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Stærkt årsregnskab
I Fynske Bank kan vi præsentere et meget til-
fredsstillende årsregnskab for 2019. Det viser et 
øget forretningsomfang, mange nye kunder, en 
høj tilfredshedsmåling blandt vores kunder og 
et stærkt kapitalgrundlag. 

Resultatet før skat lander på 87,8 mio. kr. mod 
92,8 mio. kr. året før, mens resultatet efter skat er 
76,2 mio. kr. mod 83,5 mio. kr. i 2018. Dette års 
resultat er ekstraordinært positivt påvirket af en 
kursgevinst ved salget af 75 procent af bankens 
beholdning af aktier i selskabet Sparinvest Hol-
ding på 17,7 mio. kr. I 2018 var resultatet ekstraor-
dinært påvirket af salget af kapitalandele i Value 
Invest på 36,3 mio. kr. 

I Fynske Bank har vi generelt haft et højt aktivi-
tetsniveau – i særdeleshed på boligområdet, hvor 
vores kunder har kunnet drage fordel af det lave 
renteniveau og muligheden for at konvertere de-
res realkreditlån. Det har medført, at vores sam-
lede forretningsomfang er vokset med 6 procent 
sammenlignet med 2018. 

Vores kunder er meget tilfredse med Fynske Bank
Når vi ser tilbage på 2019, kan vi selvfølgelig glæ-
de os over det flotte resultat, men der er også an-
dre positive tendenser, jeg gerne vil fremhæve. 

Det er endnu engang lykkedes at tiltrække nye 
kunder til Fynske Bank. Vi har budt velkommen 
til flere end 2.400 nye kunder, hvilket betyder, at 
vi nu har omkring 45.000 kunder i alt. Det kan vi 
kun være stolte af. 

Vi har samtidig lavet kundetilfredshedsmålinger 
blandt vores nye og eksisterende kunder, som alle 
viser, at vores kunder er meget tilfredse med os. I 
Fynske Bank tilstræber vi altid at give kunden den 
bedste oplevelse, når de møder os, såvel i de fy-
siske møder, som når kunderne møder os digitalt. 
Det viser vores undersøgelser i den grad, at vi gør, 
og at vores kundefokus er rigtigt. 

Den positive udvikling skyldes i høj grad bankens 
dygtige og engagerede medarbejdere, som hver 

dag yder en god service og kompetent rådgiv-
ning til vores kunder. Jeg kan ikke understrege 
nok, hvor meget det glæder mig. 

Fynske Bank står stærkt i 2020 
Når vi ser på 2020, har vi allerede på nuværende  
tidspunkt gang i mange aktiviteter, som vil stille 
os stærkere. 

Fra starten af det nye år har vi i Fynske Bank sam-
menlagt filialerne i Glamsbjerg og Hesselager 
med filialerne i henholdsvis Assens og Svendborg. 
Det er vores forventning, at sammenlægningen 
vil give bedre muligheder for at opretholde gode 
faglige miljøer til gavn for både kunder og med-
arbejdere. 

Vi har løbende fokus på digitalisering og produkt-
udvikling, hvilket bl.a. har betydet investeringer i 
en ny netbank til privatkunderne i Fynske Bank, li-
gesom kunderne fik adgang til betalingsløsninger 
fra Apple Pay og Google Pay. Vi arbejder samti-
dig løbende på at optimere flere interne arbejds-
processer for at gøre det hurtigere, nemmere og 
mere bekvemt for kunderne at udføre deres bank-
forretning. 

2019 blev også året, hvor Fynske Bank blev en del 
af KONTANTEN-samarbejdet. Det betyder, at vo-
res kunder får adgang til pengeautomater i hele 
landet på Fynske Banks vilkår, ligesom vores er-
hvervskunder får nye og bedre løsninger til kon-
tanthåndtering. 

Vi er gået ud af 2019 med et stærkt kapitalgrund-
lag, som betyder, at vi fortsat kan vækste vores 
forretning og investere i tiltag, som kan styrke 
Fynske Banks kerneforretning yderligere. 

Fynske Bank fremstår derfor meget tilfredsstillen-
de på alle parameter. Vi er inde i en god udvikling 
med flere nye kunder, dygtige medarbejdere og 
et flot resultat. Jeg er overbevidst om, at udviklin-
gen er til gavn for kunder, medarbejdere og aktio-
nærer i Fynske Bank. I dag. I morgen. I fælleskab. 

Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2019 2018
Netto rente- og gebyrindtægter 264.153 255.990
Kursreguleringer 33.952 40.926
Andre driftsindtægter 7.124 6.832
Udgifter til personale og administration 220.975 205.097
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle 
aktiver 4.951 11.213

Andre driftsudgifter (ekskl. bidrag til indskydergaranti-
fonden og afviklingsformuen) 600 1.747

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -6.828 -4.393
Bidrag til indskydergarantifonden og afviklingsformuen 321 370
Resultat før skat 87.810 92.761
Skat 11.604 9.270
Årets resultat 76.206 83.491

Balance (1.000 kr.) 2019 2018
Udlån 3.017.560 3.190.021
Indlån og anden gæld 5.550.364 5.359.921
Egenkapital 1.108.684 1.041.841

Garantier 1.560.796 1.344.334

Nøgletal (pct.) 2019 2018
Kapitalprocent 23,7 22,2
Kernekapitalprocent 23,7 22,2
Egenkapitalforrentning før skat 8,2 9,3
Egenkapitalforrentning efter skat 7,1 8,4
Udlån i forhold til indlån 53,0 58,8
LCR-Brøk 267,0 301,0

Petter Blondeau
Adm. direktør
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Aktionærmøder 2020 er aflyst
Med baggrund i den aktuelle situation omkring 
COVID-19 (Corona-virus) i Danmark og resten af 
Europa, har vi desværre set os nødsaget til at af-
lyse vores aktionærmøder i Svendborg, Assens, 
Nyborg, Rudkøbing og Fredericia. 

Det er vi naturligvis meget ærgerlige over. Vores 
årlige aktionærmøder er noget vi ser frem til og er 
for os, en dejlig måde at mødes og være sammen 
med vores kunder og aktionærer på. Men i denne 
særlige situation ønsker vi ikke at udsætte vores 
deltagere for unødig risiko og ej heller medvirke til 
en potentiel smittespredning.

Vi vil i løbet af efteråret forsøge at afvikle aktio-
nærarrangementer i den udstrækning det er me-
ningsfuldt muligt. 

Generalforsamling
Bankens ordinære generalforsamling onsdag den 
18. marts 2020 gennemføres som planlagt, dog 
uden efterfølgende forplejning.

Vi henstiller til, at du selv tager stilling til, om du 
ønsker at møde op under de nuværende omstæn-

digheder. I stedet for at møde op personligt, har 
du mulighed for at afgive fuldmagt eller brev-
stemme. Det gør du via aktionærportalen, som du 
finder på vores hjemmeside i menuen ”Investor 
Relations” øverst på forsiden.

Ønsker du et melde afbud til generalforsamlingen, 
beder vi dig sende en mail til;
ledelsessekretariatet@fynskebank.dk

I Fynske Bank kan du med et MasterCard få en 
rigtig god rejseforsikring på flere forskellige ni-
veauer. Afhængigt af hvilken korttype du vælger, 
dækker forsikringen bl.a. sygdom og lægeudgif-
ter, hjemkaldelse, hjemtransport, afbestilling og 
erstatningsrejse. 

Rejseforsikring og coronavirus
Den aktuelle coronavirus kan påvirke den officielle 
rejsevejledning til flere lande. Hvis du har bestilt en 
rejse til et område, Udenrigsministeriet efterføl-
gende fraråder indrejse til, dækker vi afbestilling 
af din rejse, hvis du har et Fynske Bank Master- 
card med afbestillingsdækning.

Hvis der endnu ikke frarådes rejse til det område 
eller land du skal rejse til, så er der ikke dækning 
for afbestilling, men vi anbefaler at du følger de 
lokale myndigheders anvisninger ved ankomst.

Hvis der er lang tid til, at du skal rejse, skal du 
vente med at ringe og afbestille din rejse, indtil 
du kommer tættere på din afrejsedato, da vi på 
nuværende tidspunkt ikke ved, om situationen 
ændrer sig.

Vi opfordrer vi dig til, at du løbende holder dig 
orienteret om situationen via Udenrigsministeri-
ets rejsevejledninger.

På www.lopimastercard.dk kan du læse mere om, 
hvordan du skal forholde dig, når du har en rejse-
forsikring med dit Fynske Bank Mastercard.

