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Formanden har ordet
Den unge andelskasse bliver 25 år. 

Det var i 1990, at en gruppe ildsjæle besluttede at 
undersøge muligheden for at etablere et værdibaseret 
pengeinstitut, som kunne støtte aktiviteter til fordel 
for verdens fattige. Ideen og interessen fængede 
hurtigt, og i 1994 overtog man Andelskassen i 
Bjerringbro. Således blev Andelskassen Oikos født. 

I de første mange år var det mest hjertet, der drev 
butikken. Baseret på et fokus på ”det grå guld”, der 
skulle have rigeligt med midler, blev der etableret 
et væsentligt større indlån end udlån. Dette 
indlånsoverskud blev placeret i obligationer, som 
dengang gav både en god rente og gode kursgevinster. 
Det store indlånsoverskud gav samtidig Oikos mulighed 
for at forfølge sin sociale mission, og allerede i 1994 
blev det første lån til mikrofinans etableret.  

Gennem alle årene har Oikos udlånt penge til projekter 
over hele verden. 650.000 kr. til en kvindeorganisation 
i Gaza i 1997, 500.000 kr. til mikrolån i Uganda i 2001 
og 2,25 mio. kr. til en mikrofinans-institution i Bosnien i 
2005 for blot at nævne et par af dem. Af nyere projekter 
kan fremhæves et lån til en græsrodsorganisation i 
Zimbabwe i 2015 og et kaffeprojekt i Burundi i 2018. 
Det er glædeligt, at vores andelskasse til stadighed 
arbejder for den oprindelige mission.     

Oikos er baseret på de ideer, som andelsbevægelsen 
er bygget på. Det var økonomiske samarbejder, især 
inden for landbruget, som var en væsentlig grund til, 
at Danmark blev et stort og stærkt landbrugsland, 
hvilket vi var helt frem til 1956. Der var engang, hvor 
Danmark havde over 1.000 mejerier, mange slagterier, 
ægselskaber, grovvareselskaber, kreditforeninger og 
andelskasser mm. Siden 1960’erne er det gået stærkt 
med at skabe store økonomiske enheder. Man kan sige, 
at vi i dag har ét mejeri, ét slagteri, ét ægselskab, én 
reel kreditforening, og antallet af pengeinstitutter med 
basis som andelskasser er kraftigt faldende. 

Nærhed og indflydelse på de leverandører, vi alle 
har brug for i hverdagen, er stort set forsvundet. 
Fællesskaber og det at tage hånd om og hensyn til 
hinanden er i velfærdssamfundet forsvundet. Der 
findes boligkvarterer, hvor der er en bevidsthed 
om dette, og hvor man handler hos den lokale 
grønthandler, slagter, bager, blomsterhandler, 
skomager og andre mindre familieejede butikker. Man 
kender den, der ejer og ekspederer i butikken, og denne 
kender sine kunder. Man mødes lokalt i nabolaget og 
derved får man i dagligdagen de bedste elementer med 
fra det at bo i en landsby. Dette kan opleves som fortid 
og gamle dage, da den moderne forbruger og politiker 
synes primært at handle ud fra lavest mulig pris.

Vi i Oikos må fokusere på vores egen lille butik, vore 
kunder og andelshavere. Igennem en årrække er der 
jævnligt gjort opmærksom på vores lille størrelse og 
vores manglende kritiske masse. Her skal der være 
en sammenhæng mellem indtægter og udgifter og 
afledt en passende bundlinie og et antal medarbejdere, 
således at de funktioner og viden, der er nødvendig 
for at drive et pengeinstitut er tilstede. I de seneste år 
har vi taget store forbedrende skridt med overgangen 
til egen platform i en IT-datacentral, styrket vor 
regnskabs- og økonomirapportering og tilført en 
væsentlig indsprøjtning til egenkapitalen. Oikos har 
således gennemgået en positiv udvikling på flere 
områder, og vi er nået langt. Men vi er endnu ikke i mål. 
Finanstilsynet stiller løbende nye krav, og Oikos må 
følge med og være forberedt. 

I Oikos kan vi efter 25 år tænke tilbage på de, der 
havde drømmen om, at der blev plantet en mønt som et 
spirende frø, og hvor drømmen var, at vi skulle blive til 
et af de smukke og gamle egetræer. Som udviklingen 
for den danske andelsbevægelse har været, så stiller 
et ”moderne” samfund løbende nye krav. Med de 
konstant øgede reguleringer og ændringer, må vi i 
Oikos spørge os selv, hvor vi passer ind i fremtiden.

Vi kan i 2019 fejre endnu et 25 års jubilæum. Mona 
Poulsen har taget sig af kontoret i Århus gennem alle 
årene, og har som en af de bærende kræfter været 
med på andelskassens rejse helt fra begyndelsen. En 
stor tak og tillykke skal der lyde til Mona.

Desuden har vi i 2018 måttet tage afsked med en 
ildsjæl, som var med til at grundlægge og forme 
Andelskassen Oikos. Der skal lyde en stor tak til 
Flemming Kramp, som har været formand for både 
repræsentantskabet og for Oikosfonden. Æret være 
Flemmings minde.

Bestyrelsen vil gerne takke personale, repræsentant-
skab og ikke mindst Oikos’ andelshavere og kunder, 
der hver på deres måde medvirker til, at fattige og 
unbankable kan skabe sig et bedre liv. 

 

Ivor Palmer Jørgensen
Bestyrelsesformand i  
Andelskassen Oikos
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1992
 

Den spæde begyndelse

Den første Oikos-arbejdsgruppe ved 
et planlægningsmøde i 1992. 

Fra venstre: Anton Dekkers, 
Flemming Kramp, Ellen Margrethe 
Christensen, Jørgen Thomsen, Uffe 
Gjerding (fraværende Ebbe Holm og 
Åge Kramp)

Gruppen mødes første gang i 1990, 
hvor de beslutter at undersøge 
muligheden for at etablere et 
pengeinstitut til fordel for den 3. 
verden. De er inspireret af den tyske 
professor Ulrich Duchrow, som ved 
Danske Kirkedage i Hillerød året 
forinden havde udtalt: ”Du kan ikke 
tjene både Gud og Mammon!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebbe Holm, Jørgen Thomsen, Uffe 
Gjerding og Flemming Kramp fra 
arbejdsgruppen.

1994
 

Oikos bliver til

Andelskassen OIKOS Bjerringbro 
bliver til i 1994. Der etableres 
et repræsentantskab med 26 
medlemmer, og samtidig nedsættes 
der et etisk udvalg. Her ses 
bestyrelsesmedlem Henrik Stubkjær 
foran indgangen til andelskassens 
lokaler i Bjerringbro, 1994.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flemming Kramp sætter Oikos’ nye 
logo op i Bjerringbro.

1998
 

Oikos vokser og  
udbygger sit netværk 

Oikos har gennem alle årene 
arbejdet for at bygge bro mellem 
forskellige aktører og har 
derigennem skabt et stort netværk 
af ligesindede. Her ses Asle 
Finnseth og Flemming Kramp, som 
ved et sommerstævne i Norge i 
1998 drøftede mulighederne for at 
etablere et ”norsk Oikos”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halfdan Sølvsten, Kristine Kaaber 
Pors og Flemming Kramp, 1998

25 år  med Oikos
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1999
 

Oikos åbner i København 

I januar 1999 åbner Oikos et 
informationskontor i København 
i Vendersgade. Her holder den 
nye kreditchef Michael Therp til i 
et par år, og i 2001 flytter Oikos 
ind i kælderen hos Butik Salam i 
Skindergade 24. På billedet ses 
Michael Therp, Uffe Gjerding 
og Åge Kramp ved det første 
andelshavermøde i 1999.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udenfor indgangen til  
Oikos’ kontor i Skindergade  
i København.

2002
 

Oikos flytter fra  
Bjerringbro til Aarhus

I juni måned 2002 flytter Oikos 
fra Bjerringbro til Kløvermarksvej i 
Aarhus. Andelskassen Oikos er nu på 
plads i landets to største byer, hvor 
hhv. Michael Therp og Mona Poulsen 
byder kunderne velkommen. Oikos 
har nu henved 400 andelshavere 
og får samme år både netbank 
og hjemmeside. På billedet ses 
fra venstre Michael Therp, Mona 
Poulsen og Flemming Kramp.

2006
 

Vagtskifte i Oikos 

I 2006 overtager Ivor P. Jørgensen 
posten som bestyrelsesformand i 
Oikos fra Uffe Gjerding, som skulle 
udstationeres i Zambia i nogle år. 
Uffe kom tilbage til bestyrelsen i 
2012, hvor han blev siddende indtil 
2018. På billedet ses Ivor og Uffe 
sammen med den øvrige bestyrelse i 
2015. Fra venstre: Kim Valbum, Ivor 
P. Jørgensen, Anne Bjerre Braüner, 
Uffe Gjerding, Søren Keller, Jørgen 
Badsberg og Ejvind Post. 

25 år  med Oikos
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Navn
Andelskassen Oikos

Adresse
Nørregade 6, 1.
1165 København K

CVR. nr.
87 33 47 16

Bestyrelse
Ivor Palmer Jørgensen, formand
Kim Valbum, næstformand
Mathilde Heegaard Bausager
Kristine Kaaber Pors
Toke Reichstein
Jens Holm Møller
Lisbeth Baastrup Burgaard

Direktion
Allan Andersen

Revision
Beierholm Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab

Selskabsoplysninger

 
 
 

Oikos er i 2009 vokset sig for stor 
til kælderen i Skindergade og flytter 
derfor 300 meter til de nuværende 
lokaler i Nørregade, hvor Allan 
Andersen bliver ny direktør for Oikos 
året efter. På billedet ses Allan i 
vinduet på Nørregade.

