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Oikos vil gennem
sine aktiviteter som p
 engeinstitut
medvirke til, at verdens
fattige kan skabe sig et bedre liv.
Oikos ønsker at være en konkret handlemulighed for mennesker, 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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Formanden har ordet
Nu blæses der i trompeterne. Der skrives og tales
meget om, at krisen der startede i 2008 er overstået.
Nationalbanken har dog stadig negative renter og
den europæiske bank pumper stadig milliarder ud i
systemet samtidig med, at euroen, og dermed den
danske krone, er undervurderet. Der er skabt en
unaturlig balance. Kriseforanstaltninger har varet
alt for længe. Nationalbanken må forventes snart
at begynde at hæve renten. Der er gang i et kæmpe
forsøg med negative renter, og uanset udfaldet vil
det, når vi oplever den næste krise, næppe være en
”nationalbankkrise”.
Den unaturligt lave rente betyder, at man kan få penge
for at gældsætte sig. Prisen på fast ejendom bliver
skævvredet, da det ikke er prisen på en ejendom, der
er afgørende; men hvad den månedlige ydelse er.
Incitament for at investere er reduceret. Hvorfor skulle
man investere for at effektivisere, når produkterne
sælger sig selv? Borgerne får at vide, at vi ikke
forbruger tilstrækkeligt. Selskaberne får at vide, at de
ikke investerer tilstrækkeligt.
Det er en helt særlig situation vi står i, og hvordan den
vil udvikle sig, er meget svært at forudsige. Nulrente
kan meget vel skabe bobler, og formentlig af en
slags, der opdages for sent. Stramninger indenfor den
traditionelle finansielle sektor kan man få indtryk af,
er hvad der er fantasi til. Låntagning udenom banker,
kryptovaluta, værktøjer til spekulation, hvidvask i et
stort format med meget mere, kan ikke håndteres,
mens kontrol af de traditionelle bankforretninger er en
stor byrde, og er ikke, hvor de store penge er.
Jeg kan gentage min indledning fra sidste årsberetning.
Det fortsætter med at være op ad bakke at være et
lille pengeinstitut i dagens Danmark. Igennem årene
har der været talt om og påpeget behovet for kritisk
masse. Der skal være tilstrækkelig viden og antal
ansatte til, at hverdagen kan klares samtidig med
at udvikle og passe den eksisterende forretning.
Regulering og formalia (compliance) er i kølvandet på
krisen blevet hverdag for den finansielle sektor. Der
kræves store ressourcer i sektoren for at tilfredsstille
kravene der stilles, og det kan især mærkes i en lille
andelskasse som Oikos. Dette er et vilkår, som vi skal
indrette os efter.

Vores omverden byder på mange udfordringer; men
vi har internt selv opgaver, der kræver fokus. Der er
to områder, der kræver særlig opmærksomhed. Vores
kapitalgrundlag skal styrkes. Da vi ikke udbetaler
udbytte til vore ejere og vi ikke er et selskab, hvor der
kan være en kursgevinst, vil vi ikke kunne tiltrække
investorer eller andre, der fokuserer på en økonomisk
gevinst. Oikos har sin andelskapital og de overskud
vi skal have fokus på at præstere for at tilvejebringe
den nødvendige kapitalbuffer. Aktieselskaber kan
bedre udbetale deres overskud som udbytter, da et
aktieselskab via en kapitaludvidelse lettere kan øge sin
egenkapital. En andelskasse kan ikke lige så hurtigt og
smidigt øge sin egenkapital.
Det andet område, hvor der internt kræves særlig
fokus er på vore beskrivelser og dokumentation
af interne forretningsgange. Vi har for tiden 35
forskellige forretningsgange og politikker, der fylder
over 200 sider, som finanstilsynet kræver. Disse
er blevet prioriteret og vil over en periode blive
gennemgået og opdateret.
Der har i løbet af året været foretaget forskellige
sonderinger og vurderinger omkring vores forretningsmodel. Disse bliver foretaget på baggrund af
den seneste rapport foretaget af finanstilsynet.
Bestyrelsen har fundet det væsentligt at fastholde
andelsselskabernes grundtanke om ”en person en
stemme”. Der har desuden i det forgangne år været
drøftelser om større indskud af kapital, hvor en
andelshaver kunne have en større stemmeandel (f.
eks. en stemmeandel op til 10%). Oikos’ fokus er at
styrke forretningsmodellen, herunder især at styrke
kapitalkravene og kravene til compliance.
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 og
unbankable kan skabe sig et bedre liv.

Ivor Palmer Jørgensen
Bestyrelsesformand i
Andelskassen Oikos
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Selskabsoplysninger
Navn
Andelskassen Oikos
Adresse
Nørregade 6, 1.
1165 København K
CVR. nr.
87 33 47 16
Bestyrelse
Ivor Palmer Jørgensen, formand
Kim Valbum, næstformand
Uffe Gjerding
Mathilde Heegaard Bausager
Toke Reichstein
Jens Holm Møller
Lisbeth Baastrup Burgaard
Direktion
Allan Andersen
Revision
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Repræsentantskab
Jørgen Thomsen, formand
Flemming Kramp, næstformand
Viggo Boller
Anne Bjerre Braüner
Christian Langholz Carstensen
Francois Anton
Peter Francati
Sarah Gjerding
Uffe Gjerding
Ebbe Holm
Heidi Friis Jakobsen
Ivor Palmer Jørgensen
Jens Holm Møller
Aage Kramp
Gullmai Sørensen
Silke Mechlenburg
Jacob Mandrup
Søren Keller
Kristine Kaaber Pors
Ejvind Post
Henrik Stubkjær
Githa Kurdahl
Halfdan Sølvsten
Jørgen Badsberg
Henrik Øllgaard
Josephine T. Jørgensen
Kim Valbum
Nikolai Lang
Toke Reichstein
Mathilde Heegaard Bausager

Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for Andelskassen Oikos.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle
rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig
således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelskassens aktiver, passiver og finansielle stilling af resultat og
pengestrømme.
Endvidere er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i andelskassens
aktiviteter og økonomiske forhold, samt en retvisende beskrivelse af de væsentlige risiko- og usikkerhedsfaktor, som
andelskassen kan påvirkes af.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
København, den 23. april 2018

