 2015 skulle være på 11,69 %. Ultimo 2015 er
den faktiske solvens 14,4 %. Solvensoverdækningen
er altså 2,71 %, som er lige over vores målsætning
om en overdækning på 2,5 %.

Usædvanlige forhold
Der har i 2015 ikke været usædvanlige forhold, der
har påvirket indregningen eller målingen.

Nedskrivninger
Oikos har i forhold til øvrige pengeinstitutter igen haft
lave nedskrivninger. For 2015 er nedskrivningerne
på udlån 447 t.kr., hvilket dækker over tab og
hensættelser, som kan blive tilbageført.

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

Renter
Renteniveauet har været faldende gennem året. Dette
har givet et pres på rentemarginalen for året. I Oikos
har vi som hidtil kun ændret renten, når vi mente, at
ændringen havde en længerevarende karakter. Oikos
har bevidst fastsat vores ind- og udlånsrentesatser
med henblik på at give vores kunder en så attraktiv
og stabil vare som muligt.
Opsummering
På stort set alle områder har andelskassen fortsat
sin støt stigende vækst i aktiviteterne. Antallet af
andelshavere voksede fra 911 til 941, og det samlede
antal kunder ligger nu på 2128.
Udlånene til private (bolig, studielån, boligetablering
o.a.) voksede tilfredsstillende fra 58.392 t.kr. primo
2015 til 62.410 t.kr. ved udgangen af 2015. Dette har
medført, at vores netto rente- og gebyrindtægter er
vokset 8,9 % fra 3.859 t.kr. til 4.203 t.kr.
Oikos har en solid likviditet, som giver ro og tryghed
omkring driften. Vores solvens er 14,4 %, så der er
plads til en fortsat kontrolleret vækst. Andelskapitalen
er vokset fra 4.426 t.kr. til 4.796 t.kr. Den samlede
egenkapital er vokset fra 6.881 t.kr. til 7.489 t.kr.,
hvilket er en stigning på 8,84%
I næsten alle årene siden Oikos’ etablering i 1992
har der været et stort indlånsoverskud. Vi har
historisk haft flere indskud fra vores kunder, end vi
har haft lånt ud i Danmark eller via vores ”Oikospulje”, der er vores udlån til verdens fattige. Fokus
bliver at øge vores udlån under hensyn til at sikre et
positivt resultat for året og en yderligere styrkelse af
solvensen. Andelskassen føler et stort ansvar over for
alle vores kunder, og vi 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 årets overskud overføres
til egenkapitalen, hvor de akkumulerede overskud
herefter vil være på i alt 2.693 t.kr. i forhold til 2.455
t.kr. året før.

Udvikling i virksomhedens aktiviteter
og økonomiske forhold
Bestyrelsen har valgt at fortsætte en rentepolitik,
der ligger på niveau med hvad de store banker
tilbyder for dermed at være konkurrencedygtig og
fremme fornuftige udlån. Andelskassens store likvide
beholdning er reduceret i det forløbne år og befinder
sig på et fornuftigt niveau.

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 vil Oikos fortsat
anlægge en forsigtig kreditvurdering ved långivning.
Repræsentantskabet har afholdt 2 møder i løbet af
året.
Betydningsfulde hændelser efter
regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtrådt væsentlige hændelser siden
1. januar 2016 af betydning for Oikos’ drift.
Virksomhedens forventede udvikling
Det forventes, at den stabile vækst, Oikos har oplevet
i alle årene siden 1992, vil fortsætte. Den primære
drift vil udvise et forbedret overskud i 2016. Den
største usikkerhed er udefrakommende hændelser
som den næste krise, der med sikkerhed kommer
med års mellemrum. Desuden vil overgangen til en
ny datacentral kræve en ekstraordinær indsats for alle
medarbejdere; men for Oikos’ kunder vil det være et
stort fremskridt.
Vidensressourcer af betydning
for det fremtidig indtjening
Der er intet at bemærke. Der er få ansatte; men
København har et stort kvalificeret grundlag af
potentielle medarbejdere.
Særlige risici
Risikoen er igennem en årrække blevet mindre i
forhold til tidligere, idet basisindtjeningen gradvist er
forbedret. Vi har i 2015 kunnet øge vores egenkapital
ved både øget andelskapital og ved årets positive
resultat. Det er dog som tidligere sådan, at Oikos’
forretningsmæssige og finansielle risici er specielt
knyttet til udlånene.
Der henvises til noterne 18-20 for yderligere
beskrivelse af risici.
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Foto: Ida Stilling/FACHIG