 
 
 

Professor Ulrich Duchrow ses her 
sammen med Gullmai Sørensen ved 
en reception hos Oikos i lokalerne 
i Nørregade. Professor Duchrow 
var i 1989 inspirationskilde til 
etableringen af Andelskassen 
Oikos, og da han i 2016 igen var på 
besøg i Danmark, var det en stor 
glæde for Oikos at kunne byde ham 
velkommen. 

2012
 

Oikosfonden stiftes

Andelskassen Oikos stifter i 2012 
Oikosfonden, som har til formål 
at støtte aktiviteter til fordel 
for verdens fattige, fortrinsvis 
i udviklingslandene og skabe 
opmærksomhed om verdens 
fattigdomsproblemer.

2009-2010
 

Oikos kommer på plads i Nørregade og Allan Andersen bliver ny direktør 



ÅRSRAPPORT 2018 ANDELSKASSEN OIKOS 7

2016
 

Konvertering til datacentral

Oikos konverterer i 2016 til data-
cen  tralen SDC. Det betyder blandt 
andet, at Oikos får eget Visa/Dankort, 
ny moderne netbank og en app til 
tele fonen. Det nye it-system giver 
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 1825 kunder. På billedet  
ses Allan Andersen med Oikos’  
første Visa/Dankort.

 
 
 

Andelskassen Oikos kan i  
2019 fejre 25 års jubilæum.  
Oikos har siden begyndelsen  
haft fokus på at bruge mikrofinans 
som et udviklingsværktøj (læs  
mere på side 43). På billedet ses 
direktør Allan Andersen  
under et besøg  
i Zambia  
i 2014.

2019
 

25 års jubilæum 

Repræsentantskab

Jørgen Thomsen,  
formand

Kristine Kaaber Pors, 
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
Ejvind Post
Henrik Stubkjær

Githa Kurdahl
Halfdan Sølvsten
Jørgen Badsberg
Henrik Øllgaard
Josephine T. Jørgensen
Kim Valbum 
Nikolai Lang 
Toke Reichstein
Mathilde Heegaard Bausager
Andreas Østerlund Nielsen
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Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 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 5. april 2019  

Direktion
Allan Andersen

 

Bestyrelse
Ivor Palmer Jørgensen, formand  Kim Valbum, næstformand Mathilde H. Bausager 

  

Jens Holm Møller Lisbeth B. Burgaard Toke Reichstein

  

Kristine Kaaber Pors

Ledelsespåtegning
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Til repræsentantskabet i Andelskassen Oikos

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Andelskassen Oikos for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 2018 samt af 
resultatet af andelskassens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2018 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 
inter nationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisions-
påtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 
af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af andels kassen i 
overensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yder ligere 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. Vi er genvalgt ved 
generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammen-
hængende opgaveperiode på 2 år frem til og med 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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 2018. 
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 tkr. 
61.431. 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.

Som følge af implementeringen af IFRS 9 foretages 
der fra 1. januar 2018 nedskrivninger til forventede 
tab på udlån mod tidligere alene til indtrufne tab. Den 
akkumulerede effekt af ændringen fra tidligere år er 
indregnet i egenkapitalen pr. 1. januar 2018, mens 
nedskrivninger for året 2018 løbende er indregnet i 
resultatopgørelsen. Der henvises til årsregnskabets 
balance på side 17, note 7 på side 31-33 og anvendt 
regnskabspraksis på side 19.

Vores behandling i revisionen 
Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende 
værdiansættelse af udlån, herunder nedskrivninger,  
har været:
 
• Gennemgang og vurdering af den akkumulerede 

effekt af andelskassens nedskrivninger pr. 1. januar 
2018, som er indregnet i egenkapitalen samt de 
løbende nedskrivninger, der er udgiftsført i 2018. 
Gennemgangen omfattede en vurdering af ”Erklæring 
om SDC A/S’ IFRS 9-model” afgivet af datacentralens 
uafhængige revisor. Vi vurderede, om der i 
anvendelsen af modellen var taget højde for eventuelle 
bemærkninger i erklæringen. 
 
Vurdering og test ved stikprøver af andelskassens op-
gørelse af nedskrivninger i stadie 1 - 3, herunder om

 
— ledelsen i tilstrækkeligt omfang har forholdt sig til de 

anvendte forudsætninger i den anvendte model,
— manuelt beregnede nedskrivninger i stadie 2 svag og 

stadie 3 var foretaget ud fra reglerne
— de anvendte principper for måling af sikker heds-

værdier på bl.a. andelsboliger var retvisende 
 
• Vurdering og test af, om 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. 

• Kontrol af at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis 
af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret 
kostpris på side 20, væsentlige regnskabsmæssige 
skøn, forudsætninger og usikkerheder på side 27-28, 
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. 

Den uafhængige revisors revisions påtegning
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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 års regn-
skabet 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 fejl   infor -

mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes be svigel-
ser eller fejl, udformer og udfører revisions handlinger som 
reaktion på disse risici samt opnår revisions bevis, der er 
til strækkeligt og egnet til at danne grund lag for vores 
kon klusion. Risikoen for ikke at opdage væsent lig fejl infor-
mation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsent-
lig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokument falsk, bevidste ude-
ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kon trol.

 
• 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 regnskabs-
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har 
udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års regn ska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisions bevis 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 trans-
aktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives 
et retvisende billede heraf.

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det plan-
lagte 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, med mindre 
lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offent lig-
gøres, 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 over-
veje, 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 ledelses-
beretningen 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 5. april 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68
 

Per Lindholt Christensen, Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne21381
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Hovedtal 2018 2017 2016 2015 2014
     

Resultatopgørelse     
     
Netto rente- og gebyrindtægter  4.089 4.169 4.136 4.203 3.859
Kursreguleringer  -85 -109 -138 33 97
Udgifter til personale og administration  3.855 3.887 3.628 3.288 3.438
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende mv  548 -16 186 447 125
Årets resultat  975 75 73 238 194
     
Balance     
     
Udlån og tilgodehavender  61.114 57.879 58.367 62.410 58.392
Egenkapital  9.017 8.469 7.804 7.489 6.881
Aktiver i alt  109.327 96.873 89.203 83.372 84.637
     
Nøgletal     
     
Kapitalprocent  14,42 14,28 12,79 14,40 13,13
Kernekapitalprocent  13,58 12,65 11,72 13,08 12,14
Egenkapitalforrentning før skat  14,7 1,6 1,1 4,1 3,0
Egenkapitalforrentning efter skat  11,5 0,9 0,9 3,2 2,8
Indtjening pr. omkostningskrone  1,27 1,03 1,02 1,08 1,01
Renterisiko  0,46 0,49 0,54 1,09 0,80
Valutaposition  2,4 10,9 9,8 10,7 19,4
Udlån i forhold til indlån  65,3 69,0 75,1 84,7 76,8
Udlån i forhold til egenkapital  6,8 6,8 7,5 8,3 8,5
Årets udlånsvækst  6,8 -0,8 -6,5 6,9 17,6
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet*                - 202,1 249,1 163,6 227,2
Likviditet opgjort efter LCR* 247,7 426,6 5.407,9                -                -
Summen af store eksponeringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningsprocent 0,8 0,0 0,3 0,7 0,2
Afkastningsgrad 0,9 0,1 0,1 0,3 0,2

Hoved- og nøgletal

*Overdækning i forhold til likviditet i henhold til FIL § 152 er afløst af nyt likviditetsmål (LCR) fra 2018.
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Ledelsesberetning for 2018

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.

Særlige forhold for 2018
It-konverteringen, som krævede mange af andelskassens ressourcer 
fra 2015-2017, er endeligt afsluttet, hvilket gjorde, at der i 2018 igen 
var mulighed for at fokusere på at drive bank. Dette fokus afspejles 
især i andelskassens udlånsvækst, som var på 6,8 % for året, hvilket er 
det højeste niveau siden 2015. Andelskassen har i 2018 haft endnu 
et år med en stor nettotilgang af kunder og andelshavere. Det nye 
it-system har gjort det muligt at effektivisere og professionalisere en 
række processer, hvilket har faciliteret væksten på kundesiden uden 
tilførsel af yderligere menneskelige ressourcer. Kundebasen er dog 
ved at nå et niveau, hvor andelskassen vil få behov for ekstra hænder, 
hvis den positive udvikling skal fortsætte.

Andelskassen kunne for andet år i træk glæde sig over så høj kunde-
tilfredshed, at Andelskassen Oikos lå i toppen af Trustpilots liste 
over banker i Danmark baseret på kundeanmeldelser. Det er værd 
at bemærke, at en del nye kundehenvendelser henviser til disse 
anmeldelser, når de ønsker et bankskifte.

Der blev i det første halvår af 2018 arbejdet indgående med Finans-
tilsynets redegørelse fra deres tilsynsbesøg i december 2016 
og januar 2017. Dette arbejde blev afsluttet i juni 2018. I årets 
andet halvår har en betragtelig del af direktionens ressourcer 
været dedikeret til forberedelse samt afholdelse af Finanstilsynets 
inspektion i november måned. Tilsynsbesøget har ført til en række 
påbud og risikooplysninger, som Andelskassen Oikos tager til 
efterretning. Arbejdet med at styrke Andelskassen Oikos på alle 
væsentlige områder fortsætter.

Andelskassen modtog i 2018 en ekstraordinær donation på 1,8 mio. kr. 
fra en tæt relation gennem mange år. 