Direktion
Allan Andersen				

Bestyrelse
Ivor Palmer Jørgensen, formand

Kim Valbum, næstformand

Uffe Gjerding

Mathilde H. Bausager

Toke Reichstein

Jens Holm Møller

Lisbeth B. Burgaard
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til repræsentantskabet i Andelskassen Oikos
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Andelskassen Oikos
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der
omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse,
balance, egenkapitalopgørelse, kapitalgrundlag og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver
et retvisende billede af Andelskassens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017
samt af resultatet af andelskassens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.
Vores konklusion er konsistent med vores
revisionsprotokollat til bestyrelsen.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
andelskassen i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført
forbudte ikke-revisionsydelser, som omhandlet i artikel
5, stk. 1 i forordning (EU) nr. 537/2014.
Vi blev første gang valgt som revisor for Andelskassen
Oikos den 22.03.2017 for regnskabsåret 1. januar
2017 - 31. december 2017.
Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter
vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores
revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2017.
Disse forhold blev behandlet som led i vores revision
af årsregnskabet som helhed og udformningen af
vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt
konklusion om disse forhold.
Værdiansættelse af udlån, herunder nedskrivninger
Den regnskabsmæssige værdi af udlån og andre
tilgodehavender til amortiseret kostpris udgør t.DKK
57.879. Der henvises til årsregnskabets balance på
side 14, note 10 på side 24, anvendt regnskabspraksis
på side 16-17 og note vedrørende væsentlige
regnskabsmæssige skøn på side 20.

6

ANDELSKASSEN OIKOS

ÅRSRAPPORT 2017

Regnskabsposten er væsentlig og er forbundet med
betydelige skøn vedrørende vurdering af eventuelle
nedskrivningsbehov, hvorfor forholdet er anset for et
af de mest betydelige ved revisionen.
Vores behandling i revisionen
Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende
værdiansættelse af udlån, herunder nedskrivninger,
har været:
• Test af, at andelskassens forretningsgange omkring
tildeling af bonitetskarakterer på de enkelte
udlån har fungeret tilfredsstillende, herunder
at andelskassen rettidigt får identificeret de
eksponeringer, der har et nedskrivningsbehov.
Testen har taget udgangspunkt i dels en
risikobaseret tilgang og en tilfældig stikprøve.
Den risikobaserede tilgang har især fokuseret på
følgende eksponeringer:
— andelskassens største eksponeringer,
— eksponeringer i risikofyldte brancher,
— eksponeringer, der udviser svagheder i form af
negativ udvikling i regnskabstal, overtræk,
restancer eller lignende.
• Test af andelskassens forretningsgange omkring
nedskrivningsberegning på eksponeringer,
hvorpå der er konstateret objektiv indikation for
værdiforringelse.
• Kontrol af at beskrivelsen af anvendt
regnskabspraksis af udlån og andre tilgodehavender
til amortiseret kostpris på side 17, væsentlige
regnskabsmæssig skøn, forudsætninger og
usikkerheder på side 20, samt især note 19 og 20
omhandlende kreditrisici er i overensstemmelse med
lovgivningens krav og giver et retvisende billede af
andelskassens kreditrisici.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse lov om finansiel virksomhed.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen
ansvarlig for at vurdere andelskassens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende
fortsat drift, hvor dette er relevant samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere andelskassen, indstille driften eller ikke har
andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive
en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en
garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at
de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans
for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstændighederne, men ikke for
at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af
andelskassens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som
er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig
tvivl om andelskassens evne til at fortsætte driften. Hvis
vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
andelskassen ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og
indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne,
samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der
gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer,
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som
vi identificerer under revisionen.
Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse
om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende
uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre
forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores
uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende
sikkerhedsforanstaltninger.
Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret
til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der
var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet
for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold
ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores
revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering
udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst
sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal
kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative
konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at
veje tungere end de fordele, den offentlige interesse har af
sådan kommunikation.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent
med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om
ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til lov om finansiel virksomhed.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse,
at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
kravene i lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aalborg, den 23. april 2018
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Per Lindholt Christensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne21381
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Hoved- og nøgletal
Hovedtal
2017
2016
2015
2014
2013
					
Resultatopgørelse					
					
Netto rente- og gebyrindtægter
4.169
4.136
4.203
3.859
3.363
Kursreguleringer
-109
-138
33
97
51
Udgifter til personale og administration
3.887
3.628
3.288
3.438
2.832
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv
-16
186
447
125
443
Årets resultat
75
73
238
194
-162
					
Balance					
					
Udlån og tilgodehavender
57.879
58.367
62.410
58.392
49.639
Egenkapital
8.469
7.804
7.489
6.881
6.234
Aktiver i alt
96.873
89.203
83.372
84.637
87.210
					
Nøgletal					
					
Kapitalprocent
14,28
12,79
14,40
13,13
13,76
Kernekapitalprocent
12,65
11,72
13,08
12,14
12,31
Egenkapitalforrentning før skat
1,6
1,1
4,1
3,0
-2,6
Egenkapitalforrentning efter skat
0,9
0,9
3,2
2,8
-2,6
Indtjening pr. omkostningskrone
1,03
1,02
1,08
1,01
0,95
Renterisiko
0,49
0,54
1,09
0,80
0,70
Valutaposition
10,9
9,8
10,7
19,4
21,8
Udlån i forhold til indlån
69,0
75,1
84,7
76,8
62,7
Udlån i forhold til egenkapital
6,8
7,5
8,3
8,5
8,2
Årets udlånsvækst
-0,8
-6,5
6,9
17,6
13,9
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet
202,1
249,1
163,6
227,2
196,5
Summen af store eksponeringer
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Årets nedskrivningsprocent
0,0
0,3
0,7
0,2
0,9
Afkastningsgrad
0,1
0,1
1,1
0,2
-0,2

8

ANDELSKASSEN OIKOS

ÅRSRAPPORT 2017

Ledelsesberetning for 2017
Hovedaktivitet
Andelskassen Oikos tilbyder finansielle produkter til privatkunder,
mindre erhvervsdrivende og små foreninger. Oikos har til formål at
virke som pengeinstitut for andelshavere og medlemmer og i denne
egenskab yde den bedst mulige service, herunder at kunne støtte
aktiviteter til fordel for verdens fattige.

Balance
100 mio. kr.
90 mio. kr.
80 mio. kr.
70 mio. kr.

Særlige forhold for 2017
Andelskassen har siden slutningen af 2015 arbejdet med en større ITkonvertering. Konverteringen blev afsluttet i første kvartal af 2017,
hvilket betyder, at Oikos er fuldt tilkoblet SDC’s datacentral. Samtidig
blev udfasningen af andelskassens mangeårige clearing-samarbejde
med Folkesparekassen afsluttet. Konverteringen har været meget
ressourcekrævende for Oikos, og arbejdet har i en længere periode
nødvendiggjort en ekstraordinær indsats fra andelskassens ledelse,
medarbejdere og bestyrelse.