Administrative byrder
Kravene fra de offentlige myndigheder er stigende.
Det kan mærkes i hverdagen, hvor en større
del af Oikos’ ressourcer desværre bliver brugt
på administration og rapportering i stedet for
kundekontakt.
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Oikos arbejder for at øge kendskabet til vores
aktiviteter som pengeinstitut og vores mission om at
medvirke til, at verdens fattige kan skabe sig et bedre
liv ved at benytte mikrokreditter.
Filialer i udlandet
Andelskassen har ingen filialer i udlandet.
Oikos har nogle meget stabile medarbejdere. Der
har været en enkelt fratrædelse i det forløbne år
og stillingen blev straks genbesat. Vi har fortsat en
deltidsmedarbejder, som bistår med produktion af de
dokumenter, der følger med oprettelse af nye kunder
samt lånesager.
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Vederlag til ledelsen
For at fastholde andelskassens ledelsesmæssige
kompetencer er direktionens aflønning fastlagt under
hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og
indflydelse på Oikos’ risikoprofil.
Ledelsens aflønning er nærmere beskrevet i
årsregnskabets note 5. Andelskassens ledelse har
udarbejdet en lønpolitik og praksis for aflønning af
ansatte.
Afslutning
I henhold til lov om finansiel virksomhed skal
oplyses, at ingen i bestyrelse eller direktion
besidder bestyrelsesposter i børsnoterede danske
aktieselskaber.
Bestyrelsen vil gerne rette en tak til personale,
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.

Penge, der gør gavn
Oikoslån pr. 31.12.2015
Ved årets udgang var Oikos-puljen placeret således:

Palsang Tamang, Nepal			
Palsang har etableret sit eget trekkingfirma i Kathmandu, som bygger
på bæredygtige principper.

58.000 kr.

Kirkelig organisation, Zambia 			
Organisationen skaber arbejdspladser og overskud via en
restaurant og konferencecenter. De bruger bl.a. overskuddet til
at finansiere deres egenandel, når de søger udviklingshjælp fra
internationale donorer.

672.000 kr.

Presbyterian Church, Zambia			
Kirken har lånt penge til et mikrofinansprogram blandt kvinder 			
i flere landsbyer samt penge til at etablere og drive en hønsefarm.

660.000 kr.
305.000 kr.

Reformed Church, Zambia			
Den reformerte kirke driver hotel- og konferencevirksomhed,
som de lejer ud til indtægt for de skoler, som kirken driver.

687.000 kr.

MCC, Kyrgystan			
Microfinance Micro Credit Company er en central mikrofinansinstitution,
der finansierer lokale mikrofinansinstitutioner. Derfra udlånes pengene
til fattige bønder og småhandlende. 50 % af lånerne er kvinder.

597.000 kr.

YMCA, East Jerusalem			
Organisationen driver et vidtforgrenet arbejde blandt palæstinensiske
unge, kvinder og familier, som har det vanskeligt.

1.212.000 kr.

FACHIG, Zimbabwe			
FACHIG er en grædsrodsorganisation for små jordbrugere. Formålet med
lånet er at tilbyde mikrolån til FACHIG’s medlemmer, som primært er
småbønder og kvindegrupper i afsidesliggende landområder i det
nordlige og nordøstlige Zimbabwe.

204.000 kr.