Du er velkommen til at kontakte din rådgiver pr. 
telefon eller via mail, hvis du har spørgsmål om 
dækning m.m.

At rejse er at leve
- men hvis uheldet er ude, er det godt med en god rejseforsikring
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MobilePay Pengegaver
Pengegaver – du kender dem nok som kontanter 
i en kuvert. Men MobilePay har netop lanceret en 
ny og nem måde at sende en digital pengegave 
på en personlig måde. Nemlig via MobilePay Pen-
gegaver.

Vælg mellem de kreative digitale indpakninger, 
vælg dit beløb og måden, du vil sende gaven på. 
Enten med en gavekode eller med en tidsindstillet 
MobilePay-levering. Og du kan skrive en personlig 
hilsen. Nemt for dig – og sjovt for modtageren. 
Og så slipper du for at hæve penge i banken for 
at lægge dem i en kuvert.

Du finder MobilePay Pengegaver i din app.

Karsten Kjelde
Souschef  

Finans & investering

Sådan får du afkast i et miljø 
med negative renter

Vi befinder os nu på 5. år med negative korte ren-
ter i Danmark. En anormalitet, der for alvor star-
tede i januar 2015, da et spekulativt pres ramte 
den danske krone og tvang Nationalbanken til, ad 
flere gange, at nedsætte (indskudsbevis) renten 
til -0,75 %. Netop det faktum at indskudsbevisren-
ten nu i godt 5 år har været negativ, er også den 
primære årsag til, at Fynske Bank, i lighed med de 
fleste danske banker, indfører negative renter på 
større kontant indeståender. 

Indskudsbevisrenten er den rente, en dansk bank 
kan placere overskydende likviditet til i National-
banken.

Den meget aktuelle eskalering af coronavirus-
sen (COVID-19) har igen sat pres på den globale 
vækst, hvilket har resulteret i yderligere globale 
rentefald. På nuværende tidspunkt er de 10-årige 
renter i USA på de laveste niveauer nogensinde 
og den danske 10-årige statsrente er også faldet 
til det laveste registrerede niveau (p.t. -0,75 %). 

Det negative rentemiljø ser dermed ikke ud til at 
ændre sig de kommende år og på nuværende 
tidspunkt er der lagt op til yderligere rentened-
sættelser og pengepolitiske lempelser fra de store 
globale centralbanker. 

Men med udsigt til negative renter de kommende 
år, hvordan skal man så agere for potentielt at 
hente et positivt afkast hjem på sine investerin-
ger?

Den korte version er, at man skal investere i en 
risikoafstemt portefølje bestående af aktier og 
obligationer. Står man kontant, er der udsigt til et 
negativt afkast eller i bedste fald et nul-afkast. Har 
du mere kontantindestående end det forventede 
forbrug de kommende 12 måneder, bør du over-
veje at investere disse midler i en risikotilpasset 
portefølje.

Fynske Banks investeringsrådgivere er klar til at 
rådgive dig med udgangspunkt i din individuelle 
investeringsprofil. 
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Luka vandt Kammeratskabsprisen
Det blev den 15-årige badmintonspiller fra Nr. Lyn-
delse Badmintonklub, Luka Bay Hammer, som løb 
med sejren og 25.000 kroner, da han blev kåret 
som årets kammerat ved Fynske Bank Sporslør-
dag i januar måned.

Han havde stor opbakning fra sine holdkamme-
rater, som var mødt op i Odense Idrætshal for at 
heppe på deres kammerat foran scenen. Præcis 
som Luka Bay Hammer plejer at heppe på dem til 
stævner og turneringer. 

På scenen fik Luka Bay Hammer flotte ord med på 
vejen af juryen, som bestod af Jan Pytlick, hånd-
boldtræner, OB-spillerne Jens Jakob Dyhr Tho-
masen og Julius Eskesen, samt Petter Blondeau, 
direktør i Fynske Bank.

- Vi har i juryen fundet en vinder, som både er 
dygtig til sin sport, hjælpetræner i sin klub og 
beskrives som en rollemodel. Vores vinder bak-
ker altid sine klubkammerater op til træning og 
kamp, hvilket er til stor inspiration for alle i klub-
ben – holdkammerater, forældre, trænere og ikke 
mindst jævnaldrende hjælpetrænere. 