60 mio. kr.
50 mio. kr.
40 mio. kr.
30 mio. kr.
20 mio. kr.
10 mio. kr.
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20
14
20
15
20
16
20
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20

20

05

0 kr.

Oikoslån
11 mio. kr.
10 mio. kr.

Det nye IT-system har gjort det muligt at professionalisere og
effektivisere en række interne arbejdsprocesser i andelskassen, hvilket
har været en stor positiv omvæltning for Oikos’ ansatte. Kunderne
har også oplevet store forbedringer som følge af konverteringen.
De har blandt andet fået en moderne netbank med mange nye
muligheder for selvbetjening, en mobil-app og nyt Visa/Dankort, der
viser forretningsnavne i netbanken. Kort sagt har indførslen af det
nye IT-system 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.

9 mio. kr.

For at styrke andelskassens regnskabsfunktion og forbedre kvaliteten
af de løbende indberetninger til Finanstilsynet valgte Oikos i andet
kvartal at indgå en outsourcing-aftale med Finans-Support ApS.

8 mio. kr.
7 mio. kr.
6 mio. kr.

Bestyrelsen har i særlig høj grad benyttet året på at igangsætte
en række tiltag for at forbedre andelskassens kapitalforhold. Som
et led i dette arbejde foreslog bestyrelsen en vedtægtsændring til
generalforsamlingen i 2017, således at andelskassen fremover har
mulighed for at optage hybrid kernekapital. Vedtægtsændringen blev
godkendt ved en ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2017.
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Egenkapital
8,5 mio. kr.
8,0 mio. kr.
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7,0 mio. kr.
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6,0 mio. kr.
5,5 mio. kr.
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I december 2017 flyttede kontoret i Aarhus fra Vestergade
til Haslegårdsvej i Aarhus V. Det nye kontor er en del af et
kontorfællesskab og har en mere passende størrelse i betragtning af
andelskassens behov.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat blev 75 t.kr. efter skat, kursreguleringer og nedskrivninger,
hvilket er lavere end budgetteret. Bestyrelsen erkender, at resultatet
ikke er på et tilfredsstillende niveau, men bemærker samtidig, at andels
kassen i 2017 havde ekstraordinære omkostninger på ca. en halv mio. kr.
til det nye IT-system. Hvis man ser bort fra disse omkostninger, havde
basisindtjeningen ligget i et niveau omkring 670 t.kr.
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I efteråret lancerede Oikos en ny og tidssvarende hjemmeside, som
i højere grad end tidligere indeholder information om andelskassens
bankforretning. Et af formålene med hjemmesiden var desuden at
tiltrække nye kunder og gøre et bankskifte så let og smertefrit som
muligt. Oikos oplevede fortsat en stabil kundetilgang i 2017 og meget
høj kundetilfredshed. Det førte blandt andet til, at Andelskassen Oikos
fra juni 2017 lå i toppen af Trustpilots liste over banker i Danmark
baseret på kundeanmeldelser.
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Oikos’ netto rente- og gebyrindtægter for 2017 var 4.169
t.kr. og var dermed på et stabilt niveau sammenholdt med
2016, hvor de var 4.136 t.kr.

Årets nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender var
netto -16 t.kr.

Andelskassens bestyrelse er opmærksom på, at kapital
forholdene skal styrkes yderligere for at imødekomme de
skærpede krav til pengeinstitutternes kapitalgrundlag, som
bliver indfaset i de kommende år. En forudsætning for dette
er en optimering af driften og en stigende basisindtjening. Der
er taget de første skridt i forbindelse med udarbejdelsen af
budgettet for 2018, og yderligere tiltag er på vej. Det er dog
ikke muligt alene at spare sig til de nødvendige krav. Der vil
som i tidligere år desuden kunne forventes en øget tilførsel af
yderligere kernekapital i form af indbetalt andelskapital. Hertil
kan tilføjes yderligere supplerende kapital og evt. også hybrid
kernekapital. Disse to sidste muligheder tiltrækkes ved at
give indskyderne en renteindtægt for den risikovillige kapital.

Balance
Andelskassens samlede balance udgør 96.873 t.kr. mod
89.203 t.kr. ved udgangen af 2016, hvilket svarer til en
stigning på 9 %. Stigningen skyldes primært større indlån.

Forslag til resultatdisponering
Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til
egenkapitalen, hvor de akkumulerede overskud herefter vil
være på i alt 2.841 t.kr. i forhold til 2.766 t.kr. året før.

Indlån steg med 6.358 t.kr. fra 79.176 t.kr. ved udgangen af
2016 til 85.534 t.kr. i 2017. Der har været et mindre fald i
udlån på 488 t.kr. fra 58.367 t.kr. i 2016 til 57.879 t.kr. ved
udgangen af 2017. Andelskassen har dermed fortsat et
pænt indlånsoverskud.

Oikoslån
Oikos blev grundlagt med en mission om at medvirke til
- gennem sine aktiviteter som pengeinstitut - at verdens
fattige kan skabe sig et bedre liv. Det gøres blandt andet
ved at finansiere mikrolån og andre aktiviteter, der har en
direkte afledt effekt til fordel for fattige og socialt udsatte.
Lån til denne type projekter betegnes ”Oikoslån”.

Omkostningerne til personale og administration steg fra
3.628 t.kr. i 2016 til 3.887 t.kr. i 2017. Stigningen var
forårsaget af ekstraordinære omkostninger til administration
som følge af konverteringen. I budgettet for 2018 er
omkostningerne til personale og administration igen på et
normalt niveau omkring 3.500 t.kr.

