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Flot 2. kvartal i Fynske Bank
Fynske Banks regnskab for første halvår af 2020 
viser et acceptabelt resultat før skat på 10 mio. 
kr. efter et solidt andet kvartal. Trods uroen på 
de finansielle markeder som følge af COVID-19 
endte andet kvartal med et plus på 33 mio. kr. 

Efter en udfordrende start på 2020 leverede Fyn-
ske Bank et flot andet kvartal trods den globale 
uro på finansmarkederne verdenen over som føl-
ge af COVID-19. Det betyder, at bankens halvårs-
regnskab samlet set ender i et resultat før skat på 
10 mio. kr. 

I samme periode sidste år lød overskuddet før 
skat på 47,8 mio. kr. Men set i lyset af pandemien 
betragter banken resultatet som acceptabelt, og 
vi hæfter os i særdeleshed ved den positive udvik-
ling fra første kvartal, hvor et underskud før skat 
på 22,9 mio. kr. er afløst af et overskud på 33,0 
mio. kr. i andet kvartal.   

Vi er på mange måder et spejlbillede af det sam-
fund, der omgiver os. Og som langt de fleste an-
dre er vi naturligvis også påvirkede af den uro, der 
præger de finansielle markeder. Set i lyset af det, 
så glæder vi os over et solidt andet kvartal, som 
har et betydeligt mere positivt præg end et ud-
fordrende første kvartal. Derfor siger vi også, at 
vores overskud i denne kontekst er acceptabelt.

Udviklingen i halvårsresultatet kan, i forhold til 
forventningerne ved årets begyndelse, mere spe-
cifikt henføres til primært færre omkostninger, 
lavere renteindtægter fra udlån, samt en forøget 
polstring mod potentielle COVID-19 nedskriv-
ninger. Fynske Bank har i andet kvartal allokeret 
yderligere 10 mio. kr. til nedskrivninger, så de så-
kaldte COVID-19-relaterede nedskrivninger er på 
samlet 40 mio. kr. inklusive et ledelsesmæssigt 
skøn på 25 mio. kr.  

Balancen
Balancen udgør pr. 30. juni 2020 i alt 7.866 mio. kr. 
mod 7.571 mio. kr. pr. 30. juni 2019, svarende til en 
stigning på 3,9 %.

Udlån udgør 2.851 mio. kr. pr. 30. juni 2020 mod 
3.185 mio. kr. pr. 30. juni 2019.

Indlån (inkl. indlån fra puljeordninger) udgør 6.475 
mio. kr. pr. 30. juni 2020 mod 6.254 mio. kr. pr. 30. 
juni 2019.

Kapital og udbytte
Kapitalgrundlaget udgør pr. 30. juni 2020 i alt 
1.001 mio. kr., der sammenholdt med de risiko-
eksponerede poster på i alt 4.045 mio. kr., giver 
en kapitalprocent på 24,8 %. Koncernens interne 
målsætning om en kapitalprocent på min. 20 % er 
således komfortabelt opfyldt.

Den samlede egenkapital udgør 1.118 mio. kr. pr. 
30. juni 2020.

Bankens ledelse har efter årsrapportens afslut-
ning ændret indstillingen til generalforsamlingen 
om udlodning af udbytte for 2019 fra 12,1 mio. kr. 
til 0 kr. Ledelsens ændrede indstilling til udlod-
ning af udbytte skete som en direkte konsekvens 
af den økonomiske usikkerhed, som var en følge 
af COVID-19.

Det foreslåede udbytte i årsrapporten for 2019 er 
som en konsekvens heraf tillagt overført resultat 
i 2020.

Forventninger til årsregnskabet
Fynske Banks forventning til årsresultatet før skat 
er opjusteret til 25-40 mio. kr. 

Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1. halvår
2020

1. halvår 
2019

Netto rente- og gebyrindtægter 125.362 139.563
Kursreguleringer 2.532 12.360
Andre driftsindtægter 3.693 2.666
Udgifter til personale og administration 112.043 111.080
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 1.965 1.506
Andre driftsudgifter 325 419
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 8.005 -4.961
Resultat før skat 10.033 47.799
Skat 1.171 8.493
Årets resultat 8.862 39.306

Balance (1.000 kr.) 30/6-20 30/6-19
Udlån 2.850.791 3.185.009
Indlån og anden gæld 5.908.574 5.699.532
Egenkapital 1.118.020 1.068.928

Garantier 1.370.385 1.534.158

Nøgletal (pct.) 30/6-20 30/6-19
Kapitalprocent 24,8 21,1
Kernekapitalprocent 24,8 21,1
Egenkapitalforrentning før skat 0,9 4,5
Egenkapitalforrentning efter skat 0,8 3,7
LCR-Brøk 270,0 224,0

Petter Blondeau
Adm. direktør
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Spar penge ved at energirenovere boligen
Der er sandsynligvis noget at hente på både var-
meregningen og klimakontoen, hvis du investerer 
i en energirenovering af din bolig. Med Totalkre-
dits nye energiberegner kan du hurtigt få en idé 
om, hvilke konkrete energiforbedringer i dit hus, 
du kan undersøge nærmere. Energiberegneren 
tager udgangspunkt i husets energimærke og of-
fentlige tilgængelige data. 