En af andelskassens tre medarbejdere var på orlov i andet halvår af 
2018, hvilket gav anledning til ansættelse af en barselsvikar på deltid.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelse
Årets resultat blev 975 t.kr. efter skat, kursreguleringer og ned skriv-
ninger. Resultatet er præget af to større ekstraordinære hændelser:  
en donation på 1,8 mio. kr. fra en tæt relation gennem mange år samt  
en enkeltstående nedskrivning på 438 t.kr. Andelskassens basis-
indtjening i 2018 var på et niveau omkring 145 t.kr. og ledelsen 
erkender, at resultatet ikke er tilfredsstillende.

Oikos’ netto rente- og gebyrindtægter for 2018 var 4.089 t.kr. og var 
dermed på et stabilt niveau sammenholdt med de foregående år.

Omkostningerne til personale og administration faldt fra 3.887 t.kr. 
i 2017 til 3.855 t.kr. i 2018. Der var i 2018 budgetteret med en 
reduktion i personale- og administrationsomkostninger på 387 t.kr., 
hvilket ikke blev opnået pga. ekstraordinære udgifter til juridisk 
bistand og it-udvikling. For 2019 er omkostningerne til personale  
og administration budgetteret til 3.845 t.kr.

Årets nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender var netto  
548 t.kr.
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Balance
Andelskassens samlede balance udgør 109.327 t.kr. mod 
96.873 t.kr. ved udgangen af 2017, hvilket svarer til en 
stigning på 12,9 %.

Indlån steg med 11.691 t.kr. fra 85.534 t.kr. ved udgangen 
af 2017 til 97.225 t.kr. ultimo 2018. Der har været en 
tilfredsstillende stigning i udlån på 3.235 t.kr. fra 57.879 
t.kr. i 2017 til 61.114 t.kr. ved udgangen af 2018, svarende 
til en udlånsvækst på 6,8 %. Andelskassen har fortsat et 
pænt indlånsoverskud.

2014 2015 2016 2017 2018

84,6 83,4 89,2 96,9 109,3 mio. kr

Kapitalforhold og solvens
Egenkapitalen er vokset med 548 t.kr. fra 8.469 t.kr. til 
9.017 t.kr. ved udgangen af 2018. Dette er en stigning på 
6,5 % og består af årets overskud på 975 t.kr., en stigning i 
andelskapitalen på 118 t.kr. og en reduktion på 545 t.kr. fra 
implementeringen af den nye regnskabsstandard IFRS 9.

Kernekapitalen efter fradrag er opgjort til 8.084 t.kr. 
mod 7.389 t.kr. ved udgangen af 2017. Andelskassens 
kapitalprocent udgør 14,4 % i 2018 mod 14,3 % i 2017.

Andelskassens individuelle solvensbehov er opgjort til 13,5 %. 
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 14,4 % og et individuelt 
solvensbehov på 13,5 % havde andelskassen en 
kapitalmæssig overdækning på 0,9 procentpoint ved 
udgangen af 2018. Det er en forværring af kapitalforholdene 
idet solvensoverdækningen var 3,5 procentpoint ved 
udgangen af 2017. Forværringen skyldes primært en 
forøgelse af andelskassens interne solvensbehov. Med en 
solvensoverdækning på 0,9 procentpoint lever andelskassen 
ikke op til kravet om en kapitalbevaringsbuffer på 1,875 
procentpoint. Andelskassens solvensoverdækning er pr. 28. 
februar 2019 opgjort til 1,59 procentpoint.

Andelskassens ledelse erkender, at de pressede kapitalforhold 
sætter andelskassen i en alvorlig situation. Der er taget 
tiltag til forbedring af indtjening samt nedbringelse af 
andelskassens interne solvensbehov, og der arbejdes løbende 
med muligheder for tilførsel af yderligere egenkapital. 
Ledelsen er derudover opmærksom på, at kapitalforholdene 
skal styrkes betragteligt for at imødekomme de skærpede 
krav til pengeinstitutternes kapitalgrundlag, som bliver 
indfaset i de kommende år.

Andelskassens ledelse har udarbejdet en kapitalplan frem 
til år 2024, der illustrerer, at andelskassen kan overholde de 
samlede fremtidige kapitalkrav såfremt andelskassens budget 
for de kommende år indfries og de af andelskassen planlagte 
kapitalforbedrende tiltag effektueres.

Forslag til resultatdisponering
Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til 
egenkapitalen, hvor de akkumulerede overskud herefter vil 
være på i alt 3.271 t.kr. i forhold til 2.841 t.kr. året før.

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".

Der blev etableret et nyt Oikoslån i løbet af året, men 
udlånet til projekter til fordel for fattige og socialt udsatte 
faldt samlet set fra 5.212 t.kr. i 2018 til 4.109 t.kr. ved 
udgangen af 2018. Det er andelskassens ønske at øge 
indsatsen på dette område i de kommende år.

Kunder og andelshavere
Andelskassen har i 2018 haft en nettotilgang af 123 nye 
kunder. Ved årets udgang havde andelskassen 1.825 
kunder i alt. Der har samtidig været en nettotilgang af 68 
andelshavere, hvormed det totale antal andelshavere er 986.

Betydningsfulde hændelser efter  
regnskabsårets afslutning
Der foreligger ingen betydningsfulde hændelser efter 
31. december 2018, 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 fremgang, Oikos har oplevet i 
alle årene siden 1992, vil fortsætte. På udlånssiden forventes 
en begrænset vækst på 4-5 %. Andelskassen oplever 
fortsat stor interesse fra nye potentielle kunder, hvorfor der 
forventes en nettotilgang på niveau med de to foregående år.

Der er budgetteret med et overskud på 343 t.kr. efter skat. 
Dette resultat forudsætter et normalt udgiftsniveau med 
begrænsede ekstraordinære udgifter og nedskrivninger. Det 
budgetterede overskud er uden medregning af tilbageført 
enkeltstående nedskrivning primo 2019 på 438 t.kr.

Bestyrelsen og direktionen vil fortsat arbejde målrettet på 
at forbedre andelskassens kapitalforhold, således at den 
solvensmæssige overdækning styrkes.

Medarbejdere
Andelskassen har 3 fuIdtidsmedarbejdere, hvoraf to sidder 
på kontoret i København og en er på kontoret i Århus. I 
andet halvår af 2018 var en medarbejder på orlov, hvorfor 
der i denne periode var ansat en vikar på deltid. 
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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 fuldt ud med 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 og med 0,5 % d. 
30. september 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 ændrede i væsentlig grad 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 ”Ændringer i 
anvendt regnskabspraksis”, hvortil der henvises.

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 kompe-
tencer er direktionens aflønning fastlagt under hensyn tagen 
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

Kristine Kaaber Pors
Ejer – Kaaber Consult

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 Finans-
tilsynet

Andels- 
kassen

Indeks

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

175% 0% 0

Udlånsvækst 
(Maks. værdi om året)

20% 7% 34

Ejendomseksponering
(Maks. værdi af de  
samlede udlån)

25% 0% 0

Stabil funding
(Udlån i forhold til  
indlån/egenkapital)

100% 58% 58

Likviditetsoverdækning
(Min. værdi)

100% 248% 40

Andelskassen overholder alle fem pejlemærker.

Likviditets- 
overdækning
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Grafisk fremstilling af pengeinstituttets 
placering i Tilsynsdiamanten

Summen af store  
eksponeringer

Funding-ratio
(udlån/indlån)

Likviditets- 
overdækning

Ejendoms-  
eksponering

Udlånsvækst  
på årsbasis

0
40

58

0

34

Finanstilsynets 
grænseværdier (indeks 100) 

Andelskassen Oikos 
31.12.2018

Xx

Hvad betyder navnet Oikos?

"Oikos" er det græske ord for husholdning –  
en sund husholdning.
 
Navnet giver god mening i en globaliseret verden med 
stor økonomisk ulighed. Større økonomisk lighed ser vi 
som en sundere og mere stabil "husholdning".

Hvad betyder Oikos' logo?

De tre ringe symboliserer et ligeværdigt partner-
skab mellem Oikos' kunder, verdens fattige og 
pengeinstituttet Oikos.
 
Ideen til logoet kommer fra de ringe, som glasset 
efterlader på bordet. At spise og drikke sammen 
symboliserer et fællesskab.
 
Logoet symboliserer også de tre begreber: økologi, 
økonomi og økumeni – alle tre ord stammer fra 
Oikos, og indgår i Oikos' koncept
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 Note 2018 2017
  tkr. tkr.
   
Renteindtægter  2 3.550 3.801
Renteudgifter  3 267 256
   
Netto renteindtægter  3.283 3.545
   
Udbytte af aktier mv.    0 0
Gebyrer og provisionsindtægter  4 818 634
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter    12 10
   
Netto rente- og gebyrindtægter  4.089 4.169
   
Kursregulering 5 -85 -109
Andre driftsindtægter   1.802 107
Udgifter til personale og administration 6 3.855 3.887
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver    154 163
Andre driftsudgifter   2 2
Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv.  7 548 -16

Resultat før skat  1.247 131
   
Skat  8 272 56
   
Årets resultat  975 75
   
 

Totalindkomstopgørelse   
   
Årets resultat   975 75
   
Årets totalindkomst   975 75

Forslag til resultatdisponering   
   
Overført til egenkapital   975 75

Resultatopgørelse og 
totalindkomstopgørelse
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 Note 2018 2017
  tkr. tkr.
   