CHAZ, Zambia			
CHAZ er en paraplyorganisation for sundhedsaktører i Zambia, som
blandt andet arbejder med bekæmpelse af tuberkulose, malaria og
HIV/AIDS. Ernæringsprojekter og spare/låne-grupper har også været
en del af CHAZ’ arbejde i de senere år. Formålet med lånet er at bygge
et miljøvenligt hovedkvarter i udkanten af Lusaka.

1.639.000 kr.

SIDI, Frankrig (andele)
			
En fransk hjælpeorganisation, som formidler mikrolån og teknisk
assistance i 30 lande og når 1,3 mio. mennesker.

190.500 kr.
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Resultatopgørelse
Note
2015
2014
			
Renteindtægter
1
3.858.106
3.641.998
Renteudgifter
2
208.202
255.995
			
Netto renteindtægter		
3.649.904
3.386.003
			
Udbytte af aktier mv.		
26.279
19.027
Gebyr og provisionsindtægter
3
572.941
482.867
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter		
-46.218
-28.271
			
Netto rente- og gebyrindtægter		
4.202.906
3.859.026
			
Kursregulering
4
33.081
96.707
Andre driftsindtægter		
32.632
50.500
Udgifter til personale og administration
5
3.288.492
3.438.380
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver		
69.425
77.523
Andre driftsudgifter		
155.377
160.919
Nedskrivning på udlån tilgodehavender mv.
6
446.727
124.733
			
Resultat før skat		
308.598
204.678
			
Skat
7
70.316
10.861
			
Årets resultat		
238.282
193.817
			
Der disponeres således			
Overført til overført overskud		
238.282
193.817
			
Totalindkomstopgørelse			
			
Årets resultat		
238.282
193.817
Anden indkomst		
0
0
			
Årets totalindkomst 		
238.282
193.817
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Balance
Note
2015
2014
			
Aktiver
		
			
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker		
110.248
14.362
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
8 15.742.881 22.459.568
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
9/10 62.410.011 58.391.564
Obligationer til dagsværdi
11
4.211.500
2.028.000
Aktier mv.
11
523.562
1.265.439
Immaterielle aktiver
12
107.292
143.125
Øvrige materielle aktiver
13
56.061
68.208
Aktuelle skatteaktiver		88.895
41.947
Udskudte skatteaktiver
14
0
67.142
Andre aktiver		121.485
157.727
Aktiver i alt		 83.371.935 84.637.082
Balance
Passiver			
			
Indlån og anden gæld
15 74.805.403 76.601.499
Andre passiver		327.351
404.684
			
Gæld i alt		 75.132.754 77.006.183
			
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		4.796.000
4.426.000
Overført overskud eller underskud		
2.693.181
2.454.899
			
Egenkapital i alt		 7.489.181
6.880.899
			
Passiver i alt		 83.371.935 84.637.082
			
Ikke balanceførte poster:
Eventualforpligtelser
21
974.727
2.031.705
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Egenkapital
Andelskapital
Overført resultat
I alt
			
Egenkapital primo 2014
3.973.000
2.261.082
6.234.082
Kapitaltilførsel
453.000		
453.000
Totalindkomst for perioden:			
Årets resultat		
193.817
193.817
Anden totalindkomst		
0
0
			
Egenkapital ultimo 2014
4.426.000
2.454.899
6.880.899
			
Egenkapital primo 2015
4.426.000
2.454.899
6.880.899
Kapitaltilførsel
370.000		370.000
Totalindkomst for perioden:			
Årets resultat		
238.282
238.282
Anden totalindkomst		
0
0
			
Egenkapital ultimo 2015
4.796.000
2.693.181
7.489.181

Kernekapital, kapitalgrundlag
og solvensforhold
		
2015
2014
		
Kernekapital		
7.489.181
6.880.899
Fradrag		
-107.292
-210.267
Kernekapital efter fradrag		
7.381.889
6.670.632
		
Medregnet efterstillede kapitalindskud 		
750.000
513.000
Supplerende kapital efter fradrag		
750.000
513.000
		