Prøv Energiberegneren
Det er nemt at prøve Energiberegneren, som du 
finder på vores hjemmeside under bolig/boligbe-
regnere. Du indtaster blot din adresse, så får du en 
idé om, hvilke forbedringer der bedst kan betale 
sig i dit hus, og hvad du kan spare i varme- og 
klimaregnskabet.

Vi hjælper med finansieringen 
Du behøver ikke nødvendigvis at skulle have pen-
ge op af lommen for at energirenovere din bolig. 
Rigtig mange af vores kunder har en friværdi i de-
res ejendom. 

Tag fat i din rådgiver i banken og hør mere om 
dine muligheder for at finansiere dine energireno-
veringer. I mange tilfælde kan ydelsen på et lån 
finansieres med besparelsen på energiregningen. 

Gode grunde til at energirenovere boligen

1. En lavere varmeregning
 Vælger du at energirenovere, vil din bolig  
 tabe mindre varme, og dermed vil du spare  
 penge på varmeregningen.

2. Et sundere indeklima
 Din bolig vil blive mere tæt – og boligens  
 indeklima vil blive bedre, hvis du laver ener- 
 giforbedringer.

3. Øget salgsværdi
 En energirenovering – og et bedre energi- 
 mærke – kan være med til at øge din boligs  
 salgspris.

4. Klimavenlig bolig
 Når boligen kræver mindre energi, bruger  
 I mindre CO2, hvilket gavner klimaet, og  
 gør dig mindre afhængig af fossile brænd 
 stoffer.

15 mio. kr. til støtte i 2020
Lokalsamfundene i bankens markedsområde 
mærker som alle andre steder konsekvenserne af 
coronakrisen. Derfor har bestyrelsen i Fonden for 
Fynske Bank helt ekstraordinært valgt at hæve 
det årlige beløb til donationer fra 12 mio. kr. til 15 
mio. kr. i 2020. Pengene skal bruges til at styrke 
det lokale kultur- og foreningsliv i de samfund, 
som Fynske Bank er en del af. 

Sådan søger om du om støtte
Foreninger, organisationer og lignende inden for 
idræt og kultur kan sende en motiveret ansøgning 
til Fonden for Fynske Bank med formål, baggrund, 
budget og finansieringsplan. Alle ansøgninger bli-
ver besvaret. 

Nærmere information kan findes på Fondens 
hjemmeside; www.fondenforfynskebank.dk
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Nyt domicil i Kolding
For knap to år siden satte Koldings borgmester, 
Jørn Pedersen, gang i byggeriet på Trindholmsga-
de ud mod Østergade. Og mandag den 17. august 
kunne medarbejderne byde kunderne indenfor i 
det nye store kontorfællesskab.

Flytningen til Trindholmsgade skyldes, at afdelin-
gen var vokset ud af sine oprindelige rammer på 
Galgebjergvej, hvor banken har ligget, siden den 
blev grundlagt i 2007. I dag har banken 15 medar-
bejdere og vokser hvert år med nye kunder inden-
for privat og erhverv.  

- Vi er meget tilfredse med vores nye rammer, 
som både giver os mere plads, lysere lokaler og 
i det hele taget et mere moderne kontor til gavn 
for både kunder og for medarbejderne, siger filial-
direktør Morten Skov

Det nye domicil i det populære område ved hav-

nen giver Fynske Bank en mere synlig placering i 
centrum af byen, ligesom banken nu også bliver 
en del af det såkaldte ’Wall Street’. Navnet har 
området fået på grund af placeringen af mange 
banker i netop det område af Kolding. 

Aktionærtilbud
Grundet COVID-19 situationen og usikkerheden omkring gennemførelse af arrangementer generelt, 
er vores kulturelle aktionærtilbud sat på stand by indtil videre.

Morten Skov
Filialdirektør

Kolding

Kan man blive smittet med corona gennem kon-
tanter? Det er der sikkert mange der spørger sig 
selv om i disse tider. Svaret kan man finde på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside;

- Berøring af kontanter kan sidestilles med berø-
ring af andre kontaktpunkter i det offentlige rum, 
for eksempel dørhåndtag og elevatorknapper, 
som er forbundet med en risiko for forurening af 
hænderne. Man bør generelt undgå kontaktpunk-
ter og for eksempel overveje at benytte kontakt-
løs betaling, hvor det er muligt. Det vigtigste er 
dog, at du sørger for god håndhygiejne.

Kontanter og corona
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Kan en mail tømme din bankkonto?
Antallet af ’phishing’ mails, der forsøger at lokke 
fortrolige oplysninger fra dig, er eksploderet de 
senere år. Mailene kan bruges til it-kriminalitet, 
som for eksempel at optage lån eller købe ting 
på nettet, og coronakrisen har desværre gjort de 
kriminelle endnu mere opfindsomme.

Fortrolige data er gangbar valuta i kriminelle 
kredse. De kan bruges til svindel, og de kan sæl-
ges videre til personer og organisationer, der sæt-
ter svindlen i system og begår bedrageri i større 
skala. Det er ubehageligt, at opleve den form for 
identitetstyveri, og det kan desværre koste både 
tid, besvær og penge. 

