Bemærkninger til redegørelse om opfølgningsundersøgelse i
Merkur Andelskasse
Finanstilsynets opfølgningsbesøg i maj og juni 2018 viser os, at vi er på rette vej, men ikke er helt
i mål endnu med det arbejde, vi igangsatte efter undersøgelsen i 2017. Opfølgningen resulterer i et
væsentligt mindre antal påbud end i 2017. Vi tager påbuddene til efterretning og har allerede taget
hånd om kritikpunkterne, enten med en konkret løsning eller med en plan for, hvordan påbuddet
efterleves. De nedskrivninger, som omtales i redegørelsen, er allerede foretaget i
halvårsregnskabet 2018.
Merkurs bestyrelse valgte i september 2017 at gennemføre en større organisationsændring for at
styrke andelskassen mere grundlæggende. Vi vidste, at beslutningen ville kræve mange ressourcer
at gennemføre, og det er den væsentligste årsag til, at vi endnu ikke er i mål. Med
organisationsændringen helt på plads fra juni 2018, er vi godt rustet til både på kort og længere
sigt at kunne opfylde de krav, der er til Merkur. Finanstilsynet anerkender organisationsændringen
som et positivt tiltag, men effekterne heraf har endnu ikke nået at materialisere sig.
For at styrke kreditfunktionen i særdeleshed har Merkur i juni 2018 udvidet direktionen med
kreditdirektør Alex Andersen, som kommer med en solid erfaring på kreditområdet. Den nye
organisering omkring kreditfunktionen gør os i højere grad i stand til at komme helt i mål i forhold
til de kritikpunkter, Finanstilsynet rejser om Merkurs kreditstyring.
Finanstilsynet vurderer, at andelskassen har en forhøjet kompleksitet og risiko i kraft af de
kundetyper, vi finansierer. Det hører med til Merkurs forretningsmodel, at vi skal løse nogle
særlige opgaver, og at vi har en særlig plads i samfundet. Det skal selvfølgelig ske på et forsvarligt
grundlag, og det mener vi, at det gør. Et af de fremhævede områder er skoler, hvor vi historisk har
haft meget lave tab.
Redegørelsen nævner, at Merkur har en høj koncentration af udlån med svaghedstegn. Hertil
regnes såkaldte 2b kunder, som defineres af tilsynet, som kunder med visse, men ikke væsentlige
svaghedstegn. De udgør 62% af udlånsmassen hos Merkur, mod 35% i størrelsesmæssigt
sammenlignelige pengeinstitutter. Merkur har færre kunder i de to svageste kategorier 2c og 1 (i
alt 15% mod sammenlignelige institutters 20%), men også færre i de to bedste kategorier 2a og 3
(23% mod 46%). 2b kunderne omfatter mange almindelige familier og mindre virksomheder, og
det vil fortsat være en del af Merkurs forretningsmodel at kunne betjene disse kunder, som vi
mener grundlæggende er fornuftige og interessante kunder.
Finanstilsynet nedsatte kapitalgrundlaget med 0,7%, da nogle ansvarlige lån af juridiske årsager
blev taget ud af beregningen. Disse forhold er nu rettet op, og vi forventer igen at kunne
medregne lånene i solvensopgørelsen i løbet af andet halvår. Dette vil øge kapitalgrundlaget med
ca. 10 mio. kr. Merkur overholder alle kapitalkrav og har pt. 55 mio. kr. mere, end hvad loven
kræver. Bestyrelsen har desuden besluttet at styrke kapitalmålsætningen.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merkurs administrerende direktør Lars
Pehrson på lp@merkur.dk.
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