2013

2014

2015

2016

2017

87,2

84,6

83,4

89,2

96,9 mio. kr

Kapitalforhold og solvens
Egenkapitalen er vokset med 665 t.kr. fra 7.804 t.kr. til 8.469
t.kr. Dette er en stigning på 9 % og består af årets overskud
på 75 t.kr. og en stigning i andelskapitalen på 590 t.kr.
Kernekapitalen efter fradrag er opgjort til 7.389 t.kr.
mod 6.582 t.kr. ved udgangen af 2016. Andelskassens
kapitalprocent udgør 14,3 % i 2017 mod 12,8 % i 2016.
Andelskassens individuelle solvensbehov er opgjort til 10,8 %.
Ved opgørelsen af solvensbehovet har andelskassen benyttet
8+-modellen, hvor der som udgangspunkt afsættes 8 % af de
vægtede aktiver til dækning af alle almindelige og normale
risici. Derudover afsættes ekstra kapital til særlige risici
inden for fire risikoområder, som er kreditrisici, markedsrisici,
operationelle risici samt øvrige risici.
Med en kapitalprocent på 14,3 % og et individuelt
solvensbehov på 10,8 % havde andelskassen en
kapitalmæssig overdækning på 3,5 procentpoint ved
udgangen af 2017. Det er en betydelig forbedring af
kapitalforholdene idet solvensoverdækningen var 1,1
procentpoint ved udgangen af 2016.
Kapitaldækningsreglerne har et såkaldt ”blødt” krav, om at
der også skal være plads til en kapitalbevaringsbuffer på 1,25
% ved udgangen af 2017. Andelskassen lever op til dette
med en solvensoverdækning på 2,25 % efter indregning af
kapitalbevaringsbufferen.
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Der blev ikke etableret nye Oikoslån i løbet af året, og det
samlede udlån til projekter til fordel for fattige og socialt
udsatte faldt derfor fra 6.017 t.kr. i 2016 til 5.402 t.kr.
ved udgangen af 2017. Det er andelskassens ønske at øge
indsatsen på dette område i de kommende år.
Kunder og andelshavere
Andelskassen har i 2017 haft en nettotilgang af 165 nye
kunder. Ved årets udgang havde andelskassen 1.702
kunder i alt. Der har samtidig været en nettotilgang
af 54 nye andelshavere, hvormed det det totale antal
andelshavere blev 918. Som konsekvens af overgangen
til det nye IT-system er der i 2017 benyttet en anderledes
optællingsmetode for antallet af kunder i forhold til tidligere,
hvorfor disse tal ikke kan sammenlignes med totalerne fra
tidligere år.
Betydningsfulde hændelser efter
regnskabsårets afslutning
Der foreligger ingen betydningsfulde hændelser efter
31. december 2017, som kan påvirke bedømmelsen af
årsregnskabet.
Usikkerhed/usædvanlige forhold
ved indregning og måling
Der foreligger ingen usikkerhed, som påvirker indregning og
måling af aktiver, ligesom der ikke foreligger usædvanlige
forhold, som har påvirket årsregnskabet.
Forventet udvikling i 2018
Det forventes, at den stabile vækst, Oikos har oplevet i
alle årene siden 1992, vil fortsætte. Den primære drift vil
forventeligt udvise et forbedret overskud i 2018, da der ikke
vil være ekstraordinære omkostninger til IT-konverteringen.
Bestyrelsen og direktionen vil fortsat arbejde målrettet på
at forbedre andelskassens kapitalforhold, således at den
solvensmæssige overdækning styrkes yderligere.

Medarbejdere
Andelskassen har 3 fuldtidsmedarbejdere, hvoraf to sidder
på kontoret i København og en er på kontoret i Århus. I årets
første fire måneder havde Oikos 4 fuldtidsmedarbejdere.
Vidensressourcer
Der er få ansatte i andelskassen, men det vurderes, at Oikos
har et kvalificeret grundlag blandt sine medarbejdere, som
på enkelte specialistområder vil blive suppleret med udefra
kommende assistance.
Overordnet risikostyring
Andelskassen er eksponeret for forskellige typer af
risici, hvoraf de væsentligste risici vedrører kreditrisici,
markedsrisici, likviditetsrisici og operationelle risici.
Andelskassens risikostyring sker i overensstemmelse
med de politikker, rammer og instrukser, som er fastlagt
af andelskassens bestyrelse, og formålet hermed er at
minimere de tab, som kan opstå som følge af bl.a. uforudsete
hændelser indenfor de enkelte risikoområder.
Det er andelskassens politik kun at påtage sig risici, som er
i overensstemmelse med de forretningsmæssige principper,
som Oikos drives efter, og som andelskassen har de
kompetencemæssige ressourcer til at styre.
Den daglige styring foretages af direktionen. Bestyrelsen
modtager løbende rapportering om udviklingen, og foretager
mindst en gang årligt en revurdering af samtlige politikker
og rammer.
Kommende kapitalkrav, herunder krav til de
nedskrivningsegnede passiver (NEP)
Den 5-årige indfasning af NEP-tillægget påbegyndes d.
1. januar 2019. Finanstilsynet har meddelt andelskassen
et foreløbigt NEP-tillæg på 4,0 %, hvilket genberegnes
en gang årligt. Desuden indfases den lovbestemte
kapitalbevaringsbuffer med 1,87 % pr. 1. januar 2018 og
i alt 2,5 % pr. 1. januar 2019. Der er derudover fra politisk
hold blevet truffet beslutning om at indføre en kontracyklisk
konjunkturbuffer, som indfases med 0,5 % d. 31. marts
2019.
Andelskassens nuværende kapital er ikke tilstrækkelig til
at imødekomme de kommende krav, hvorfor bestyrelsen er
opmærksom på, at kapitalforholdene skal styrkes yderligere.
Kapitaldækningsregler / CRD IV / CRR
Den nye regnskabsstandard IFRS 9 trådte i kraft d. 1.
januar 2018. IFRS 9 ændrer i væsentlig grad ved gældende
regler for klassifikation og måling af finansielle aktiver,
regnskabsmæssige nedskrivninger og i nogen grad ved
reglerne om regnskabsmæssig sikring. Ændringerne er
nærmere beskrevet i note 1 under afsnittet ”kommende
regnskabsregler”, hvortil der henvises.
Den forventede virkning af IFRS 9-nedskrivnings
reglerne udgør 200-400 t.kr., som fuldt ud indregnes i
åbningsbalancen pr. 1. januar 2018, og forventes således
ikke at påvirke andelskassens egenkapital væsentligt.

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.
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 6. Andelskassens
ledelse har udarbejdet en lønpolitik og praksis for aflønning
af ansatte.
Ledelseshverv
I henhold til lov om finansiel virksomhed skal det oplyses, at
følgende bestyrelsesmedlemmer besidder ledelseshverv i
andre erhvervsdrivende virksomheder:
Ivor P. Jørgensen
Bestyrelsesformand –
Kulturhuset Gjethuset
Kim Valbum
Formand og sekretariatsleder –
Kølebranchens MiljøOrdning, KMO
Lisbeth Baastrup Burgaard
Direktør – Burgaard Rådgivning ApS
Tilsynsdiamanten
Tilsynsdiamanten er et mål for, hvorledes et pengeinstituts
risiko er sammensat. For Andelskassen Oikos’ vedkommende
overholdes alle 5 målepunkter. Målepunkter og aktuelle tal
ser således ud:

Grænseværdier

Finanstilsynet

Andelskassen

Indeks

Summen af store
eksponeringer
(Maks. værdi i forhold
til basiskapital)

125%

0%

0

Udlånsvækst
(Maks. værdi om året)

20%

-1%

-3

Ejendomseksponering
(Maks. værdi af de
samlede udlån)

25%

0%

0

100%

62%

62

50%

202%

25

Stabil funding
(Udlån i forhold til
indlån/egenkapital)
Likviditetsoverdækning
(Min. værdi)

Andelskassen overholder alle fem pejlemærker.
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Grafisk fremstilling af pengeinstituttets
placering i Tilsynsdiamanten
Summen af store
eksponeringer

Finanstilsynets
grænseværdier (indeks 100)
Andelskassen Oikos
31.12.2017

Likviditetsoverdækning

Udlånsvækst
på årsbasis
25

0
0

62
Funding-ratio
(udlån/indlån)

Ejendomseksponering

Frokost for de mindste, Jambo Shule
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Resultatopgørelse og
totalindkomstopgørelse

Note
2017
2016
		
tkr.
tkr.
			