Aktiver   
   
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker    237 120
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  9 41.545 29.980
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  10 61.114 57.879
Obligationer til dagsværdi  11 4.161 6.533
Aktier mv.  11 913 910
Immaterielle aktiver  12 928 1.073
Øvrige materielle aktiver  13 8 17
Aktuelle skatteaktiver      153 18
Andre aktiver    268 343

Aktiver i alt  109.327 96.873

Passiver   
   
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  15 0 4
Indlån og anden gæld  16 97.225 85.534
Andre passiver    1.781 1.591
   
Gæld i alt  99.006 87.129
   
Hensættelser til udskudt skat  14 47 25
Hensættelse til tab på garantier    3 0
Andre hensatte forpligtelser    4 0
   
Hensatte forpligtelser i alt  54 25
   
Efterstillede kapitalindskud 17 1.250 1.250
   
Efterstillede kapitalindskud i alt  1.250 1.250
   
Andelskapital    5.746 5.628
Overført overskud    3.271 2.841 
  
Egenkapital i alt  9.017 8.469
  
Passiver i alt  109.327 96.873
   
Ikke balanceførte poster: 22 3.130 1.132

Balance
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 Andelskapital Overført resultat I alt
 tkr. tkr. tkr. 
  
Egenkapital primo 2017  5.038 2.766 7.804
Kapitalregulering 590 0 590
Årets resultat 0 75 75
   
Egenkapital ultimo 2016 5.628 2.841 8.469

Implementering af IFRS 9 0 -545 -545

Egenkapital primo 2018 5.628 2.296 7.924
Kapitalregulering  118 0 118
Årets resultat 0 975 975
   
Egenkapital ultimo 2018 5.746 3.271 9.017

Egenkapitalopgørelse

  2018 2017
  tkr. tkr.
  
Kapitalkrav iht. CRR artikel 92  4.761 4.673
Det oplyste kapitalkrav udgør 8% af den samlede risikoeksponering (solvenskravet)  
 
Egenkapital .  9.017 8.469
Regulering for immaterielle aktiver   -928 -1.073
Forsigtig værdiansættelse   -5 -7

Egentlig kernekapital  8.084 7.389
  
Kernekapital  8.084 7.389
Efterstillede kapitalindskud   1.250 1.250
Løbetidsreduktion  -750 -300

Kapitalgrundlag  8.584 8.339
    
Kreditrisiko   50.593 50.449
Markedsrisiko   191 190
Operationel risiko   8.732 7.771

Risikoeksponering  59.516 58.410
   
Egentlig kernekapitalprocent .  13,6% 12,7%
Kernekapitalprocent ..  13,6% 12,7%
Kapitalprocent   14,4% 14,3%
 
 
Kapital- og kernekapitalprocenter er opgjort efter gældende lovgivning på opgørelsestidspunkterne.

Kapitalkrav, kernekapital,  
kapitalgrundlag og solvens
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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.

Årsregnskabet præsenteres i danske kroner og er afrundet til nærmeste 1.000 kr.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er pr. 1. januar 2018 ændret som følge af ændringer til regnskabsbekendtgørelsen. 
Ændringerne medfører nye bestemmelser om klassifikation og måling af finansielle instrumenter, herunder 
nedskrivninger på udlån samt regnskabsmæssig sikring. Implementeringen af ændringerne til regn skabs-
bekendtgørelsen har ikke haft konsekvenser for klassifikationen af finansielle instrumenter, men har haft 
en væsentlig indvirkning på måling af udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris, uudnyttede 
kreditrammer, lånetilsagn samt garantier som følge af nye bestemmelser for kredittab. Ændringen har medført 
en forøgelse af korrektivkontoen med 699 tkr. Effekten er i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne 
indregnet direkte på egenkapitalen, hvorfor denne pr. 1. januar 2018 er reduceret med 545 tkr. efter skat. Den 
regnskabsmæssige effekt fremgår af tabellen nedenfor:

 31.12.2017 01.01.2018 01.01.2018
Balance Hidtidig praksis Effekt af ændring Ny praksis

Aktiver 

Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker  29.980 -39 29.941
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 57.879 -656 57.223
Udskudte skatteaktive 0 129 129
 
Passiver   
 
Udskudt skat 25 -25 0
Hensættelse til tab på garantier 0 4 4
Egenkapital 8.469 -545 7.924

Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for tidligere perioder, idet det ikke er vurderet muligt at 
anvende nedskrivningsbestemmelserne tilbage i tid. Sammenligningstallene for finansielle aktiver og forpligtelser 
følger derfor den regnskabspraksis, som er beskrevet i årsrapporten for 2017, hvortil der henvises. 

Der er ud over de ændringer, som er beskrevet ovenfor, ikke ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til 
årsrapporten for 2017.

Klassifikation og måling af finansielle instrumenter
Efter de nye IFRS 9-forenelige regnskabsregler foretages klassifikation og måling af finansielle aktiver på 
baggrund af de kontraktmæssige betalingsstrømme fra de finansielle aktiver og instituttets forretningsmodel for 
de finansielle aktiver. 

Noter
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Noter

Dette betyder, at finansielle aktiver, hvor de kontraktmæssige betalinger udelukkende består af rente og afdrag 
på de udestående beløb, skal klassificeres og måles i henhold til en af følgende forretningsmodeller:

• Finansielle aktiver, som besiddes inden for rammerne af en forretningsmæssig målsætning om at inkassere 
aktivernes kontraktmæssige betalingsstrømme, der udelukkende består af betalinger på bestemte tidspunkter 
af afdrag og renter på det udestående beløb. Finansielle aktiver, som indgår i denne kategori, måles efter første 
indregning til amortiseret kostpris. 

• Finansielle aktiver, som besiddes inden for rammerne af en forretningsmæssig målsætning, der kan opfyldes 
både ved at inkassere aktivernes kontraktmæssige betalingsstrømme, som udelukkende består af betalinger 
på bestemte tidspunkter af afdrag og renter på det udestående beløb, og ved at sælge de finansielle aktiver. 
Finansielle aktiver, som indgår i denne kategori, måles efter første indregning til dagsværdi gennem anden 
totalindkomst. 

• Finansielle aktiver, som ikke henhører under en af ovennævnte forretningsmodeller, måles efter første 
indregning til dagsværdi gennem resultatopgørelsen. Herunder indgår finansielle aktiver, der indgår i en 
handelsbeholdning; finansielle aktiver, der besiddes med det formål at realisere pengestrømme ved salg af 
aktiverne og en forretningsmodel, hvor finansielle aktiver styres, og resultatet vurderes på basis af dagsværdier.

Finansielle aktiver, hvor de kontraktmæssige betalinger ikke udelukkende består af rente og afdrag på de 
udestående beløb, måles til dagsværdi gennem resultatopgørelsen. I denne kategori indgår kapitalandele, afledte 
finansielle instrumenter og fordringer med særlige indfrielsesvilkår, herunder konverteringsret, eller hvor afkastet 
er baseret på andet end en almindelig anerkendt rente.

Omklassificeringen mellem de ovenstående målingskategorier foretages på baggrund af en vurdering af, om der er 
sket ændringer i den forretningsmæssige målsætning med de enkelte finansielle aktiver.

Andelskassens udlån og tilgodehavender måles uændret til amortiseret kostpris. Øvrige finansielle aktiver 
måles til dagsværdi gennem resultatopgørelsen som følge af, at de indgår i en handelsbeholdning, eller fordi 
betalingsstrømmene ikke udelukkende består af betalinger på bestemte tidspunkter af afdrag og renter på det 
udestående beløb. Andelskassen har ikke finansielle aktiver, der omfattes af målingskategorien med indregning af 
finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst.

Klassifikation af finansielle forpligtelser skal enten ske til amortiseret kostpris eller til dagsværdi gennem 
resultatopgørelsen efter første indregning. Følgende finansielle forpligtelser skal indregnes til dagsværdi gennem 
resultatopgørelsen:

• Forpligtelser, der indgår i handelsbeholdningen 

• Forpligtelser med et eller flere indbyggende afledte finansielle instrumenter, som ikke lader sig adskille fra 
hoved kontrakten, eller hvor en separat måling af henholdsvis hovedkontrakt og det indbyggede finansielle 
instrument ikke er mulig.

Øvrige finansielle forpligtelser måles efter første indregning til amortiseret kostpris.
 
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 
Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager. 
 
Udlån måles ved første indregning til dagsværdi med tillæg af de transaktionsomkostninger, som er direkte 
forbundet med erhvervelsen af udlånet samt fradrag for modtagne gebyrer og provisioner, der indgår som en 
integreret del af den effektive rente. Efterfølgende måles udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 
fratrukket det forventede kredittab. 
 
Reguleringer til imødegåelse af tab som følge af kreditrisiko indregnes i resultatopgørelsen under 
regnskabsposten nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender mv. 
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Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender og hensættelser på garantier og lånetilsagn 
Der er som følge af ændringer i regnskabsbekendtgørelsen implementeret ny praksis for nedskrivninger på udlån 
og tilgodehavender samt hensættelser på garantier og kredittilsagn. 
 
Nedskrivninger og hensættelser blev tidligere foretaget når der var indtruffet objektive indikationer på 
værdiforringelse. Som følge af ændringerne foretages nedskrivninger og hensættelser baseret på det forventede 
kredittab i forhold til kreditrisikoen. Kreditrisikoen udgør sandsynligheden for, at låntager misligholder sine 
betalingsforpligtelser. Denne ændring medfører, at der allerede på tidspunktet for første indregning foretages 
en nedskrivning for forventet tab. I den nedenstående beskrivelse omtales både nedskrivninger på udlån og 
tilgodehavender og hensættelser på garantier og kredittilsagn under fællesbetegnelsen, nedskrivninger. 
 