Basiskapital efter fradrag i alt		
8.131.889
7.183.632
		
Vægtede poster		
56.466.591
55.037.000
Kapitalkrav		
1.858.000
1.858.000
		
Kernekapitalprocent		
13,080
12,140
Solvensprocent		
14,401
13,130
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Noter
Note 1		

2015

2014

Renteindtægter
Kreditinstitutter og centralbanker		
24.579
89.818
Udlån og andre tilgodehavender		
3.774.424
3.500.980
Obligationer		
59.103
51.200
		
Renteindtægter i alt		
3.858.106
3.641.998
		

Note 2
		
Renteudgifter		
Indlån og anden gæld		
174.018
220.745
Efterstillede kapitalindskud		
34.184
35.250
		
Renteudgifter i alt		
208.202
255.995
		

Note 3
		
Gebyrer og provisionsindtægter		
Betalingsformidling		
417.468
323.371
Lånesags gebyrer		
137.170
131.270
Øvrige gebyrer og provisioner		
18.303
28.226
		
Gebyrer og provisionsindtægter i alt		
572.941
482.867
		

Note 4
		
Kursreguleringer		
Obligationer		
-44.250
-29.649
Aktier mv.		
49.066
93.943
Valuta		
28.265
32.413
		
Kursreguleringer i alt		
33.081
96.707
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Noter
Note 5		
Personaleudgifter:
Lønninger og vederlag		
Pensioner		
Udgifter til social sikring og afgifter mv.		

2015

2014

1.524.272
37.822
189.482

1.584.459
61.059
180.957

I alt		
1.751.576
1.826.475
		
Øvrige administrationsomkostninger		
1.536.916
1.611.905
		
Udgifter til personale og administration i alt		
3.288.492
3.438.380
		
Heraf lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion:		
Direktion, kontraktligt vederlag		
512.644
Bestyrelsesformand		
0
Bestyrelse, næst formand		
0
Bestyrelse, i øvrigt		
0

509.390
0
0
0

I alt		
512.644
509.390
		
Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede		
4
4
		
Honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet		
71.000
68.500
Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed		
32.300
18.750
Honorar for andre ydelser		
44.500
40.875
Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte
revisionsvirksomhed, der udfører lovpligtig revision

147.800

128.125

Note 6
Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender			
			
Individuelle nedskrivninger			
Nedskrivninger henholdsvis værdi regulering i årets løb		
418.759
107.575
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår
-440
-381
		
Årets individuelle nedskrivninger		
418.319
107.194
Gruppevise nedskrivninger			
Nedskrivninger henholdsvis værdi regulering i årets løb		
28.408
17.539
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår
0
0
		
Årets gruppevise nedskrivninger		
28.408
17.539
		
Årets nedskrivninger på udlån med videre		
446.727
124.733
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Noter
Note 7		
Skat

2015

2014

		

Beregnet skat af årets indkomst		
Ændring i udskudt skat		
Regulering skat tidligere år

0
67.142
3.174

43.978
-33.117
0

Skat i alt		

70.316

10.861

Skatteafstemning/effektiv skatteprocent		
Gældende skattesats		
23,5
24,5
Permanente afvigelser		
-0,8
-19,2
		
Effektiv skatteprocent		
22,7
5,3
		

Note 8
		
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker		
Tilgodehavender hos kreditinstitutter		
15.742.881
22.459.568
		
Tilgodehavender i alt		
15.742.881
22.459.568
		
Løbetidsfordeling efter restløbetid
		
Anfordring		
15.742.881
15.459.568
Mellem 3 og 12 måneder 		
0
7.000.000

Note 9
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
Udlån og tilgodehavender før nedskrivninger		
63.358.090
58.892.477
Nedskrivninger ultimo		
-948.079
-500.913
		
Udlån og tilgodehavender ultimo		
62.410.011
58.391.564
		
Løbetidsfordeling efter restløbetid		
Anfordring		
1.819.562
1.383.884
Til og med 3 måneder		
0
0
Over 3 måneder og til og med 1 år		
5.697.114
4.200.178
Over 1 år og til og med 5 år		
15.862.965
16.711.539
Over 5 år		
39.030.370
36.095.963
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Noter
Note 10		