Renteindtægter
2
3.801
3.813
Renteudgifter
3
256
195
			
Netto renteindtægter		
3.545
3.618
			
Udbytte af aktier mv.
0
4
Gebyrer og provisionsindtægter
4
634
550
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter
10
36
			
Netto rente- og gebyrindtægter		
4.169
4.136
			
Kursregulering
5
-109
-138
Andre driftsindtægter
107
0
Udgifter til personale og administration
6
3.887
3.628
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver
163
93
Andre driftsudgifter
2
0
Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv. .
7
-16
186
Resultat før skat		
131
91
			
Skat
8
56
18
			
Årets resultat		
75
73
			

Totalindkomstopgørelse			
			
Årets resultat 		
75
73
			
Årets totalindkomst 		
75
73

Forslag til resultatdisponering			
			
Overført til egenkapital 		
75
73
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Balance
Note
2017
2016
		tkr.
tkr.
			
Aktiver
		
			
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker
120
54
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
9
29.980
24.385
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
10
57.879
58.367
Obligationer til dagsværdi
11
6.533
4.119
Aktier mv.
11
910
523
Immaterielle aktiver
12
1.073
1.218
Øvrige materielle aktiver
13
17
27
Aktuelle skatteaktiver
18
90
Udskudte skatteaktiver
14
0
0
Aktiver i midlertidig besiddelse
0
0
Andre aktiver
343
420
Aktiver i alt		

96.873

89.203

Passiver			
			
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker
15
4
68
Indlån og anden gæld
16
85.534
79.176
Aktuelle skatteforpligtelser 		
0
0
Midlertidigt overtagne forpligtelser
0
0
Andre passiver
1.591
1.387
			
Gæld i alt		
87.129
80.631
			
Hensættelser til udskudt skat
14
25
18
			
Hensatte forpligtelser i alt		
25
18
			
Efterstillede kapitalindskud
17
1.250
750
			
Efterstillede kapitalindskud i alt		
1.250
750
			
Andelskapital 		5.628
5.038
Overført overskud 		
2.841
2.766
			
Egenkapital i alt		
8.469
7.804
		
Passiver i alt		
96.873
89.203
			
Ikke balanceførte poster:
22
1.132
1.154
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Egenkapitalopgørelse
Andelskapital
Overført resultat
I alt
tkr.
tkr.
tkr.
		
Egenkapital primo 2016
4.796
2.693
7.489
Kapitalregulering
242
0
242
Årets resultat
0
73
73
			
Egenkapital ultimo 2016
5.038
2.766
7.804
			
Kapitaltilførsel
590
0
590
Årets resultat
0
75
75
			
Egenkapital ultimo 2017
5.628
2.841
8.469

Kapitalkrav, kernekapital,
kapitalgrundlag og solvens
		
2017
2016
		
tkr.
tkr.
		
Kapitalkrav iht. CRR artikel 92		
4.6734.492
Det oplyste kapitalkrav udgør 8% af den samlede risikoeksponering (solvenskravet)		
Egenkapital 		
Regulering for immaterielle aktiver 		
Forsigtig værdiansættelse 		

8.469
-1.073
-7

7.804
-1.218
-4

Egentlig kernekapital		
7.389
6.582
		
Kernekapital		
7.389
6.582
Efterstillede kapitalindskud 		
1.250
750
Løbetidsreduktion		
-300
-150
Øvrige fradrag 		
0
0
Kapitalgrundlag		
8.339
7.182
				
Kreditrisiko 		
50.449
48.079
Markedsrisiko 		
190
762
Operationel risiko 		
7.771
7.305
Risikoeksponering		
58.410
56.146
			
Egentlig kernekapitalprocent 		
12,7%
11,7%
Kernekapitalprocent 		
12,7%
11,7%
Kapitalprocent 		
14,3%
12,8%

Kapital- og kernekapitalprocenter er opgjort efter gældende lovgivning på opgørelsestidspunkterne.
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Noter
Note 1		
Anvendt regnskabspraksis		
Indregning og måling
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om
finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Regnskabspraksis 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 fremgår af resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde andelskassen,
og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil fragå andelskassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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.
Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af ændret regnskabsmæssig skøn,
indregnes virkningen fremadrettet og på tilsvarende måde som det oprindelig 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.
Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i
resultatopgørelsen på transaktionsdagen.
Udgifter til personale og administration
Udgifter til personale omfatter løn, pensioner, sociale udgifter og goder mv. til andelskassens 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.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
medmindre det vedrører poster, der indgår i anden totalindkomst eller indregnes direkte på egenkapitalen.
Udskudt skat medregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser.
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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. Nedskrivningen
foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de
forventede fremtidige betalinger på udlånet.
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.
For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for
gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse.
Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika
med hensyn til kreditrisiko. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af
foreningen, Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling.
Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal
signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende
makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl.
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, der omfatter software, måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger og nedskrivninger for eventuelle tab for værdiforringelse. Afskrivninger beregnes ud fra aktivernes
forventede brugstid, som er 5 år.
Afskrivninger og værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under posten "Af- og nedskrivninger på
immaterielle og materielle aktiver".
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.
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:
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Noter
		
