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Kære Aktionær

Jeg synes, der er rigtig meget at glæde sig over, 
når vi kigger på året, der er gået. Fynske Bank 
udvikler sig stabilt og i tråd med vores strategi. 
Årets resultat viser, at vi igen høster frugterne 
af vores fokus på lokal vækst og tilfredse kun-
der. Og selv med en markant tilgang af nye kun-
der og en voksende forretning, så holder vi vo-
res omkostninger pænt i ro sammenlignet med 
2016. Du kan læse mere om årsregnskabet på 
næste side.

I januar måned kunne vi for 2. gang uddele Fyn-
ske Banks Kammeratskabspris til en ung idræts-
udøver på Fyn. En pris vi har indstiftet i forbin-
delse med vores partnerskab med Fynske Bank 
Sportslørdag. Du kan på de næste sider bl.a. 
læse om årets vinder, om dine muligheder for få 
rabat via dit MasterCard, om udbetaling af Kun-
deKroner fra Totalkredit og om den nye grænse 
for at betale kontaktløst med dit Dankort.

Forårets kulturelle aktionærtilbud byder både på 
opera, musical, revy og udstilling. Blandt andet 
har vi et tilbud om en opera oplevelse på skønne 
Valdemars Slot på Tåsinge. Vi håber, at du finder 
vores tilbud interessante.

Sammen med bankens medarbejdere ser jeg 
frem til, at møde vores aktionærer ved bankens 
generalforsamling og de kommende aktionær-
møder. 

Vel mødt og god fornøjelse med læsningen af 
Aktionærnyt.

Petter Blondeau 
adm. direktør

10 år i Kolding
Det har været en spændende rejse siden åbnin-
gen i 2008.  Afdelingen startede op med fem an-
satte og er i dag udvidet til 14. Så på kun et årti 
er antallet af medarbejdere tredoblet.

Afdelingen har været gennem en positiv udvik-
ling og er fortsat inde i en god stime. Indsatsen 
i Kolding blev i april 2016 styrket med et køb af 
Vestjysk Banks Kolding-afdeling, og i dag står af-
delingen stærkere end nogensinde.

- Et 10-års jubilæum er jo den første milepæl for 
en ny afdeling som vores, så det er jeg naturlig-
vis stolt af. Vi er blevet taget godt imod af både 
privat- og erhvervskunder i Kolding, men også 
af lokalsamfundet. Det er klart, at vi har et ønske 
om at blive større i fremtiden, men vi må aldrig 
gå på kompromis med vores evne til at være 
nærværende og tæt på vores kunder, siger Mor-
ten Skov, filialdirektør i Kolding.

Jubilæet bliver markeret med et Åbent Hus ar-
rangement i afdelingen den 22. februar.
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Petter Blondeau, 
adm. direktør

Fynske Bank fortsætter vækstrejsen

I Fynske Bank kan vi præsentere et meget til-
fredsstillende årsregnskab for 2017. Det viser 
vækst i den samlede forretning, samtidig med 
at vi fortsat tiltrækker nye kunder. 

I Fynske Bank høster vi igen frugterne af vores 
konstante fokus på lokal vækst og tilfredse kun-
der. Det betyder, at vi kan præsentere et meget 
tilfredsstillende årsregnskab med et resultat før 
skat på 91, 5 mio. kroner. 

Vi kan glæde os over, at vi er gået frem i vores 
samlede forretningsomfang med 7,4 % sammen-
lignet med 2016. Det medvirker sammen med la-
vere nedskrivninger til, at årets resultat før skat 
lander på 91,5 mio. kroner mod 87,6 mio. kroner 
året før. Resultatet efter skat er vokset fra 72,9 
mio. kroner til 74,7 mio. kroner. Det er et resultat, 
som vi alle i Fynske Bank kan være stolte af. 

Vi nærmer os samtidig vores mål om at være 
kundernes fortrukne lokale pengeinstitut i 2020, 
da mere end 2500 nye kunder har valgt at skifte 
til Fynske Bank i 2017. 

I Fynske Bank er vi her for vores kunder 
Det høje kundefokus i 2017 har også skabt vækst 

i forretningen. Det er selvfølgelig glædeligt, men 
vigtigst af alt, så oplever vi også en stor kundetil-
fredshed blandt vores kunder, hvilket jeg person-
ligt er meget stolt af. Det viser, at de mange initiati-
ver, vi har iværksat i løbet af året, har været rigtige. 