2015

2014

Værdiansættelse før nedskrivning		
Værdiansættelse efter nedskrivning		

1.961.707
1.138.627

439.318
35.000

Gruppevis nedskrivninger		
Værdiansættelse før nedskrivning		
Værdiansættelse efter nedskrivning		

61.396.383
61.271.383

58.453.159
58.356.567

Individelle nedskrivninger
Der er foretaget nedskrivning på udlån og tilgodehavender som følge
af indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse.		

Note 11
Værdipapirer		
Obligationer til dagsværdi		
4.211.500
2.028.000
Aktier mv. til dagsværdi		
523.562
1.265.438
		
Værdipapirer i alt		
4.735.062
3.293.439

Note 12
Immaterielle aktiver		
		
Aktiverede udviklingsomkostninger
		
Kostpris primo		
518.500
518.500
Tilgang i årets løb		
0
0
Afgang i årets løb		
0
0
Kostpris ultimo		
518.500
518.500
Ned- og afskrivninger primo		
375.375
339.542
Årets afskrivninger		
35.833
35.883
Ned- og afskrivninger ultimo		
411.208
375.375
		
Bogført værdi ultimo		
107.292
143.125
		
Immaterielle aktiver i alt		
107.292
143.125
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Noter
Note 13		

2015

2014

Øvrige materielle anlægsaktiver		
		
Driftsmidler		
Kostpris primo		
796.209
742.570
Tilgang i årets løb		
21.445
53.639
Kostpris ultimo		
817.654
796.209
		
Ned- og afskrivninger primo		
728.001
686.311
Årets afskrivninger		
33.591
41.690
Ned- og afskrivninger ultimo		
761.593
728.001
		
Bogført værdi ultimo		
56.061
68.208
		
Øvrige materielle anlægsaktiver i alt		
56.061
68.208

Note 14
Udskudte skatteaktiver		
Aktiveret primo		
67.142
34.025
Årets regulering		
-67.142
33.117
		
Aktiveret ultimo		
0
67.142
		
Der vedrører følgende poster:		
Uudnyttet skattemæssigt underskud		
0
0
Skattemæssige mindre afskrivninger		
0
308.437

Note 15
Indlån og anden gæld		
Anfordring		
42.178.388
46.569.882
Med opsigelsesvarsel		
32.627.015
33.179.054
		
Indlån og anden gæld i alt		
74.805.403
79.748.936
		
Løbetidsfordeling efter restløbetid		
Anfordring		
42.178.388
46.569.882
Til og med 3 måneder		
32.627.015
33.179.054
Over 3 måneder og til og med 1 år		
0
0
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Noter
Note 16		

2015

2014

Efterstillede kapitalindskud			
DKK – udløb 30.12.2020		
750.000
750.000
		
Efterstillede kapitalindskud i alt		
750.000
750.000
		
Årets renter til efterstillede kapital indskud		
34.184
33.250
Nationalbankens udlånsrent + 4,5%		
Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes
ved opgørelse af basiskapitalen		
750.000
548.000
		
			

Note 17
Oikoslån opgørelse			
Udlån		
6.033.906
7.183.000
Andele Oikokredit U.A.		
0
201.324
SIDI		
190.562
190.080
		
Oikoslån i alt		
6.224.468
7.574.404

Frokosten er serveret hos Rumbidzai, som har fået et Oikoslån til at købe 50 kyllinger og foder
gennem FACHIG i Zimbabwe. Foto: Ida Stilling/FACHIG
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Noter
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 likviditetsberedskab.
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
Ved kreditgivning til erhvervskunder er de vigtigste sikkerhedstyper:
• fast ejendom
• garantier
Kreditrisici er yderligere beskrevet i note 19.
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Noter
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.
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Noter
Note 19		

2015

2014

Kreditrisici i pct.		