Driftsmateriel 		

Brugstid

Restværdi

5-10 år

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.
Periodeafgrænsningsposter og andre aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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.
Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger, der er indtægter
vedrørende efterfølgende år.
Hensatte forpligtelser
Garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes
når det på balancedagen er sandsynliggjort, at forpligtelsen vil medføre et træk på andelskassens økonomiske
ressourcer, og at forpligtelsen beløbsmæssigt kan opgøres pålideligt.
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.
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, indregnes i resultatopgørelsen 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).
Øvrige oplysninger
Eventualforpligtelser og garantier
Andelskassens udestående garantier er oplyst i noterne under posten "Eventualforpligtelser". Såfremt det
vurderes sandsynligt, at en udestående garanti vil påføre andelskassen et tab, er forpligtelsen hertil hensat under
posten "Hensættelse til tab på garantier" og udgiftsført i resultaopgørelsen under "Nedskrivninger på udlån og
tilgodehavender m.v.".
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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Kommende regnskabsregler
På tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport er en række bestemmelser under ændring i den danske
IFRS-forenelige regnskabsbekendtgørelse. Baggrunden er fremkomsten af den internationale regnskabsstandard
IFRS 9 Finansielle instrumenter, der er obligatorisk at anvende for IFRS-regnskabsaflæggere fra 1. januar 2018.
De overordnede bestemmelser i IFRS 9 vil tilsvarende blive indarbejdet i den danske regnskabsbekendtgørelse
og suppleret af særlige danske nedskrivningsregler i regnskabsbekendtgørelsens bilag 10, der udfylder de
overordnede principper i IFRS 9.
Den justerede danske regnskabsbekendtgørelse forventes at træde i kraft for regnskabsperioder, der begynder 1.
januar 2018.
Regnskabsstandarden IFRS 9, som indarbejdes i de danske regnskabsregler, ændrer i væsentlig grad ved de
gældende nedskrivningsregler.
Med IFRS 9 erstattes den gældende nedskrivningsmodel, der er baseret på indtrufne tab (”incurred loss”-model),
af en nedskrivningsmodel baseret på forventede tab (”expected loss”-model). Den nye forventningsbaserede
nedskrivningsmodel indebærer, at et finansielt aktiv på tidspunktet for første indregning nedskrives med et
beløb svarende til det forventede kredittab i 12 måneder (stadie 1). Sker der efterfølgende en betydelig stigning
i kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første indregning nedskrives aktivet med et beløb, der svarer til det
forventede kredittab i aktivets forventede restløbetid (stadie 2). Konstateres aktivet værdiforringet (stadie 3),
nedskrives aktivet uændret med et beløb svarende til det forventede kredittab i aktivets restløbetid, men baseret
på en øget tabssandsynlighed.
Der pågår et udviklingsarbejde forankret på andelskassens datacentral SDC med deltagelse af de tilknyttede
medlemsinstitutter samt LOPI med henblik på at udvikle en IFRS 9 forenelig nedskrivningsmodel.
Modellen, som er under udvikling, påtænkes i særlig grad anvendt for kunder/faciliteter i stadie 1, og en
delmængde af kunder/faciliteter i stadie 2. For svage stadie 2 kunder/faciliteter og stadie 3 kunder/faciliteter
forventes nedskrivningsberegningen at blive foretaget ved en manuel, individuel vurdering af de finansielle
aktiver fremfor ved en modelmæssig beregning.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at foretage et rimeligt skøn over den regnskabsmæssige virkning
af førstegangsanvendelsen af IFRS 9, for så vidt angår nedskrivningsreglerne. Det er dog i almindelighed
forventningen, at de nye nedskrivningsregler for pengeinstitutterne samlet set vil føre til øgede nedskrivninger
og dermed en større korrektivkonto, da alle udlån og garantier efter de nye regler vil få tilknyttet en nedskrivning
svarende til det forventede kredittab i 12 måneder eller det forventede kredittab i aktivets restløbetid ved en
betydelig stigning i kreditrisikoen.
Gruppevise nedskrivninger efter de gældende regler videreføres ikke under de nye regler, og det vil i nogen
udstrækning mindske virkningen af IFRS 9. Hertil kommer, at de særlige danske nedskrivningsregler i
regnskabsbekendtgørelsens bilag 10 rykker nedskrivningerne frem i tid, og derved delvist inddiskonterer
virkningen af de kommende IFRS 9 nedskrivningsregler.
En negativ regnskabsmæssig påvirkning af de nye forventningsbaserede IFRS 9 nedskrivningsregler vil
i udgangspunktet have tilsvarende effekt på kapitalgrundlaget. For at imødegå en utilsigtet effekt på
kapitalgrundlaget og dermed pengeinstitutternes muligheder for at understøtte kreditgivningen, har EuropaKommissionen som et element i den reformpakke, som Kommissionen præsenterede den 23. oktober 2016
(kapitalkravspakken), foreslået en 5-årig overgangsordning således, at en negativ effekt af de nye IFRS 9
nedskrivningsregler først får fuld virkning på kapitalgrundlaget efter 5 år.
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Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder
Årsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn.
Disse skøn foretages af ledelsen i overenstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer
samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske.
De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og
skøn er væsentlige for regnskabet, er følgende:
• Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor der er væsentlige skøn og dermed usikkerhed forbundet med
kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle
fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder
realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, også undergivet væsentlige skøn.
• Gruppevise nedskrivninger er fortsat behæftet med en vis usikkerhed, da instituttet kun har et begrænset
historisk datagrundlag som udgangspunkt for beregningerne og det har således været nødvendigt at supplere
modellens beregninger med ledelsesmæssige skøn.
• Noterede værdipapirer indgår i betalingsrækken til børskurs, men der kan være usikkerhed i det omfang, der er
tale om markeder med lav omsætning.
• Unoterede værdipapirer, bestående af sektor aktier m.v., medgår til værdien udfra de udmeldte dagsværdikurser
fra Lokale Pengeinstitutter. Øvrige unoterede værdipapirer medtages til en skønnet dagsværdi, baseret på
seneste årsrapport. Der er en usikkerhed ved den anvendte værdiansættelse, idet der ikke er et velfungerende
marked for unoterede værdipapirer.

Piger på skolen, Building Communities, Guatemala
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Noter
			 2017		
Note 2			
tkr.		

2016
tkr.

Renteindtægter
Kreditinstitutter og centralbanker 		
Udlån og andre tilgodehavender 		
Obligationer 		
Øvrige renteindtægter 		

5
3.699
90
7

19
3.642
152
0

Renteindtægter i alt 		

3.801

3.813

		
Note 3
		
Renteudgifter		
Kreditinstitutter og centralbanker 		
61
0
Indlån og anden gæld 		
136
150
Efterstillede kapitalindskud 		
59
45
Øvrige renteudgifter 		
0
0
		
Renteudgifter i alt 		
256
195
		
		
Note 4
Gebyrer og provisionsindtægter		
Værdipapirhandel og depoter 		
Betalingsformidling 		
Lånesagsgebyrer 		
Garantiprovision		
Øvrige gebyrer og provisioner 		

0
514
101
12
7

0
470
73
0
7

Gebyrer og provisionsindtægter i alt 		
634
550
		
		
Note 5
		
Kursreguleringer
Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 		
0
0
Obligationer 		
-109
-134
Aktier mv.		
3
-1
Valuta 		
-3
-3
		
Kursreguleringer i alt 		
-109
-138
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Noter
			 2017		
Note 6			
tkr.		

