
 

 

 

Kommentar til Finanstilsynets redegørelse om inspektion i 

Andelskassen Oikos  

Andelskassen Oikos havde i november 2018 besøg af Finanstilsynet. Tilsynsbesøget har 

ført til en række påbud og risikooplysninger, som Andelskassen Oikos tager til 

efterretning. 

 

Vi er nået langt, men er endnu ikke i mål 

”Oikos har de seneste år gennemgået en positiv udvikling på flere områder, men vi er endnu ikke i 

mål”, udtaler bestyrelsesformand Ivor P. Jørgensen og understreger: ”Vi tager Finanstilsynets 

vurdering til efterretning og vil fortsætte arbejdet med at styrke Andelskassen Oikos på alle 

væsentlige områder”.  

Bestyrelsesformanden tilføjer: ”Det er svært at være en lille bank i Danmark, hvilket redegørelsen 

fra Finanstilsynet også afspejler. Men vi skal samtidig huske på, at Finanstilsynets opgave er at 

gøre opmærksom på de områder, hvor de vurderer, at der skal ske forbedringer. Deres 

redegørelse fortæller ikke om de områder, hvor vi allerede har forbedret os. ” 

 

Arbejder videre med at styrke compliancefunktionen 

Finanstilsynet anfører i sin redegørelse, at andelskassens compliancefunktion har været på 

standby. Dette er ikke andelskassens opfattelse. Direktør Allan Andersen uddyber:  

”Vi anerkender, at der er behov for at styrke compliancefunktionen i Oikos. Vi har siden 2015 

arbejdet indgående med at indføre væsentlige kontroller og styrkede arbejdsgange på de 

områder, som vi vurderer at have højst risiko for andelskassen, i særdeleshed på kreditområdet. 

Vores fokus er nu at indføre mere systematisk dokumentation, rapportering og evaluering på 

complianceområdet”.  

 

Forøgelse af egenkapitalen med 10 % 

Årsregnskabet for 2018 viser et foreløbigt positivt resultat på 1,3 mio. kr. En ekstraordinær 

donation på 1,8 mio. kr. fra en tæt relation gennem mange år sikrer forøgelse af egenkapitalen 

med 1,3 mio. kr. svarende til 10 %.  

Finanstilsynet konstaterede i sin gennemgang af eksponeringer et behov for mer-nedskrivninger 

på 591 t.kr. pr. 30. september 2018 fordelt på tre eksponeringer. Oikos har med accept fra 

Finanstilsynet primo 2019 tilbageført 439 t.kr. på den ene eksponering. 

 

Andelskassen Oikos 
20. marts 2019 
København 
 
Direktør Allan Andersen kan kontaktes på 33 36 23 32 eller allan.andersen@oikos.dk  
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