%

%

Relativ fordeling af udlån, tilgodehavender og garantier
Erhverv, herunder:		
a. Landbrug		
1
2
b. Energiforsyning		
0
0
c. Bygge- og anlægsvirksomhed		
0
0
d. Transport, hoteller og restauranter		
2
1
e. Finansiering og forsikring		
1
4
f. Øvrige erhverv		
10
7
Erhverv i alt		
14
13
Private		
86
87
		
I alt		
100
100
		
Akkumulerede nedskrivninger
		
Individuelle nedskrivninger primo		
404
302
Årets nedskrivninger		
419
102
Individuelle nedskrivninger ultimo		
823
404
		
Gruppevise nedskrivninger primo		
97
79
Årets nedskrivninger		
28
18
Gruppevise nedskrivninger ultimo		
125
97
		
Samlede nedskrivninger ultimo		
948
501
		
Årets nedskrivningsprocent		
0,69
0,20
Akkumuleret nedskrivningsprocent		
1,507
0,8
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Noter
Note 20		

2015

2014

Markedsrisici		
			
Valutarisici			
			
Mellemværende i fremmed valuta
		
Aktiver i fremmed valuta		
787
1.295
Forpligtelser i fremmed valuta		
0
0
		
I alt		
787
1.295
		
Valutaposition (valutaindikator 1)		
10,7
19,48
		
Renterisici		
		
Beregnet renterisiko		
Renterisiko på værdipapirer		
80
50
		
Renterisiko i alt		
80
50
		
Renterisiko i procent		
1,09
0,8
			

Note 21
Eventualforpligtelser		
		
Garantier		
Finansgarantier		
516.655
517.332
Øvrige garantier		
458.072
1.514.373
		
I alt		
974.727
2.031.705
		
Under finansgarantier indgår kr. 310.860 stillet over for Afviklings- og Restruktureringsafdelingen

CHAZ har 151 sundhedsinstitutioner som medlemmer. De fleste er baseret i landdistrikterne og
omfatter blandt andet 34 hospitaler, 77 sundhedscentre og 31 lokalt baserede organisationer.
Tilsammen står de for over 50 % af den formelle sundhedspleje i landdistrikterne og ca. 35 %
af de nationale sundhedsydelser i Zambia. Foto: CHAZ
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Noter
Note 22		

2015

2014

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.
		
2015
2014
			
Direktion		
0
0
Bestyrelse		
0
500.000
			
Lån mv. til direktion, bestyrelse og repræsentantskab er givet på pengeinstituttets normale
markedsmæssige vilkår.
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Noter
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.
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.
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Noter
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.
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.
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Noter
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:

Driftsmateriel

Brugstid
3-5 år

Restværdi		
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.
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, ind¬regnes i resultatopgø¬relsen 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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I 2015 lånte organisationen Churches Health Association of Zambia (CHAZ) 1,6 mio. kr. fra Oikos-puljen,
som skal tilbagebetales de næste 6 år. CHAZ er en stor paraplyorganisation for sundhedsaktører i Zambia,
som blandt andet arbejder med bekæmpelse af tuberkulose, malaria og HIV/AIDS. Ernæringsprojekter og
spare/låne-grupper har også været en del af CHAZ’ arbejde i de senere år. Formålet med lånet er at bygge
et miljøvenligt hovedkvarter i udkanten af hovedstaden Lusaka, så CHAZ kan samle sine faciliteter og skabe
bedre rammer for organisationens voksende antal medarbejdere og for de institutioner, de samarbejder
med. Byggeriets grønne aftryk vil spare 30 % af det nuværende energiforbrug. Foto: CHAZ
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Fortæl om Oikos
med dit kaffekrus
Køb et kaffekrus på generalforsamlingen 9. april 2016
eller på kontorerne i Aarhus og København.
Eller køb to, så du kan byde en bekendt på en kop kaffe
sammen med historien om Oikos’ arbejde med at give
verdens fattige bank.
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