2016
tkr.

Udgifter til personale og administration
Personaleudgifter:		
Lønninger (her er alene tale om faste løndele) 		
1.482
1.713
Pensioner		
24
20
Udgifter til social sikring og afgifter mv.		
214
230
I alt		
1.720
1.963
		
Øvrige administrationsomkostninger 		
2.167
1.665
		
Udgifter til personale og administration i alt		
3.887
3.628
		
Heraf lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion:		
Direktion - løn incl. pension (her er alene tale om faste løndele) 		
524
521
Antal direktionsmedlemmer 		
1
1
Bestyrelsesformand (fast vederlag) 		
0
0
Næstformand (fast vederlag) 		
0
0
Menige bestyrelsesmedlemmer (fast vederlag) 		
0
0
Antal bestyrelsesmedlemmer 		
8
8
I alt		

524

521

Andelskassen Oikos har ikke udover ovenstående løn og pensionsforhold, forpligtelser for
nuværende og/eller forhenværende medlemmer af bestyrelse, direktion og særlige risikotagere.
Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede		

3

4

Andelskassens ledelse har udarbejdet en lønpolitik og -praksis for aflønning af ledelsen og andre ansatte
med indflydelse på andelskassens risikoprofil, som kan udleveres ved henvendelse til andelskassen.
		
Honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet 		
115
71
Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed 		
35
32
Honorar for andre ydelser 		
94
50
Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtig revision incl. moms 		
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Noter
			 2017		
Note 7			
tkr.		

2016
tkr.

Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender			
			
Individuelle nedskrivninger			
Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i årets løb 		
88
190
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår
-91
-16
Andre bevægelser og tab		
-13
0
		
Årets individuelle nedskrivninger		
-16
174

Gruppevise nedskrivninger			
Nedskrivninger henholdsvis værdi regulering i årets løb 		
0
12
		
Årets gruppevise nedskrivninger		
0
12
		
Årets nedskrivninger på udlån med videre		
-16
186

Note 8		
Skat

		

Aktuel skat .		
Ændring i udskudt skat 		
Regulering tidligere år 		

0
8
48

0
18
0

Skat i alt		

56

18

Skatteafstemning		
Gældende skattesats 		
22,0
22,0
Permanente afvigelser 		
-15,9
-2,2
Regulering tidligere år 		
30,5
0,0
Effektiv skatteprocent		
36,6
19,8
		

Note 9
		
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker		
Tilgodehavender hos kreditinstitutter		
29.980
24.385
		
Tilgodehavender i alt		
29.980
24.385
		
Løbetidsfordeling efter restløbetid
		
Anfordring		
29.980
24.385
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Noter
			 2017		
Note 10			
tkr.		

2016
tkr.

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
Udlån og tilgodehavender før nedskrivninger 		
Nedskrivninger ultimo 		

59.012
1.133

59.501
1.134

Udlån og tilgodehavender ultimo		
57.879
58.367
		
Løbetidsfordeling efter restløbetid		
Anfordring 		
0
745
Til og med 3 måneder 		
937
591
Over 3 måneder og til og med 1 år 		
3.070
3.914
Over 1 år og til og med 5 år 		
20.641
20.816
Over 5 år 		
33.231
32.301

		
Nedskrevne tilgodehavender
Der er foretaget nedskrivning på udlån og tilgodehavender som følge
af indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse.		
Værdiansættelse før nedskrivning 		
Værdiansættelse efter nedskrivning		

1.716
721

Gruppevis nedskrivninger:		
Værdiansættelse før nedskrivning 		
54.538
Værdiansættelse efter nedskrivning		
54.400

2.066
1.070

56.300
56.162

Note 11
Værdipapirer		
Obligationer til dagsværdi 		
6.533
4.119
Aktier mv. til dagsværdi 		
910
523
		
Værdipapirer i alt		
7.443
4.642
Der kan klassificeres således
Udenfor handelsbeholdning 		
Anlægsbeholdning		
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386

4.642
0

Noter
			 2017		
Note 12			
tkr.		

2016
tkr.

Immaterielle aktiver		
		
Erhvervet software
		
Kostpris primo 		
1.694
519
Tilgang i årets løb 		
0
1175
Kostpris ultimo		
1.694
1.694
		
Af- og nedskrivninger primo 		
476
411
Årets afskrivninger 		
145
65
Ned- og afskrivninger ultimo		
621
476
		
Bogført værdi ultimo		
1.073
1.218
		
Immaterielle aktiver i alt		
1.073
1.218

Note 13		
Øvrige materielle anlægsaktiver		
		
Driftsmidler		
Kostpris primo 		
818
818
Tilgang i årets løb 		
8
0
Kostpris ultimo		
826
818
		
Ned- og afskrivninger primo 		
791
762
Årets afskrivninger 		
18
29
Ned- og afskrivninger ultimo		
809
791
		
Bogført værdi ultimo		
17
27
		
Øvrige materielle anlægsaktiver i alt		
17
27

Note 14
Udskudte skatter
Aktiveret / passiveret primo .		
-18
0
Årets regulering 		
-7
-18
		
Passiveret ultimo 		
-25
-18
		
Der vedrører følgende poster:			
Udlån 		
0
0
Uudnyttet skattemæssig underskud 		
-8
-15
Materielle anlægsaktiver 		
33
33
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Noter
			 2017		
Note 15			
tkr.		

2016
tkr.