En klubtur er altid godt for sammenholdet
Badmintonspilleren fra Nr. Lyndelse Badminton-
klub ved også allerede, hvad han kunne tænke sig 
at bruge pengene på. Han vil nemlig gerne have 
en god oplevelse med sit hold. 

- Vi har tidligere været på klubture, og sidste år 
havde vi faktisk besøg af en klub fra Sjælland, 
som spillede stævne og overnattede hos os. Vi 
har talt om at tage over til dem og et af deres 
stævner, hvor vi kan lære nye at kende og få spillet 
en masse badminton. En klubtur er altid godt for 
sammenholdet, og det er fedt at være afsted på 
egen hånd med et par trænere, så der er tid til at 
snakke med alle. 

Derfor stiller banken så mange  
spørgsmål

Det er i dag helt normalt, at vi beder om at se ID, 
når man skal oprette en konto, veksle penge eller 
betale en regning kontant. Det kan også være, at 
vi spørger nærmere om formålet med ens bank-
forretninger. 

Det kan virke irriterende og mistænkeliggørende 
for dig som kunde. Men der er faktisk en mening 
med det. Vi spiller nemlig en vigtig rolle i kampen 
mod hvidvask og terrorfinansiering. 

Hvidvaskloven kræver, at vi skal have et godt 
kendskab til alle vores kunder. Det skal være med 
til at forebygge misbrug af det finansielle system. 

Samtidig skal det gøre 
os i stand til at reagere, 
hvis en kunde foretager 
sig noget usædvanligt. 

Banken er nemlig for-
pligtet til at underrette 
myndighederne, hvis der 
er mistanke om, at en 
transaktion har tilknytning 
til hvidvask eller terrorfinan-
siering.

Fakta om Fynske Bank Kammeratskabsprisen

Alle nominerede modtager 3.000 kr., mens vin-
deren af ’Fynske Bank Kammeratskabsprisen’ 
derudover modtager 25.000 kr. til at styrke det 
sociale sammenhold på vinderens hold. Det kan 
eksempelvis være i form af en fællesrejse eller 
lignende.
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Aktionærtilbud
Rottefælden med revyplatte
Torsdag den 6. august 2020 kl. 18.30
Caroline Amalie Vej 26, 5700 Svendborg

Forbered dig på en aften fyldt med latterkramper, 
lækker mad og god musik, når vi byder inden-
for til en hyggelig og fornøjelig revyaften i Rot-
tefælden, der er Danmarks ældste sommerrevy. 
Forestillingen finder sted i det hyggelige og in-
time teater i Svendborg. Og netop Svendborg og 
Sydfyn er en unik oplevelse i sommermånederne. 
På teatrets skrå brædder står Jan Schou, Mikkel 
Schrøder, Rikke Buch Bendtsen, Sara Gadborg og 
kapelmester Jens Krøyer, ledsaget af musikerne 
Ole Caspersen og Guy Moscoso.

Aktionærpris: 500 kr. 
inkl. revyplatte, ekskl. drikkevarer
Normalpris: 600 kr. 
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Bridgewalking
Torsdag den 28. maj 2020 
kl. 17.30, kl. 17.45 og kl. 18.00 
Galsklintvej 4, 5500 Middelfart

En enestående oplevelse i 60 meters højde, hvor 
du for en tid bliver ét med fuglene over Lillebælt. 
Oplev højden. Få suget i maven. Den spektaku-
lære og uhindrede udsigt.  Undervejs fortæller 
guiden om broens arkitektur, historien, byggeriet 
og naturen omkring Lillebælt. 

Krav til deltagelse: Du skal være min. 140 cm høj, 
ikke være gangbesværet, være i nogenlunde god 
form, ikke have højdeskræk, ikke have indtaget 
alkohol (promillen skal være 0,00), ikke have ind-
taget rusmidler, ikke være gravid over 23. uge og 
have fastsiddende fodtøj på.

Aktionærpris: 195 kr. 
Normalpris: 295 kr. 
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Lis Sørensen + HUSH
Fredag den 4. september 2020
Den Fynske Landsby, Odense

Det bliver en helt særlig sommeraften, når Lis Sø-
rensen går på scenen i Den Fynske Landsby. Med 
et imponerende repertoire, der byder på en perle-
række af hits fra fire årtier, er det en garanti, at det 
bliver en uforglemmelig aften. Glæd dig til Fuld af 
Nattens Stjerner, Tæt på Ækvator, Mine Øjne De 
Skal Se og mange, mange flere.