2017 har også stået i digitaliseringens- og effek-
tivitetens tegn. Vi har digitaliseret interne pro-
cesser, ligesom vi har digitaliseret en række til-
tag på kundesiden. Vi har bl.a. forbedret vores 
netbank og mobilbank, som har gjort det nem-
mere, lettere og mere bekvemt for vores kunder. 

Derudover afsluttede vi i 2017 udrulningen af nye 
pengeautomater i 10 af vores 11 filialer. Det be-
tyder, at vores kunder nu kan sætte penge ind 
på deres konto, også uden for bankens normale 
åbningstid. 

Vores fokus på at støtte og være en aktiv del 
af lokalsamfundet har også været en stor del af 
2017. I samarbejde med Fonden for Fynske Bank 
har vi det seneste år støttet lokale idrætsklub-
ber, foreninger og kulturelle arrangementer på 
Fyn og i Trekantområdet. Det er utroligt givende 
at kunne støtte de lokalsamfund, vores filialer er 
beliggende i, og det er dejligt, at vi kan fortsætte 
det gode arbejde i 2018.  

I slutningen af 2017 har vi også implementeret 
vores ’Erhvervshjul’, som gennemgår alle øko-
nomiske forhold, man skal være opmærksom på 
som erhvervskunde. Det har vi bl.a. indført efter 
vores store succes med ”Rundt-Om-Dig”-kon-
ceptet, som henvender sig til privatkunder. Vi 
glæder os til at erhvervskunderne får det fulde 
udbytte af ’Erhvervshjulet’ i løbet af 2018. 

Forventninger til 2018
Fynske Banks forventninger for regnskabet 
i 2018 er et resultat før skat på omkring 65-75 
mio. kr. Estimatet hviler på en forudsætning om 
stigende låneefterspørgsel og på en forventning 
om skærpet konkurrence og et fortsat pres på 
rentemarginalen samt en bevægelse mod mere 
normaliserede nedskrivningsniveauer.

Samlet har 2017 været et godt år for Fynske 
Bank, og vi ser derfor positivt frem til indevæ-
rende år. 

Det flotte resultat for 2017 vidner om, at vores 
værdier og vores lokale tilstedeværelse er vigti-
ge for både vores eksisterende kunder, men også 
for de nye. Resultatet vidner også om, at vi har 
nogle dybt engagerede og dygtige medarbej-
dere, som har en meget stor andel i vores gode 
udvikling. I dag. I morgen. I fælleskab.

Udvalgte hoved- og nøgletal
(1.000 kr.)
Resultatopgørelse 2017 2016
Netto rente- og gebyrindtægter 257.593 258.635
Andre driftsindtægter 12.541 21.781
Udgifter til personale og administration 193.080 191.661
Af- og nedskrivninger på immaterielle og 
materielle aktiver 12.045 11.990
Andre driftsudgifter 1.654 2.680
Kursreguleringer 16.775 31.488
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -8.556 22.067
Resultat før skat 91.462 87.624
Skat 16.768 14.695
Årets resultat 74.694 72.929

Balance
Udlån 3.038.189 2.911.687
Indlån og anden gæld 4.876.012 4.696.279
Egenkapital 979.876 927.550
Garantier m.v. 1.520.079 1.229.395

Nøgletal
Kapitalprocent 21,9% 20,8%
Kernekapitalprocent 21,9% 20,8%
Egenkapitalforrentning før skat 9,6% 9,8%
Egenkapitalforrentning efter skat 7,8% 8,1%
Udlån i forhold til indlån 61,1% 62,0%
Overdækning i forhold til lovkrav om 
likviditet 334,3% 348,5%
LCR-brøk 174,0% 185,0%



14-årige Benedicte Fich Lindenskov fra Højby 
S&G løb med sejren og 25.000 kroner, da hun 
blev kåret til årets kammerat ved Fynske Bank 
Sportslørdag. 

Sidste år præsenterede Fynske Bank en helt ny 
pris, nemlig ’Kammeratskabsprisen’. Det blev så 
stor en succes, at Fynske Bank endnu engang 
har uddelt en pris til unge sportsudøvere, der 
gør noget særligt for kammeratskabet og sam-
menholdet i de lokale foreninger. Rekordmange 
indstillinger blev lige før jul skåret ned til syv no-
minerede,  der måtte vente i spænding til kåring af vinderen ved Fynske Bank Sportslørdag den 

20. januar 2018 i Odense Idrætshal. 

