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Forlængelse af frist for påbud om opfyldelse af 

krav til nedskrivningsegnede passiver 

 

1. Afgørelse 

Finanstilsynet meddeler Din Andelskasse forlængelse af fristen til at opfylde 

sit krav til nedskrivningsegnede passiver til den 26. marts 2020 kl. 12.00. 

 

Kravet til nedskrivningsegnede passiver for Din Andelskasse er pr. 31. januar 

2020 opgjort til 14,1 pct. af de samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. An-

delskassen har ifølge opgørelse af 30. november 2019 nedskrivningsegnede 

passiver svarende til 9,7 pct. af de samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. 

 

Finanstilsynet meddeler senest ved fristens udløb Finanstilsynets stillingta-

gen om yderligere forlængelse af fristen.   

2. Sagsfremstilling 

Finanstilsynet har i afgørelse om opfyldelse af krav til nedskrivningsegnede 

passiver af 31. januar 2020 påbudt Din Andelskasse at opfylde sit krav til 

nedskrivningsegnede passiver senest den 19. marts 2020 kl. 12.00. 

 

Fristen blev fastsat på baggrund af genoprettelsesplan af 11. november 2019. 

Genoprettelsesplanen beskriver en plan for kontrolleret afvikling af Andels-

kassens pengeinstitutvirksomhed med forventet gennemførelse primo marts 

2020, som andelskassen vil gennemføre for at bringe de nedskrivningseg-

nede passiver op over kravet til nedskrivningsegnede passiver. 

 

Det fremgår af afgørelsen, at Finanstilsynet vil tage stilling til en fristforlæn-

gelse, såfremt andelskassen anmoder om det. 
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Kravet til nedskrivningsegnede passiver for Din Andelskasse er pr. 31. januar 

2020 opgjort til 14,1 pct. af de samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. An-

delskassen har ifølge opgørelse af 30. november 2019 nedskrivningsegnede 

passiver svarende til 9,7 pct. af de samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. 

 

Andelskasse har den 16. marts 2020 anmodet om fristforlængelse. I anmod-

ningen beskriver Andelskassen den forventede udvikling og fremskrivning af 

nedskrivningsegnede passiver. Med den forventede udvikling og fremskriv-

ningen af nedskrivningsegnede passiver forventer Andelskassen at kunne 

overholde kravet til nedskrivningsegnede om få uger. Andelskassen arbejder 

mod indlevering af Andelskassens tilladelse til at drive pengeinstitutvirksom-

hed, og hensigten er at reducere Andelskassens balance løbende frem til 

endelig afvikling. På den baggrund anmoder Andelskassen om fristforlæn-

gelse til den 19. april 2020 kl. 12.00. 

 

3. Vurdering 

Finanstilsynet har konstateret, at Andelskassen ikke har tilstrækkelige ned-

skrivningsegnede passiver til at opfylde sit krav til nedskrivningsegnede pas-

siver. 

 

Det afspejler, at andelskassens plan for kontrolleret afvikling af sin pengein-

stitutvirksomhed er blevet forsinket. Finanstilsynet har anmodet om supple-

rende oplysninger fra Andelskassen den 17. marts 2020. Oplysningerne er 

nu modtaget og skal danne grundlag for en vurdering af baggrunden for for-

sinkelsen i forhold til Andelskassens oprindelige genoprettelsesplan, som 

skulle være gennemført primo marts, og om der er oplysninger, der rejser 

tvivl om Andelskassens planer.  

 

På det foreliggende grundlag kan Finanstilsynet ikke aktuelt forlænge fristen 

så langt som andelskassen har ønsket. Omvendt vil det ikke være proportio-

nalt at nægte Andelskassen en forlængelse af fristen til at opfylde sit krav til 

nedskrivningsegnede passiver uden at gennemføre ovenstående vurderin-

ger. 

