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Positiv udvikling i Andelskassen Oikos efter Finanstilsynets 

inspektion og bemærkninger 

Andelskassen Oikos havde i december 2016 og januar 2017 besøg af Finanstilsynet til en 

opfølgende inspektion. Tilsynsbesøget har ført til en række påbud og risikooplysninger, 

som Andelskassen Oikos efterfølgende har arbejdet aktivt med, og Oikos har gennemgået 

en markant positiv udvikling på flere områder. 

 

Stort arbejde og mange forbedringer i forbindelse med indførsel af helt nyt IT-system 

Andelskassen Oikos foretog umiddelbart før tilsynets besøg en større IT-konvertering for at blive 

koblet direkte på datacentralen SDC.  

”Det var en ressourcekrævende proces, som nødvendiggjorde en ekstraordinær indsats fra 

andelskassens ledelse, medarbejdere og bestyrelse”, udtaler Andelskassen Oikos’ direktør Allan 

Andersen og uddyber: 

”Indførslen af et nyt IT-system har givet andelskassen et betydeligt løft, så Oikos på trods af at 

være et af landets mindste pengeinstitutter kan levere et konkurrencedygtigt produktudbud og 

tidssvarende serviceydelser til sine kunder. Samtidig har det nye IT-system gjort det muligt at 

professionalisere og effektivisere en række interne arbejdsprocesser i andelskassen.” 

”Finanstilsynets besøg kom umiddelbart i forlængelse af indførslen af det nye IT-system, så det var 

et særligt tidspunkt i en hektisk omstillingsperiode for os, men vi har gennem hele forløbet indgået 

i en konstruktiv dialog og taget Finanstilsynets vurderinger til efterretning”, understreger Allan 

Andersen. 

  

Styrkelse af den kapitalmæssige overdækning 

Finanstilsynet fremhæver i sin redegørelse, at andelskassen havde en spinkel kapitaloverdækning i 

januar 2017. Oikos har efterfølgende forbedret sin kapitalmæssige overdækning.  

”Det er klart, at Oikos skal leve op til de samme kapitalkrav som alle andre pengeinstitutter i 

Danmark, og det er afgørende for Oikos at have robuste kapitalforhold” siger bestyrelsesformand 

Ivor P. Jørgensen.  

”Derfor har andelskassens bestyrelse og direktion arbejdet meget målrettet på at forbedre Oikos’ 

kapitalforhold i det forgangne år, og det er indtil videre lykkedes at forøge bufferen fra 1,2 % i 

starten af året til et foreløbigt niveau omkring 3,9 % ved årets udgang” udtaler Ivor P. Jørgensen.      

”Det er Oikos’ ambition at styrke kapitalforholdene yderligere, således at andelskassen når sin 

planlagte målsætning om, at den solvensmæssige overdækning i forhold til det opgjorte 

solvensbehov skal udgøre mindst 5 %”, fastslår bestyrelsesformanden. 
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Positivt resultat i 2017 

Årsregnskabet for 2017 viser et foreløbigt positivt resultat på 162.000 kr. på trods af 

ekstraordinært store omkostninger på ca. en halv mio. kr. til det nye IT-system. Andelskassen 

erkender, at indtjeningen ikke er på et tilfredsstillende niveau, men i lyset af Oikos’ fortsatte 

fremgang har andelskassen en begrundet forventning om, at indtjeningen i de kommende år vil 

forøges.   

 

Stabil kundetilgang og høj kundetilfredshed 

Oikos oplever fortsat en stabil kundetilgang og meget høj kundetilfredshed. Det har blandt andet 

ført til, at Andelskassen Oikos siden juni 2017 har ligget i toppen af Trustpilots liste over banker i 

Danmark baseret på kundeanmeldelser.  

”Vi får meget positive tilbagemeldinger fra vores kunder, som for det første er rigtig glade for den 

personlige kontakt og det nærvær, som Andelskassen Oikos tilbyder”, siger direktør Allan 

Andersen. ”Derudover hører vi fra mange, at det giver mening for dem at være kunder i en 

værdibaseret bank, særligt i en tid hvor mange oplever, at de større pengeinstitutter primært har 

fokus på indtjeningen”.   

 

Styrkelse af andelskassens styring og forretningsmodel 

Oikos har taget Finanstilsynets vurderinger til efterretning og har i 2017 arbejdet målrettet på at 

styrke den daglige drift og styring samt professionalisering af bestyrelsens arbejde.  

”Der er i årets løb taget aktion på flere punkter, og der arbejdes på at rette op på de øvrige,” 

udtaler bestyrelsesformand Ivor P. Jørgensen. 

Materialet, der understøtter bestyrelsens arbejde er blevet professionaliseret, bestyrelsens 

selvevaluering er udvidet og forbedret, og der er etableret aftaler med eksterne 

samarbejdspartnere med henblik på styrkelse af den daglige drift, datakvalitet og interne kontrol.   

”Derudover er der sket en styrkelse af bestyrelsens samlede kompetencer med valget af tre nye 

medlemmer ved generalforsamlingen i april måned”, uddyber Ivor P. Jørgensen. 
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