Det var med en stor opbakning fra trampolinhol-
det i Højby S&G, at Benedicte Fich Lindenskov 
modtog årets Fynske Banks Kammeratskabspris 
– og 25.000 kroner, der ifølge trampolinspringe-
ren selv skal gå til en fælles holdoplevelse. Ju-
ryen lagde især vægt på Benedictes evne til at 
skabe sammenhold for både ældre og yngre i 
klubben, hendes store engagement, altid gode 
humør og vilje til at hjælpe andre. 

Prisen blev overrakt af juryen bestående af 
Petter Blondeau, adm. direktør i Fynske Bank, 
OB-spillerne Jens Jakob Dyhr Thomasen og Ju-
lius Eskesen samt håndboldtræner Jan Pytlick. 
Jan Pytlick kunne desværre ikke være til stede 
ved overrækkelsen. 

Benedicte er årets kammerat

Det kontaktløse dankort har været en kæmpe suc-
ces, og nu er grænsen hævet fra 200 kr. til 350 kr. 
for betalinger uden PIN-kode. 

Det kontaktløse dankort blev indført den 1. sep-
tember 2015. Det er nu blevet så populært, at 70 
pct. af alle betalinger i butikkerne foregår kontakt-
løst.

Erfaringen fra detail-
handlen har været, at 
de kontaktløse beta-
linger sparer tid ved 
kassen, og med den 
højere beløbsgrænse 
for køb uden PIN-ko-
de skulle det gerne 
blive endnu hurtige-
re og nemmere at 
betale. 

Lavere risiko for afluring af PIN-kode
Med den nye beløbsgrænse slipper du for at indta-
ste PIN-kode i 8 ud af 10 betalingssituationer ved 
kassen. Dermed mindskes også risikoen for at få 
afluret din PIN-kode og efterfølgende få stjålet dit 
kort.

Af sikkerhedsmæssige grunde vil du også frem-
over en gang imellem blive bedt om at indtaste sin 
PIN-kode, selv om du køber for mindre end 350 kr.

Så nemt betaler du med kontaktløs funktion
Har du et Fynske Bank Dankort eller Visa/Dankort, 
der er udstedt efter den 15. september 2015, har 
dit kort den kontaktløse funktion. Se efter det kon-
taktløse symbol på terminalen og kontroller belø-
bet. Hold Dankortet hen til det kontaktløse symbol. 
Kun ved køb over 350 kr. skal du indtaste din pin-
kode. Når displayet viser godkendt, er betalingen 
gennemført.

Ny grænse med kontaktløs betaling
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Dobbelt op på børneopsparinger

Der er nye regler på vej, så man fra i år kan sætte 
dobbelt så meget ind på en børneopsparing som 
tidligere.

Et flertal i Folketinget er blevet enige om at hæve 
grænsen for, hvad man må sætte ind på en bør-
neopsparing fra 3.000 kr. til 6.000 kr. pr. år. Der er 
derfor nu fremsat et lovforslag om at hæve græn-
sen, og da der står et flertal bag lovforslaget, skal 
der ske noget højst usædvanligt, for at det ikke bli-
ver vedtaget.

De nye regler vil træde i kraft allerede fra 1. januar 
i år, og samtidig hæves grænsen for, hvor meget 
man i alt må sætte ind på en børneopsparing fra 
36.000 kr. til 72.000 kr.

Fordelen ved en børneopsparing er, at afkastet på 

kontoen er skattefrit. Der må kun opret-
tes én børneopsparing pr. barn, 
og opsparingen skal senest 
udbetales, når barnet fylder 
21 år.

For barnet kan det være 
en stor fordel at kunne 
hæve et beløb for eksem-
pel til udbetaling på en an-
dels- eller ejerlejlighed eller 
indskud til en lejelejlighed.

Det kan derfor være en god idé at fyl-
de op med 6.000 kr. om året, indtil man har nået 
det nye loft på 72.000 kr. Hvis man fortsat kan nå 
det, før barnet bliver 21 år, og har overskud til det, 
naturligvis. 

Randers Regnskov.

Sjove oplevelser med rabat 
via dit MasterCard

Forår og sommer er højsæson for besøg i de dan-
ske forlystelsesparker, og som kunde i Fynske Bank 
kan du købe billetter til en lang række forlystelser 
med op til 25 % rabat via dit MasterCard. Du kan 
fx blive ’bidt’ af hajerne i Kattegatcentret, opleve 
de vilde dyr i Odense Zoo eller gå på oplevelse i 
Cirkusland.