Duoen HUSH, bestående af forsanger Dorthe Ger-
lach og guitarist Michael Hartmann, er et band, 
der i den grad skal opleves live. Bandet skaber en 
helt særlig og stemningsfuld oplevelse, der kun 
bliver endnu mere magisk med Dorthes smukke 
og karismatiske stemme i front.

Aktionærpris: 250 kr.
Normalpris: 350 kr. 
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Forudsætning for køb af billetter

• Aktiekrav: min. 100 aktier i alt i husstanden.
• Billetter kan bestilles på fynskebank.dk fra  
 den 16/3 kl. 10.00.
• Billetterne sælges efter først-til-mølle  
 princippet.
• Billetter refunderes kun i tilfælde af aflys- 
 ning af arrangementet (fx. på grund af co- 
 ronavirus).
• Billetter må gerne overdrages til 3. mand. 
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Pas på dine personlige oplysninger
Phishing, smishing og vishing. Det er nogle 
få af de mange udtryk, der efterhånden 
findes for, hvordan svindlere forsøger 
at snyde os på internettet. Det viser, 
at svindelen på internettet er sti-
gende, og at svindlerne hele tiden 
prøver at finde nye veje til at gen-
nemføre deres kriminalitet. 

En af de mest brugte metoder til 
at snyde private på er, at svind-
lerne ringer til dig eller sender en 
sms eller en mail.

Det startede med falske mails, som 
foregav at være fra myndigheder som 
skattevæsenet eller dit pengeinstitut. 
Det blev kaldt phishing, fordi formålet var 
”at fiske” oplysninger om adgangskoder, konto-
numre eller lignende fra dig. I dag er det blevet 
mere almindeligt, at svindlerne sender en sms 
med samme formål. Igen camoufleret som om, 
den kommer fra for eksempel myndigheder el-

ler pengeinstitutter. Det kaldes smishing (en 
sammentrækning af sms og phishing). 

Det allerseneste er, at svindlerne i vid 
udstrækning er begyndt at ringe 

til mulige ofre. Det kaldes vishing 
(en sammentrækning af voice og 
phishing). 

Det mest simple råd til at undgå 
den form for svindel er, at du al-
drig nogensinde giver følsomme 
oplysninger fra dig over telefonen, 

i en sms eller via en mail. Du kan 
nemlig være næsten sikker på, at 

det er svindel, hvis du bliver bedt om 
at give den slags oplysninger fra dig 

via telefonen eller en mail. Et pengein-
stitut eller en offentlig myndighed vil aldrig 

bede om følsomme oplysninger på den måde. Be-
svar heller aldrig mails, du ikke stoler 100 procent 
på. Klik ej heller på links eller download filer fra 
denne type mails.

Nyansættelser

Digitalt selvforsvar 

En vej til mere information om svindel via telefonen eller nettet er app’en Mit digitale selvforsvar, der er lavet 
i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden. Her kan man få råd og vejledning om uheldige 
situationer, man kan komme ud for, når man er online. Blandt andet kan man blive opdateret om fup-mails, falske 
konkurrencer, digital svindel eller trusler fra skadelig software. Man kan også læse artikler om svindel på nettet 
og se guides med råd og tips, der kan hjælpe en mod at blive snydt.

”
Et pengeinstitut 

eller en offentlig myn-
dighed vil aldrig bede 
om følsomme oplys-

ninger via telefon 
eller mail. 

Simone Gamst-Halle
Kunderådgiver
Assens pr. 1/9-19

Julie Elme B. Kristiansen
Erhvervsrådgiver
Svendborg pr. 1/9-19

Katja Schjøtt
Kunderådgiver
Nyborg pr. 1/10-19

PIa Led Blæsbjerg
Kunderådgiver
Assens pr. 1/12-19

Claudia L. Mink
Complianceansvarlig
Ledelsessekretariatet pr. 
1/1-20

Line Erichsen
Erhvervsmedarbejder
Kolding pr. 1/1-20

Peter Hvidtfeldt
Erhvervskundechef
Kolding pr. 1/12-19

Steen Staffeldt
Kunderådgiver
Svendborg pr. 1/3-20
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