 

For at sikre tilstrækkelig tid til at modtage og behandle det nødvendige mate-

riale vurderer Finanstilsynet det hensigtsmæssigt at give Andelskassen en 

kort forlængelse af fristen til at opfylde sit krav til nedskrivningsegnede pas-

siver. 

 

Finanstilsynet meddeler i lyset af anmodning om fristforlængelse Andelskas-

sen forlængelse af fristen til at opfylde sit krav til nedskrivningsegnede passi-

ver til den 26. marts 2020 kl. 12.00. 
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Finanstilsynet meddeler senest ved fristens udløb Finanstilsynets stillingta-

gen om yderligere forlængelse af fristen.   

4. Retlig grundlag 

Det fremgår af § 266, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet 

efter høring af Finansiel Stabilitet fastsætter krav til størrelsen af et pengein-

stituts og et fondsmæglerselskab I's nedskrivningsegnede passiver. Kravet til 

nedskrivningsegnede passiver fastsættes som en procentdel af virksomhe-

dens samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til § 266, at en overtrædelse af kravet til ned-

skrivningsegnede passiver som udgangspunkt anses for at være en grov 

overtrædelse af lov om finansiel virksomhed. 

 

Det fremgår af § 269, stk. 1, at Finanstilsynet skal kontrollere, at den enkelte 

virksomhed til enhver tid overholder kravet til nedskrivningsegnede passiver. 

 

Det fremgår endvidere af § 269, stk. 2, at konstaterer virksomheden, at kravet 

til nedskrivningsegnede passiver ikke er opfyldt, skal virksomheden straks 

underrette Finanstilsynet herom.  

 

Det fremgår af bemærkningerne til § 269, at ved brud på kravet til nedskriv-

ningsegnede passiver vil der som udgangspunkt blive fastsat en frist til at 

opfylde kravet, og at fristen fastsættes under hensyntagen til sagens karakter 

og de konkrete omstændigheder.  

 

5. Høring 

Andelskassen fik den 18 marts 2020 afgørelsen i høring med frist til den 19. 

marts 2020 kl. 10.00. Finanstilsynet har ikke modtaget høringssvar fra An-

delskassen. 

 

6. Klagevejledning 

Finanstilsynets afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest fire 

uger efter, at den er modtaget, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 

Klagen skal sendes pr. e-mail til ean@naevneneshus.dk eller pr. post til Er-

hvervsankenævnets sekretariat, Toldboden 2, 8800 Viborg. 

 

Det er forbundet med et gebyr på 4.000 kr. at klage til Erhvervsankenævnet, 

jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet. Gebyret er 2.000 kr. 

ved klager over forhold, der ikke vedrører aktuel eller fremtidig erhvervsudø-

velse. Erhvervsankenævnet eller formanden kan træffe bestemmelse om hel 

eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis I får helt eller delvist 
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medhold i klagen, jf. § 15, stk. 4, i bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet. 

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis Erhvervsankenævnet afviser klagen. 

 

7. Offentliggørelse 

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynets bestyrelse, er det udgangs-

punktet, at afgørelsen skal offentliggøres, jf. § 354 a i lov om finansiel virk-

somhed. Offentliggørelsen kan dog undlades, hvis en offentliggørelse vil 

medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden, jf. § 354 a, stk. 4, i 

lov om finansiel virksomhed. Er offentliggørelse undladt, skal der ske offent-

liggørelse, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er 

gældende, jf. § 354, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed.  

 

Finanstilsynet finder ikke grundlag for at udskyde offentliggørelse af afgørel-

sen, da Finanstilsynet vurderer, at offentliggørelse ikke vil medføre uforholds-

mæssig stor skade for andelskassen. Afgørelsen skal derfor offentliggøres, 

jf. § 354 a i lov om finansiel virksomhed. 

 

Kopi af afgørelsen sendes til andelskassens revision. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Karen Dortea Abelskov     Uffe Mikkelsen 

Vicedirektør      Vicekontorchef 

 

 

 

 

 

 

 

 