Opgørelsen af det forventede kredittab afhænger af, om der er indtruffet en væsentlig stigning i kreditrisikoen 
siden første indregning. Opgørelsen af nedskrivninger følger en model med tre stadier: 
 
• Stadie 1 omfatter aktiver, hvor der ikke er sket en betydelig stigning i kreditrisiko. I dette stadie beregnes 

nedskrivningerne svarende til det forventede kredittab i 12 måneder. 

• Stadie 2 omfatter aktiver, hvor der er sket en betydelig stigning i kreditrisikoen. I dette stadie beregnes 
nedskrivningerne svarende til det forventede kredittab i aktivets levetid. 

• Stadie 3 omfatter kreditforringede aktiver. I dette stadie beregnes nedskrivningerne baseret på en individuel 
vurdering af kredittabet i aktivets levetid.

 
Der har i regnskabsperioden ikke været ændringer i væsentlige antagelser og vurderingsmetoder, som blev lagt til 
grund for opgørelsen i forbindelse med overgangen til de nye nedskrivningsregler 1. januar 2018.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender føres på en korrektivkonto, som modregnes under udlån, og 
hensættelser på garantier og uudnyttede kredittilsagn indregnes som en forpligtelse. I resultatopgørelsen 
indregnes nedskrivninger og hensættelser under posten nedskrivninger på udlån.
 
Stadieinddeling
Stadieinddelingen er baseret på instituttets rating-modeller i form af PD-modeller udviklet af datacentralen og den 
interne kreditstyring. Følgende principper ligger til grund for inddelingen i stadie 2 og 3.

Betydelig stigning i kreditrisiko (Stadie 2)
Udlån og andre tilgodehavender er inddelt efter om sandsynlighed for misligholdelse (PD), inden for 12 måneder 
ved første indregning er enten under 1,0 pct. eller 1,0 pct. og derover.
Ved vurderingen af udviklingen i kreditrisiko antages det, at der er indtruffet en betydelig stigning i kreditrisikoen i 
forhold til tidspunktet for førstegangsindregning når:

Under 1 pct.
Sandsynligheden for misligholdelse (PD) i restløbetiden fordobles eller mere end fordobles, og 12-måneders PD 
stiger med 0,5 procentpoint eller mere.

1 pct. og derover
Sandsynligheden for misligholdelse (PD) i restløbetiden fordobles eller mere end fordobles, eller 12 måneders PD 
stiger med 2,0 procentpoint eller mere.

Herudover vurderes kreditrisikoen at være steget betydeligt, hvis låntager har været i restance i mere
end 30 dage, uden at særlige forhold gør, at man kan se bort herfra.

Et udlån med en 12 måneders PD under 0,2 pct. på balancetidspunktet betragtes som værende forbundet med 
en lav kreditrisiko, såfremt aktuelle eller forventede forhold ikke indikerer andet. Udlån med en lav kreditrisiko 
fastholdes i stadie 1. Foruden udlån med en PD under 0,2 pct. er det instituttets vurdering, at tilgodehavender hos 
danske kreditinstitutter og centralbanker har en lav kreditrisiko.
 

Noter
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Noter

Kreditforringede aktiver (Stadie 3)
Udlån og andre tilgodehavender, der måles til amortiseret kostpris, samt garantier og kredittilsagn kan være 
kreditforringet, hvis en eller flere af følgende begivenheder er indtruffet: 
 
• Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder 

• Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter eller 

• Når instituttet eller andre långivere yder låntager lempelser i vilkår, som ikke ville være overvejet, hvis ikke 
låntager var i økonomiske vanskeligheder 

• Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive omfattet af anden økonomisk rekonstruktion 

• Bortfald af et aktivt marked for det finansielle aktiv på grund af økonomiske vanskeligheder 

• Erhvervelse eller oprettelse af et finansielt aktiv til en betragtelig underkurs, som afspejler indtrufne kredittab.
 
Herudover vurderes udlånet senest at være kreditforringet, hvis låntager har været i restance i mere end 90 dage.
 
Signifikante udlån vurderes individuelt for indikation på kreditforringelse ved hver regnskabsafslutning. 
Andelskassen gennemgår alle udlån over 2% af kapitalgrundlaget individuelt. 
 
Definitionen af misligholdelse 
Fastlæggelsen af, hvornår en låntager har misligholdt sin forpligtelser, er afgørende for opgørelsen af det 
forventet kredittab. Andelskassen anser en låntager for at have misligholdt sine forpligtelser såfremt: 
l låntager er mere end 90 dage i restance på væsentlige dele af deres forpligtelser eller
l det er usandsynligt, at låntager kan tilbagebetale sine forpligtelser fuldt.
 
Vurderingen af, om en låntager er i restance, gælder både overtræk over de fastsatte rammer og manglende betaling 
af enten afdrag eller renter. Vurderingen af, hvorvidt det er usandsynligt, at en låntager kan tilbagebetale sine 
forpligtelser, tager udgangspunkt i  både kvalitative og kvantitative indikatorer. En kvalitativ indikator for erhvervs-
udlån kan for eksempel være, om der er brud på covenants. Kvantitative indikatorer kunne for eksempel være en 
vurdering af, hvorvidt en låntager kan opfylde sine forpligtelser på  andre lån, eller er i restance på andre lån. 

Af- og nedskrivninger
Nedskrivninger i stadie 1 og 2
Opgørelsen af det forventede kredittab i stadie 1 og 2 foretages baseret på en nedskrivningsmodel. 
Nedskrivningsmodellen tager udgangspunkt i sandsynligheden for misligholdelse (PD), forventet krediteksponering 
ved misligholdelse (EAD) og forventet tabsandel ved misligholdelse (LGD). Modellen inkorporerer historiske 
observationer for de enkelte inputs og ligeledes fremadskuende information, herunder makroøkonomiske forhold.

Fastlæggelse af input til nedskrivningsmodellen
Nedskrivningsmodellen tager udgangspunkt i sandsynligheden for misligholdelse (PD), forventet krediteksponering 
ved misligholdelse (EAD) og forventet tabsandel ved misligholdelse (LGD). Input til nedskrivningsmodellen er 
baseret på historisk information, som er udviklet af andelskassens datacentral ved brug af statistiske modeller.

Fastlæggelsen af sandsynligheden for misligholdelse (PD) tager udgangspunkt i observerede misligholdelser 
igennem en periode, som dækker over en økonomisk cyklus, og herefter konverteres de observerede 
misligholdelser til en estimeret sandsynlighed, der gælder for et bestemt tidspunkt (12 måneders PD). Livstids 
PD opgøres med udgangspunkt i 12 måneders PD på baggrund af matematiske modeller og fremskrivninger af 12 
måneders PD. Dette er baseret på forventninger til fremtiden og lånenes udvikling.

Fastlæggelsen af krediteksponering ved misligholdelse (EAD) tager udgangspunkt i den forventede ændring 
til eksponeringen efter balancedagen, inklusive tilbagebetaling af renter og afdrag samt yderligere træk på 
kredittilsagn. Datacentralens fastlæggelse af EAD tager udgangspunkt i historisk information om forventede 
ændringer i eksponeringer over lånenes levetid inden for det enkelte låns rammer. Der tages derved højde for 
afdragsprofil, førtidsindfrielser og ændringer i brugen af kreditter.
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Noter

Forventet tabsandel ved misligholdelse (LGD) er estimeret på baggrund af forskellen mellem de kontraktuelle 
pengestrømme og de pengestrømme, som instituttet forventer at modtage efter misligholdelse inklusive 
pengestrømme ved realisering af sikkerheder. Fastlæggelsen af LGD tager udgangspunkt i de forventede 
sikkerhedsværdier fratrukket omkostninger ved salg samt pengestrømme, som en låntager kan betale i øvrigt ud 
over sikkerheder. Der tages ligeledes højde for eventuel reduktion i pris, såfremt sikkerheden skal realiseres inden 
for en kortere periode. De fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi. Nutidsværdien beregnes 
for fastforrentede udlån og tilgodehavender baseret på den oprindeligt fastsatte effektive rentesats. For variabelt 
forrentede udlån og tilgodehavender anvendes den aktuelle effektive rentesats på udlånet eller tilgodehavendet.

Fremadskuende makroøkonomiske scenarier
Fremadskuende information indgår i beregningen af forventet tab i form af makroøkonomiske prognoser 
og fremskrivninger. Andelskassen bruger en model herfor, der udvikles og vedligeholdes af LOPI – Lokale 
Pengeinstitutter.

Modellen er opbygget omkring fastlæggelsen af historiske sammenhænge mellem nedskrivninger inden for en 
række sektorer og brancher og en række forklarende makroøkonomiske variabler. Disse sammenhænge tilføres 
herefter estimater for de makroøkonomiske variabler, baseret på prognoser fra konsistente kilder som Det 
Økonomiske Råd, Nationalbanken m.fl., hvor prognoserne i almindelighed rækker to år frem i tid og omfatter 
variabler som stigning i offentligt forbrug, stigning i BNP, rente etc.

Derved beregnes de forventede nedskrivninger i op til to år frem i tid inden for de enkelte sektorer og brancher, 
mens der for løbetider udover 2 år foretages en lineær interpolation mellem nedskrivningsprocenten for år 2 og 
nedskrivningsprocenten i år 10, hvor der i modelmæssig henseende antages at indtræffe en ’langtidsligevægt’ 
opgjort som et strukturelt niveau fra prognoserne. Løbetider udover 10 år tildeles i modelmæssig henseende 
samme nedskrivningsprocent som langtidsligevægten i år 10. Endelig transformeres de beregnede 
nedskrivningsprocenter til justeringsfaktorer, der korrigerer datacentralens estimater i de enkelte sektorer 
og brancher. Instituttet foretager tilpasninger til disse, baseret på egne forventninger til fremtiden, og med 
udgangspunkt i lånesammensætningen.