Hvordan foregår phishing?
Phishing er online svindel, hvor cyberkriminelle 
lokker dig til at afgive fortrolige oplysninger. Det 
sker typisk ved at sende dig mails eller sms’er 
med links til falske websider, hvor du skal oplyse 
fx adgangskoder, kortoplysninger, konto- eller 
CPR-nr.. Beskederne og websiderne ligner ofte 
de officielle fra fx netbank, en onlinebutik, NemID, 
Skat eller andre myndigheder, og de ’bedste’ af 
dem er efterhånden svære at skelne fra de origi-
nale websider. 

Hvordan undgår du phishing?
Sund fornuft, kritisk sans og en opdateret compu-
ter er derfor de vigtigste forholdsregler, hvis du vil 
undgå identitetstyveri og mailbedrageri. 

• Hold på dine data 
 Send aldrig fortrolige oplysninger i en mail 
 eller sms. Det vil myndigheder og pengeinsti- 
 tutter m.v. aldrig bede dig om.

• Sund fornuft og kritisk sans
 Har du tillid til afsenderen? Har du tillid til bu- 
 tikken? Ser noget forkert ud, eller er tilbuddet  
 for godt til at være sandt?

• Opdateret computer og software
 Opdater løbende din software på computeren.  
 Installér firewall og antivirus, og installér også  
 et spamfilter på dit mailprogram.

Arbejder man hjemmefra er det værd at huske 
på, at sikkerhedspolitikkerne på din arbejdsplads 
også gælder derhjemme. Tilgå kun virksomhe-
dens netværk via sikre forbindelser, og husk også 
at begrænse den fysiske adgang til arbejdscom-
puteren på hjemmekontoret. 

Hvad gør du, hvis det alligevel sker?
Er der dumpet en mail ind i din indbakke, som du 
mistænker for at være en phishing-mail, hvad gør 
du så?

• Åbn eller besvar ikke mails fra afsendere, du  
 ikke kender eller har tillid til. Gør du det, ved de,  
 at mailen er aktiv, og så fortsætter de. 
• Slet straks mailen eller beskeden hvis du tror,  
 det er phishing.
• Kør musen over linket i mailen uden at trykke  
 på det – så kan du se, om det linker til det, du  
 tror. Virksomheders webadresser starter typisk  
 med deres navn. 
• Gå ind på websiden ad den sædvanlige vej via  
 din browser og se, om der fx er de breve i e-Boks  
 eller fra Skat, som mailen omtaler.
• Prøv at google afsenderen og se, om der kom- 
 mer advarsler frem.

Er du alligevel kommet til at åbne mailen og af-
give informationer, skal du kontakte en it-ekspert 
og få assistance. Hold øje med berørte konti og 
tjenester og få dem eventuelt spærret, hvis du er 
i tvivl.

Forsikringen kan dække rådgivning
Hos Privatsikring dækker din Indboforsikring 
ydelser som rådgivning, vejledning og advokat-
bistand, hvis du bliver udsat for identitetstyveri, 
som det fx kan ske via phishing-mails. Se mere i 
dine betingelser eller på privatsikring.dk

Ændring af beløbsgrænse for overførsler i netbanken
For at beskytte vores kunder mod svindel, har vi nedsat den daglige beløbsgrænse for overførsler i 
netbanken fra 100.000 kr. til 25.000 kr. Hvis det giver dig udfordringer, så kontakt din rådgiver i banken.



FYNSKE BANK NYT

Ny netbank på vej til dig
Vi har det seneste års tid været i fuld gang med at 
udvikle en ny netbank, som skal give dig et endnu 
bedre overblik over din økonomi. 

Den nye netbank har allerede været i luften et 
stykke tid i form af en betaversion, som har eksi-
steret side om side med den gamle netbank. Flere 
af vores kunder har derfor allerede prøvet den.

Det nye er, at vi nu siger endeligt farvel til den 
gamle netbank. Det gør vi i løbet af oktober må-
ned. Herefter vil det være den nye netbank, som 
du altid logger ind på, hvis du går ind gennem 
vores loginside. 

Hvad er nyt og anderledes?
Bortset fra enkelte ændringer er selve indholdet 
og funktionerne i den nye netbank de samme som 
i den gamle netbank, men designet er nyt. Flere 
af funktionerne har også fået en ny placering, og 
enkelte funktioner har vi valgt helt at fjerne. Det 
gælder fx Udbakke, som kun få private brugere 
har anvendt.

Hvorfor ny netbank?
Flere og flere af vores kunder benytter mobil og 

tablet, når de går i netbank, og det stiller nye krav 
til design og indhold. Den nye netbank er derfor 
designet, så skærmen tilpasser sig til mobil og 
tablet. Det giver dig et bedre overblik og hurtig 
adgang til relevante funktioner.

Hvis du ikke allerede har været inde og prøve den 
nye netbank, så tag et kik på den, næste gang du 
skal i netbanken. Du finder login på samme side, 
som din nuværende netbank.
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