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker, på anfordring 		
4
68
		
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt 		
4
68

Note 16
Indlån og anden gæld		
Anfordring 		
63.399
56.105
Med opsigelsesvarsel 		
15.492
16.220
Særlige indlånsformer 		
6.643
6.851
		
Indlån og anden gæld i alt		
85.534
79.176
		
Løbetidsfordeling efter restløbetid		
Anfordring .		
63.399
56.105
Til og med 3 måneder 		
15.755
16.530
Over 3 måneder og til og med 1 år 		
235
253
Over 1 år og til og med 5 år 		
2.356
2.058
Over 5 år 		
3.789
4.230

Note 17		
Efterstillede kapitalindskud			
DKK - udløb 30.12.2020 1) 		
750
750
DKK - udløb 09.01.2025 2) 		
500
0
		
Efterstillede kapitalindskud i alt		
1.250
750
		
Årets renter til efterstillede kapitalindskud 		
59
45
1) Nationalbankens udlånsrente + 6,7 %		
2) Fast årlig 6,75 %		
		
Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelse af kapitalgrundlaget
950
750
		

Note 18
Oikoslån opgørelse			
Udlån 		
5.212
5.826
SIDI 		
190
191
		
Oikoslån i alt		
5.402
6.017
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Noter
Note 19		
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 andelskassens aktiver og forpligtelser ændres som følge af
forandringer i markedsforholdene.
Likviditetsrisikoen er risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under
andelskassens likviditetsberedsskab.
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 andelskassens 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'er er de vigtigste sikkerhedstyper:
• fast ejendom
• biler
• kautioner og garantier
Ved kreditgivning til erhvervskunder er de vigtigste sikkerhedstyper:
• fast ejendom
• garantier
Kreditrisici er yderligere beskrevet i note 20.
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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 o.l. Herudover har andelskassen
kun en mindre portefølje af ikke-børsnoterede aktier.
Andelskassen lejer i fuldt omfang de lokaler, hvorfra andelskassen driver virksomhed. Andelskassen ejer hverken investerings- eller
domicilejendomme.
Følsomheden i andelskassens markedsrisici er yderligere beskrevet i note 21.
Likviditetsrisici
Det er andelskassens mål, at udlån skal kunne finansieres af summen på 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 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 SDC – Skandinavisk Data
Center, som andelskassen ejer sammen med en række andre pengeinstitutter. It-sikkerheden vurderes løbende, og der foretages
løbende de nødvendige justeringer heraf.
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Note 20		

2017

2016

Kreditrisici 		

%

%

Erhverv, herunder:
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 		
Industri og råstofindvinding 		
Energiforsyning 		
Bygge- og anlægsvirksomhed 		
Handel 		
Transport, hoteller og restauranter 		
Information og kommunikation 		
Finansiering og forsikring 		
Fast ejendom 		
Øvrige erhverv 		

1
0
0
0
1
0
2
0
0
5

1
0
0
0
0
3
0
1
0
13

Erhverv i alt 		

9

18

Private 		

91

82

Relativ fordeling af udlån, tilgodehavender og garantier

I alt		
100
100
		
			 2017		
2016
Samlet krediteksponering			
tkr.		
tkr.
		
Udlån før nedskrivninger		
59.012
59.501
Afgivne garantier 		
1.132
1.154
		
Samlet krediteksponering i alt		
60.144
60.655

Akkumulerede nedskrivninger
		
Individuelle nedskrivninger primo		
996
823
Årets nedskrivninger		
-1
173
Individuelle nedskrivninger ultimo		
995
996
		
Gruppevise nedskrivninger primo		
138
125
Årets nedskrivninger		
0
13
Gruppevise nedskrivninger ultimo		
138
138
		
Samlede nedskrivninger ultimo		
1.133
1.134
		
Årets nedskrivningsprocent		
0,0
0,3
Akkumuleret nedskrivningsprocent		
1,9
1,9
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Noter
			 2017		
Note 21			
tkr.		

2016
tkr.

Markedsrisici		
			
Valutarisici			
			
Mellemværende i fremmed valuta
		
Aktiver i fremmed valuta		
807
761
		
Valutaposition		
807
761
Valutaposition		
10,9 %
9,8 %
		
Renterisici		
		
Beregnet renterisiko		
Renterisiko på værdipapirer		
36
38
		
Renterisiko i alt		
36
38
		
Renterisiko		
0,5 %
0,5 %
			
Note 22
Eventualforpligtelser		
		
Stillede garantier mv.		
Finansgarantier		
620
590
Øvrige garantier		
512
564
		
I alt		
1.132
1.154
Andre eventualforpligtelser
Ingen.
Afgivne sikkerheder mv.
Ingen.
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Note 23			
Nærtstående parter
Bestemmende indflydelse
Ingen andelshavere har bestemmende indflydelse på Andelskassen Oikos.
Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med
Andelskassen Oikos' nærtstående parter med væsentlig indflydelse omfatter andelskassens
bestyrelse og direktion samt disse personers relaterede familiemedlemmer.

			
Ledelseshverv
Hverken direktion eller bestyrelsesmedlemmer beklæder ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.
Direktion og bestyrelse
Størrelse af lån til samt pant, kautioner og garantier 		
2017
2016
stillet for medlemmerne i pengeinstituttet.		
tkr.
tkr.
			
Direktion		
0
0
Bestyrelse 		
156
0
			
Lån mv. til direktion og bestyrelse er givet på andelskassens normale markedsmæssige vilkår.
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Markafgrøden amarant, Building Communities, Guatemala

Oikosfonden – et barn af Andelskassen
Det sker at andelshavere i Oikos donerer deres andels
bevis eller måske lukker en konto og giver beløbet
til andelskassen. Med disse små og store bidrag og
returnerede andelsbeviser er Oikosfonden vokset år
for år. De sidste par år har fonden kunnet uddele over
200.000 kr. til formål i tråd med andelskassens hensigter.
Nogle lidt større beløb støtter landmænd i Afrika med
lån til såsæd og gødning. Også oprettelse af spare/
lånegrupper og brug af mikrolån har fonden kunnet
støtte. Men dertil kommer en række små projekter hvor et
lille beløb gjorde en stor forskel. Det kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Færdiggørelse af byggeri
solcellepanel til skole
legeplads
kopimaskine
computere
stipendier og skolepenge
støbning af komfurer
vandforsyning
skolehaver m.m.

Fakta
Oikosfonden, som er en almennyttig fond, ledes
af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf de tre er
valgt af Andelskassen: Flemming Kramp, formand,
Sarah Gjerding, næstformand, Peter Francati,
kasserer, samt Jørgen Thomsen og Esben Røjel.
Årsberetning og regnskab kan ses på andelskassens
kontor og på fondens hjemmeside.
Hvis du vil donere dit andelsbevis kan du kontakte
andelskassens kontor.
Hvis du vil støtte fonden eller har spørgsmål:
kontakt formanden@oikosfonden.dk
Oikosfondens konto:
Reg. 8418, konto 8920008403

En fuldstændig oversigt findes på fondens hjemmeside.

oikosfonden.dk

Mange ansøgninger må desværre afvises af økonomiske
grunde, men så langt midlerne rækker, prøver fonden at
være et synligt udtryk for det mål den har til fælles med
andelskassen: at være til gavn for verdens fattige.

PS: Flere af billederne i denne årsrapport er
fra projekter, som Oikosfonden har støttet.

Andelskassen Oikos
Haslegårdsvej 8-10, D40
8210 Århus V

Andelskassen Oikos
Nørregade 6, 1. sal
1165 København K