Ledelsesmæssige tillæg
Instituttet foretager på hver balancedag en vurdering af, om der er behov for korrektioner til de forventede 
kredittab, som er beregnet på basis af de anvendte modeller i stadie 1 og 2. Dette foretages på baggrund af 
andelskassens eksponering i særlige brancher. For 2018 er der foretaget et ledelsesmæssigt skøn vedrørende 
landbrug.

Nedskrivninger i stadie 3
Nedskrivning på kreditforringede udlån opgøres som det forventede tab på baggrund af en række mulige udfald 
(scenarier) for låntagers økonomiske situation og andelskassens kredithåndtering. Det forventede tab beregnes 
ved at sammenveje det opgjorte tab forbundet med hvert scenarie baseret på sandsynligheden for, at scenariet 
indtræffer. For hvert scenarie opgøres nedskrivningen baseret på forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi 
før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet.

Til beregningen af nutidsværdien anvendes for fastforrentede udlån og tilgodehavender den oprindeligt fastsatte 
effektive rentesats. For variabelt forrentede udlån og tilgodehavender anvendes den aktuelle effektive rentesats 
på udlånet eller tilgodehavendet.

Afskrivninger
Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris, afskrives helt eller delvist, såfremt der ikke længere er 
en rimelig forventning om dækning af det udestående beløb. Ved afskrivning ophører aktivet med at være 
indregnet i balancen helt eller delvist. Fastsættelsen af, hvornår der ikke er en rimelig forventning om dækning 
af de udestående beløb, baserer sig typisk på konkrete forhold hos den enkelte låntager. Dette kunne f.eks. være 
likviditet, aktivsammensætning, egenkapital og fremtidig indtjening.

Inden der foretages afskrivning, har en låntager været igennem en gældsinddrivelsesproces, hvor der typisk vil 
blive foretaget en frivillig aftale, hvor andelskassen bliver delvist indfriet.
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Gældsinddrivelsesprocessen fortsætter efter der er sket ophør af indregning af udlån. For erhvervskunder fortsætter 
processen, indtil låntager enten begæres konkurs, rekonstruktion eller der bliver aftalt en frivillig akkord. For privat-
kunder forsøges det at indgå en frivillig aftale, der enten indeholder lempelige vilkår eller eftergivelse af gæld. I 
enkelte tilfælde sendes sager til inddrivelse via et inkasso selskab, som står for inddrivelse af gælden.

Indregning og måling
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 kostpris 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
Netto rente- og gebyrindtægter
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.

Andre driftsindtægter og -udgifter
Andre driftsindtægter og -udgifter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til andelskassens 
hovedaktivitet. 

Udgifter til personale og administration
Udgifter til personale omfatter løn, pensioner, sociale udgifter og goder m.v. 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 med den 
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 
direkte på egenkapitalen.
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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.

Obligationer til dagsværdi
Obligationer og pantebreve, der indgår i en handelsbeholdning eller besiddes med det formål at realisere 
pengestrømme ved salg af aktiverne, eller styres og vurderes på basis af dagsværdi, måles til dagsværdi. 
Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer 
måles til nutidsværdien.

Hvis markedet for en eller flere obligationer eller pantebreve er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentligt 
anerkendt pris, fastsætter instituttet dagsværdien ved brug af anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse 
teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til 
andre tilsvarende instrumenter, analyser af tilbagediskonterede pengestrømme samt andre modeller baseret på 
observerbare markedsdata.

Aktier mv.
Aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien for aktier, der handles på aktive markeder, opgøres efter lukkekursen på 
balancedagen.

Dagsværdien for unoterede og illikvide aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og 
lignende eller alternativt kapitalværdiberegninger. 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 10 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:

  Brugstid Restværdi

Driftsmateriel   3-5 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.
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Andre aktiver
Andre aktiver omfatter hovedsageligt tilgodehavende rente- og provisionsindtægter der er indtjent inden 
balancedagen, men først afregnes i efterfølgende regnskabsår. Andre aktiver måles til dagsværdi.
 
Andre passiver
Andre passiver omfatter hovedsageligt skyldige omkostninger og mellemregningsposter, der er udgiftsført inden 
balancedagen, men først afregnet i efterfølgende regnskabsår. Andre passiver 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.

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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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:
 
• Nedskrivning på udlån og hensættelser på garantier og kredittilsagn. 

• Måling af dagsværdi af finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked.
 
Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier og kredittilsagn
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er foretaget i overensstemmelse med den i note 1 beskrevne 
regnskabspraksis, og er baseret på en række forudsætninger. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan 
regnskabsaflæggelsen blive påvirket, og påvirkningen kan være væsentlig. I 2018 er den nye regnskabspraksis 
vedrørende nedskrivninger af udlån og tilgodehavender samt hensættelser på garantier og uudnyttede 
kredittilsagn implementeret. Dette gør, at ledelsen har foretaget en række nye skøn forbundet med opgørelsen af 
nedskrivningerne for 2018.

Måling af udlån bliver væsentligt påvirket af den nuværende økonomiske stabilitet i samfundet. Det kan således 
ikke afvises, at en negativ udvikling inden for brancher, hvor andelskassen har betydelige engagementer, kan 
medføre yderligere nedskrivninger. 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.

Ved måling af sikkerheder med pant i helt eller delvist udlejede erhvervsejendomme eller boligejendomme er 
afkastkrav en af de væsentligste forudsætninger, som instituttet anvender. Værdien af ejendomme fastsættes 
på grundlag af en vurdering af det afkastkrav, som en investor forventes at stille til en ejendom i den pågældende 
kategori.

Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, beliggenhed i det pågældende område, ejendommens 
anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdelsesstand samt eventuel genudlejning og dermed 
niveauet for tomgang mv.

For privatkunder er der usikkerhed forbundet med opgørelse af nedskrivninger som følge af usikkerhed i den 
fremtidige betalingsevne. For en del af låntagerne konstateres det, at selvom de på nuværende tidspunkt kan 
betale ydelserne på lånene, så vil yderligere krav til afdrag eller rente presse betalingsevnen. Hertil kommer, at en 
række boligejere ikke vil kunne afhænde deres bolig uden tab. 
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Fremadskuende makroøkonomiske scenarier
Fastlæggelse af forventet tab er baseret på ledelsens forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling. 
Sådanne forventninger er forbundet med en stor grad af skøn fra ledelsen. Ledelsen foretager dette skøn med 
udgangspunkt i forskellige scenarier (en ”base case”, en ”bedre case” og en ”værre case”). Disse tre scenarier 
tildeles en sandsynlighedsvægt afhængigt af ledelsens vurdering af de nuværende forventninger til fremtiden. 
Fastlæggelsen af scenarier og sandsynlighedsvægtning heraf er forbundet med  usikkerhed.

Udover fastlæggelsen af forventninger til fremtiden er nedskrivninger i stadie 1 og 2 ligeledes behæftet med en 
usikkerhed som følge af, at modellerne ikke tager højde for alle relevante forhold. Da der fortsat er begrænset 
historisk datagrundlag som udgangspunkt for beregningerne, har det været nødvendigt at supplere modellens 
beregninger med ledelsesmæssige skøn. Fastlæggelsen af det ledelsesmæssige skøn er foretaget ud fra en 
konkret vurdering af det enkelte segment og de berørte låntagere. Vurderingen af effekten for den langsigtede 
sandsynlighed for misligholdelse for disse låntagere, og segmenter ved henholdsvis forbedret og forværret udfald 
af makroøkonomiske scenarier, er forbundet med skøn.

Måling af dagsværdi af finansielle instrumenter
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries til ved en handel under 
normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter.

Dagsværdien af finansielle instrumenter, hvor der findes et aktivt marked, fastsættes til den pris, der vil blive 
modtaget ved salg eller indfrielse på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger en anden offentliggjort 
kurs, der må antages bedst at svare hertil. For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, 
fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på 
observerbare aktuelle markedsdata. Værdiansættelser baseret på værdiansættelsesteknikker er i større omfang 
baseret på ledelsesmæssige skøn. 

Måling af unoterede aktier
Måling af unoterede aktier er kun i mindre grad baseret på observerbare markedsdata. Hertil kommer, at der for en 
række unoterede aktier ikke har været omsætning heri i en årrække. Måling af unoterede aktier er derfor opgjort til 
skønnet markedsværdi og er således behæftet med usikkerhed.

Udpluk af  anmeldelser fra Trustpilot

Andelskassen kunne for andet år i træk glæde sig over så høj kunde tilfredshed, at Andelskassen Oikos 
lå i toppen af Trustpilots liste over banker i Danmark baseret på kundeanmeldelser. Det er værd at 
bemærke, at en del nye kundehenvendelser henviser til disse anmeldelser, når de ønsker et bankskifte.

»En lille, seriøs bank med stor  
service og personlig betjening« 

  af Peer 

»Super betjening og en ærlig bank« 
  af Miriam

»Jeg glæder mig over skiftet til Oikos, 
hver gang jeg bruger min bank :-) «

  af Gunder 

»En super god og ærlig bank, der svarer 
hurtigt og altid er klar til at hjælpe« 

  af Marie 

Bedømt til 9,8 / 10 | 178 anmeldelser
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   2018  2017
Note 2   tkr.  tkr.

Renteindtægter    
Kreditinstitutter og centralbanker   0 5
Udlån og andre tilgodehavender   3.512 3.699
Obligationer   38 90
Øvrige renteindtægter   0 7
   
Renteindtægter i alt   3.550 3.801

  
Note 3 
  
Renteudgifter    
Kreditinstitutter og centralbanker   83 61
Indlån og anden gæld   107 136
Efterstillede kapitalindskud   77 59
  
Renteudgifter i alt   267 256
  

  
Note 4 
 
Gebyrer og provisionsindtægter   
Betalingsformidling   101 158
Lånesagsgebyrer   114 101
Garantiprovision  18 12
Øvrige gebyrer og provisioner   585 363
    
Gebyrer og provisionsindtægter i alt   818 634
  

  
Note 5
  
Kursreguleringer    
Obligationer   -96 -109
Aktier mv.   10 3
Valuta   1 -3
  
Kursreguleringer i alt   -85 -109

Noter
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   2018  2017
Note 6   tkr.  tkr.

Udgifter til personale og administration

Personaleudgifter:  
Lønninger (her er alene tale om faste løndele)   1.415 1.482
Pensioner   21 24
Udgifter til social sikring og afgifter mv..  200 214

I alt  1.636 1.720
  
Øvrige administrationsomkostninger   2.219 2.167
  
Udgifter til personale og administration i alt  3.855 3.887

  
Heraf lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion:  
Direktion - løn incl. pension (her er alene tale om faste løndele)   535 524
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  535 524

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 3

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 til revisionsfirmaer

Lovpligtig revision af årsregnskabet   132 115
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed   6 35
Andre ydelser  143 94

Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisions - 
virksomheder, der udfører den lovpligtige revision incl. moms  281 244

Noter
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   2018  2017
Note 7   tkr.  tkr. 

Nedskrivning på udlån og tilgodehavender i regnskabsåret   
   
Individuelle nedskrivninger   
Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i årets løb   550 88
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår  0 -91
Andre bevægelser og tab   -2 -13
  
Årets individuelle nedskrivninger  548 -16

Gruppevise nedskrivninger   
Nedskrivninger henholdsvis værdi regulering i årets løb   0 0
  
Årets nedskrivninger   0 0
  
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt  548 -16

  

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.   

Individuelle nedskrivninger  
Primo   995 996
Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo   -995 0
Årets nedskrivninger   0 -1

Nedskrivninger ultimo   0 995

Skatteafstemning  
Primo   138 138
Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo   -138 0
Årets nedskrivninger   0 0

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt  0 138
  

Noter
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   2018  2017
   tkr.  tkr. 

Stadie 1  
Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo   85 0
Nye nedskrivninger, netto   167 0
Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt   0 0

Nedskrivninger ultimo   252 0

Stadie 2  
Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo   709 0
Nye nedskrivninger, netto   -523 0
Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt   0 0

Nedskrivninger ultimo   186 0

Stadie 3  
Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo   995 0
Nye nedskrivninger, netto   888 0
Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt   0 0

Nedskrivninger ultimo   1.883 0

Nedskrivninger på tilgodehavende hos kreditinstitutter og 
andre poster med kreditrisiko  
Primo   0 0
Ændret regnskabspraksis for nedskrivninger, primo   39 0
Nye nedskrivninger, netto   15 0
Tidligere nedskrevet, nu endelig tabt   0 0
Nedskrivninger ultimo   54 0
  
Nye nedskrivninger i alt  547 -1
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   2018  2017
   tkr.  tkr. 

Hensættelser til tab på garantier og uudnyttede kredittilsagn  
   
Individuelle hensættelser

Stadie 1   
Ændret regnskabspraksis for hensættelser, primo   2 0
Nye hensættelser, netto   -1 0
Tidligere hensat, nu endelig tabt   0 0
   
Nedskrivninger ultimo   1 0

Stadie 2   
Ændret regnskabspraksis for hensættelser, primo   2 0
Nye hensættelser, netto   4 0
Tidligere hensat, nu endelig tabt   0 0

 Nedskrivninger ultimo   6 0

Nye hensættelser  i alt   3 0
Nedskrivnings- og hensættelsessaldo i alt ultimo   2.382 1.133
 
Årets nedskrivningsprocent   0,8 0,0
Akkumuleret nedskrivningsprocent   3,5 1,9

 
Note 8  

Skat   

Aktuel skat   97 0
Ændring i udskudt skat   175 8
Regulering tidligere år   0 48

Skat i alt  272 56

Skatteafstemning  
Gældende skattesats   22,0 22,0
Permanente afvigelser   -0,2 -15,9
Regulering tidligere år   0,0 30,5
 
Effektiv skatteprocent  21,8 36,6

  
 

Noter
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   2018  2017
Note 9   tkr.  tkr.
  
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  41.545 29.980
  
Tilgodehavender i alt  41.545 29.980
  
Løbetidsfordeling efter restløbetid
  
Anfordring  41.545 29.980

   
Note 10  

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

Udlån og tilgodehavender før nedskrivninger   63.435 59.012
Nedskrivninger ultimo   2.321 1.133

Udlån og tilgodehavender ultimo  61.114 57.879
  
Løbetidsfordeling efter restløbetid  
Anfordring   1.512 0
Til og med 3 måneder   1.918 937
Over 3 måneder og til og med 1 år   3.214 3.070
Over 1 år og til og med 5 år   17.845 20.641
Over 5 år   36.625 33.231

  

Udlån til amortiseret kostpris og garantier fordelt efter ratingklasser  
og stadier i IFRS 9 (opgjort før nedskrivning og hensættelser)

Eksponeringer, der er:  Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Total 
Kreditforringede (1)   0 0 4.628 4.628
Med væsentlige svaghedstegn (2c)  295 842 0 1.137
Med lidt forringet bonitet og visse svaghedstegn (2b)  21.137 6.613 0 27.750
Med normal bonitet el. utvivltsomt god bonitet (3+2a)  20.457 12.597 0 33.054
    
Total  41.889 20.052 4.628 66.569

Noter
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   2018  2017
   tkr.  tkr.
  
Udlån til amortiseret kostpris og garantier fordelt efter brancher og  
stadier i IFRS9 (opgjort før nedskrivning og hensættelser)

  Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Total 
Offentlige myndigheder   0 0 0 0
    
Erhverv, herunder:    
     Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri  51 265 0 316
     Industri og råstofudvikling   142 43 0 185
     Energiforsyning   0 0 0 0
     Bygge og anlæg   16 19 0 35
     Handel   46 274 0 320
     Transport, hoteller og restauranter  37 28 0 65
     Information og kommunikation   745 285 0 1.030
     Finansiering og forsikring   0 0 0 0
     Fast ejendom   0 0 0 0
     Øvrige erhverv   930 2.979 1.343 5.252
Erhverv i alt   1.967 3.893 1.343 7.203
    
Private   39.922 16.159 3.285 59.366
    
I alt   41.889 20.052 4.628 66.569

Nedskrevne tilgodehavender
Der er foretaget nedskrivning på udlån og tilgodehavender som  
følge af indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse.
  
Individuelt vurderet udlån
Værdiansættelse før nedskrivning   63.435 1.716
Værdiansættelse efter nedskrivning  61.114 721

Gruppevist vurderet udlån  
Værdiansættelse før nedskrivning   0 54.538
Værdiansættelse efter nedskrivning  0 54.400

Note 11

Værdipapirer  
Obligationer til dagsværdi   4.161 6.533
Aktier mv. til dagsværdi   913 910
  
Værdipapirer i alt  5.074 7.443

Der kan klassificeres således    
Udenfor handelsbeholdning   4.685 7.057
Anlægsbeholdning  389 386

 

Noter
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   2018  2017
Note 12   tkr.  tkr.
 
Immaterielle aktiver  
  
Erhvervet software  
  
Kostpris primo   1.694 1.694
Tilgang i årets løb   0 1175
Kostpris ultimo  1.694 1.694
  
Af- og nedskrivninger primo   621 476
Årets afskrivninger   145 145
Ned- og afskrivninger ultimo  766 621
  
Bogført værdi ultimo  928 1.073
  
Immaterielle aktiver i alt  928 1.073

Note 13  
 
Øvrige materielle anlægsaktiver  
  
Driftsmidler  
Kostpris primo   826 818
Tilgang i årets løb   0 8
Kostpris ultimo  826 826
  
Af- og nedskrivninger primo   809 791
Årets afskrivninger   9 18
Ned- og afskrivninger ultimo  818 809
 
Bogført værdi ultimo  8 17
  
Øvrige materielle anlægsaktiver i alt  8 17
 

Note 14

Udskudte skatter    

Aktiveret / passiveret primo   -25 -18
Ændring i regnskabspraksis, IFRS 9   153 0
Årets regulering   -175 -7
  
Passiveret ultimo   -47 -25
  
Der vedrører følgende poster:   
Uudnyttet skattemæssig underskud   0 -8
Materielle anlægsaktiver  47 33

Noter
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   2018  2017
Note 15   tkr.  tkr.

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker    

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker, på anfordring   0 4
  
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt   0 4

Note 16

Indlån og anden gæld  

Anfordring   75.862 63.399
Med opsigelsesvarsel   14.179 15.492
Særlige indlånsformer   7.184 6.643

Indlån og anden gæld i alt  97.225 85.534
  
Løbetidsfordeling efter restløbetid  
Anfordring   76.013 63.399
Til og med 3 måneder   14.402 15.755
Over 3 måneder og til og med 1 år   575 235
Over 1 år og til og med 5 år   2.090 2.356
Over 5 år   4.145 3.789

Note 17  

Efterstillede kapitalindskud   

DKK – udløb 30.12.2020 1)   750 750
DKK – udløb 09.01.2025 2)   500 500
 
Efterstillede kapitalindskud i alt  1.250 1.250
  
Årets renter til efterstillede kapitalindskud   77 59
1) Nationalbankens udlånsrente + 6,7 %  
2) Fast årlig 6,75 %  
  
Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelse af kapitalgrundlaget 500 950

  

Note 18

Oikoslån opgørelse   

Udlån .  4.109 5.212
SIDI   191 190
  
Oikoslån i alt  4.300 5.402

Noter
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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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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.

Noter

Udpluk af  anmeldelser fra Trustpilot

Andelskassen kunne for andet år i træk glæde sig over så høj kunde tilfredshed, at Andelskassen Oikos 
lå i toppen af Trustpilots liste over banker i Danmark baseret på kundeanmeldelser. Det er værd at 
bemærke, at en del nye kundehenvendelser henviser til disse anmeldelser, når de ønsker et bankskifte.

»Stor ros til Oikos – jeg synes, at jeg altid  
får en god service, når jeg henvender mig  
for at få hjælp, og jeg stoler helt på, at  
man varetager mine interesser. Konceptet  
bag Oikos kan jeg også godt lide« 

  af Anne-Lise

»En bank hvor man føler sig 
 behandlet som et menneske 
 og ikke bare er en bankkonto« 

  af Karina

Bedømt til 9,8 / 10 | 178 anmeldelser
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Note 20  2018 2017

Kreditrisici   % %

Relativ fordeling af udlån, tilgodehavender og garantier  

Erhverv, herunder:    
     Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri   1 1
     Handel   1 1
     Information og kommunikation   2 2
     Øvrige erhverv   7 5
Erhverv i alt   11 9

Private   89 91
 
I alt  100 100
  

   2018  2017
Samlet krediteksponering   tkr.  tkr.
  
Udlån før nedskrivninger  63.435 59.012
Afgivne garantier   3.134 1.132
 
Samlet krediteksponering i alt  66.569 60.144

 

   2018  2017
Note 21   tkr.  tkr.

Markedsrisici  
   
Valutarisici   
   
Mellemværende i fremmed valuta
  
Aktiver i fremmed valuta  191 807
  
Valutaposition  191 807

Valutaposition  2,4 % 10,9 %

  
Renterisici  
  
Beregnet renterisiko  
Renterisiko på værdipapirer  37 36
  
Renterisiko i alt  37 36
  
Renterisiko  0,5 % 0,5 %

Noter
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   2018  2017
Note 22   tkr.  tkr.

Eventualforpligtelser  
  
Stillede garantier mv.  
Finansgarantier  2.572 620
Øvrige garantier  558 512
  
I alt  3.130 1.132

Andre eventualforpligtelser
Andelskassen Oikos anvender SDC som datacentral. En eventuel udtræden  
vil koste andelskassen tkr. 3.107 i udtrædelsesgodtgørelse til SDC.

Afgivne sikkerheder mv.
Andelskassen Oikos har stillet tilgodehavende i kreditinstitutter tkr. 4.968, som sikkerhedsstillelse  
for clearing gennem Sparekassen Kronjylland samt stillet tilgodehavende i kreditinstitutter 1.338 t.kr.  
som sikkerhedsstillelse for totalkreditsamarbejde gennem Folkesparekassen.

Note 23   

Nærtstående parter
Ingen.

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.

 

Direktion og bestyrelse
Størrelse af lån til samt pant, kautioner og garantier   2018 2017
stillet for medlemmerne i pengeinstituttet.  tkr. tkr.
   
Direktion  0 0
Bestyrelse   0 156
   
Lån mv. til direktion og bestyrelse er givet på andelskassens normale markedsmæssige vilkår.  

Noter
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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.

En fuldstændig oversigt findes på fondens hjemmeside.

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.

Fakta

Oikosfonden, som er en almennyttig fond, ledes 
af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf de tre er 
valgt af Andelskassen: Uffe Gjerding, formand, Sarah 
Gjerding, næstformand, Peter Francati, kasserer, 
samt Jørgen Thomsen og Heidi Friis Jakobsen. 
Årsberetning og regnskab kan ses på andels- 
kassens 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

oikosfonden.dk

Markafgrøden amarant, Building Communities, Guatemala

Oikosfonden – et barn af Andelskassen
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Seks Oikoslån 
der gjorde  
en forskel

Palsang Tamang 
fra Nepal etab-
le  rede ved hjælp 
af et Oikoslån og 
en gruppe danske 
venner sit eget 
trekkingfirma i 
Katmandu i 2008.

Oikos finansierede 
i 2009 og 2010 en 
håndfuld projekter 
i Zambia. Her ses 
Oikos’ direktør Allan 
Andersen, da han i 
2014 besøgte nogle 
spare-/lånegrupper, 
som havde fået gavn 
af et Oikoslån.I 2015 gav Oikos 

et lån til græsrods-
organisationen 

Farmers Association of 
Community Self-Help 

Investment Groups 
(FACHIG) i Zimbabwe. 

Lånet blev brugt til 
at tilbyde mikrolån til 

deres medlemmer, som 
især er kvinder (73%). 

I 2010 gav Oikos et 
lån til Microfinance 

Micro Credit Company 
(MCC) i Kirgisistan. 

Lånet blev brugt 
til finansiering af 

lokale mikro finans-
institutioner, som 
tilbød mikrolån til 
fattige bønder og 

små handlende.

I Burundi er en 
gruppe lokale kaffe-

dyrkere etableret i et 
koope rativ, hvor de i 
fælles skab driver en 

vaskestation, hvor 
kaffe bær forarbejdes 

til grønne kaffebønner 
klar til eksport. Kaffe-

kooperativet har 
fået to Oikoslån, det 

seneste i 2018.

Læs mere om 25 år med 
Oikoslån på bagsiden

Churches Health 
Association of Zambia 
(CHAZ) har siden 
1970 arbejdet for at 
kunne tilbyde sund-
hedsydelser af god 
kvalitet til fattige og 
udsatte befolknings-
grupper i Zambia 
til over  kommelige 
priser. CHAZ fik et 
Oikoslån i 2015, så 
de kunne bygge et 
miljøvenligt hoved-
kvarter i udkanten af 
hovedstaden Lusaka.



Andelskassen Oikos
Haslegårdsvej 8-10, D40
8210 Århus V

Andelskassen Oikos 
Nørregade 6, 1. sal
1165 København K

Oikos har fra sin begyndelse i 1994 haft en mission om at være et 
pengeinstitut, der yder den bedst mulige service til bankkunder i Danmark 
og samtidig støtter aktiviteter til fordel for verdens fattige. Det gør vi blandt 
andet ved at finansiere mikrolån og andre aktiviteter, der har en direkte 
afledt effekt til fordel for fattige og socialt udsatte. Oikos har gennem 25 år 
udlånt penge til projekter over hele verden. Disse lån kalder vi Oikoslån. 

 
Et udpluk af Oikoslånene gennem tiden

• 500.000 kr. til hjælpeorganisation i Makedonien  i 1996
• 250.000 kr. til fiskere i Guatemala  i 1997
• 650.000 kr. til kvindeorganisation i Gaza  i 1997
• 650.000 kr. til bønder i Galilæa  i 1999
• 700.000 kr. til en kostskole i Tanzania  i 2000
• 500.000 kr. til mikrofinansinstitution i Uganda  i 2001
• 500.000 kr. til husbygningsprojekt i Kenya  i 2002
• 1 mio. kr. til mikrolån i Peru  i 2003
• 500.000 kr. til mikrofinansinstitution i Sri Lanka  i 2004
• 500.000 kr. til spare/låne-grupper i Uganda  i 2004
• 750.000 kr. til mikrofinansinstitution i Cambodia  i 2005
• 2,2 mio. kr. til mikrofinansinstitution i Bosnien  i 2005
• 1 mio. kr. til mikrolån i Bolivia  i 2006
• 500.000 kr. til mikrolån i Østafrika  i 2007
• 500.000 kr. til mikrofinansinstitution i Bangladesh  i 2007
• 300.000 kr. til hønsefarm i Zambia  i 2009
• 750.000 kr. til mikrolån i Kyrgystan  i 2010
• 1,5 mio kr. til projekt for socialt udsatte i Østjerusalem  i 2014
• 200.000 kr. til mikrolån i Zimbabwe  i 2015
• 1,6 mio. kr. til sundhedsinstitution i Zambia  i 2015

Oikoslån: 25 år med mikrofinans

Allan Andersen, direktør i Oikos, 
besøgte i september 2014 
flere af de spare-/lånegrupper 
i Zambia, som havde fået gavn 
af et Oikoslån. Han besøgte bl.a. 
Kaponga Hills i det nordøstlige 
Zambia, hvor han mødte en 
gruppe kvinder fra landsbyen. 

Her spurgte han kvinderne, om de 
ville fortælle, hvad de fået ud af 
at være med i spare/låne-gruppen. 
En af kvinderne rejste sig lidt 
modstræbende og fortalte genert, 
at hun havde solgt tomater ved 
vejkanten, men med et lån fra 
gruppen kunne hun købe en gris, 
og nu havde hun tre grise. 

Da han kom hjem fra turen, 
fortalte Allan, at det der gjorde 
mest indtryk på ham, var den 
glæde og stolthed, hvormed 
kvinderne fortalte om, hvad 
de havde opnået. Sådan en 
gruppe giver kvinderne power 
– også i forhold til mændene i 
lokalsamfundet.

Læs flere succeshistorier fra de første 25 års  
Oikoslån på indersiden af dette omslag