Billetterne er gyldige til en indgang i sæsonen 2018 
for den enkelte forlystelses- eller dyrepark, så du 
bestemmer selv, hvornår du vil af sted. Og du kan 
selvfølgelig købe billetter til hele familien. 

På www.lpmastercard.dk/fordelsprogram kan du 
se alle de forlystelses- og dyreparker, du kan be-
stille billetter til.

Billetterne sælges af Affinion International 
gennem en webside, som administreres af Af-
finion International.

Bonbon Land
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Aktionærtilbud

TOSCA af G. Puccini 
Fredag den 10. august på Valdemars Slot, Tåsinge 
 

I august måned opfører SlotsOperaen 
Puccinis berømte opera TOSCA med lan-
dets førerende solister på Valdemars Slot.
 
Toscas dannelseshistorie er en tour de 
force på 24 timer. Fra en ung, naiv og 
lidt øretæve-indbydende pige til en 
voksen og moden kvinde, der tager 

sin skæbne i egen hånd. Vi følger Tosca, mens 
hun prøver at regne et politisk og magtbegær-
ligt spil ud, der vil redde hendes elskede Mario. 
 
I slottets stemningsfulde rammer er der lagt op til 
en aften med enestående musik og smukke arier 
med kærlighed, jalousi, begær og bedrag. 

Forinden vi skal opleve én af operaens største vær-
ker, vil instruktør Anne Barslev fortælle om stykket 
i slottes tepavillon, hvorefter vi byder på vin og en 
let anretning.

Aktionærpris: 150 kr. 
Inkl. introduktion, let menu og vin
Normalpris: 271-340 kr.
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Odense Sommerrevy 
Lørdag den 19. maj kl. 20 
Engen, Fruens Bøge, Odense

Odense Sommerrevy åbner teltet for deres 3. sæ-
son med grin og hygge under den grønne bøg på 
Engen i Fruens Bøge. Efter en fantastisk succes 
med revyen både i 2016 og 2017, glæder revydirek-
tør Lars Arvad sig meget til at præsentere en end-
nu mere velsmurt og betagende revy i 2018.  De 
stiller med et fabelagtigt godt hold, bestående af 
meget erfarne kræfter, som har høstet store roser 
for deres medvirken i et hav af shows, revyer og 
musicals.
Medvirkende er: Bodil Jørgensen, Niels Olsen, Vicki 
Berlin, Thomas Mørk og Lars Arvad.

Aktionærpris: 300 kr. 
Normalpris: 420 kr.
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Udstillingen 
Hergé
I perioden 23.3-2.9 2018 
på Brandts Odense
For første gang i Dan-
mark er der nu mulighed for at komme tæt på 
kunstneren Hergé – tegneseriens mester, der er 
bedst kendt for Tintins oplevelser. 

Udstillingen Hergé tegner et portræt af en kunst-
ner, der udnyttede enhver chance for at lade sig 
inspirere af andre kunstformer. Han havde en pas-
sion for nogle af de største avantgardekunstnere 
og samlede på værker af Warhol, Lichtenstein, Du-
buffet med flere. Han begyndte sågar selv at male i 
løbet  af 1960’erne. Udstillingen ser tilbage på hans 
kreative tilgang inspireret af kunst, film, fotografi 
og eventyrromaner.

Oplev en mand med et helt særligt talent for teg-
ningen som fortælleform, og hvordan hans ver-
denskendte tegninger passer ind i både tiden og 
kunsthistorien.

Børn og unge fra 0-17 år har gratis adgang. Du skal 
derfor kun bestille billetter til voksne.

Billetten gælder valgfri dato i perioden 23.3 til 2.9 
i 2018 – ekskl. torsdage i tidsrummet fra kl. 17-21, 
hvor der er gratis entre. Billetten gælder endvide-
re til øvrige udstillinger på Brandts i perioden. Tjek 
udstillinger og åbningstider på brandts.dk. 

Aktionærpris: 45 kr. 
Normalpris: 90 kr.
Maks. 4 billetter pr. aktionær

The Prince of Egypt 
Onsdag den 9. maj kl. 19.30 
Fredericia Teater

The Prince og Egypt er histo-
rien om Moses og hans bror 
Ramses, der blev Farao af 
Egypten, og om et folk, der 
ændrede dem begge for altid. 
Om hittebarnet, der blev prins 
og siden landflygtig for endelig at vende tilbage til 
Egypten og føre sit folk ud af slaveriet i Egypten 
og mod det forjættede land Kanaan.
Diluckshan Jeyaratnam spiller hovedrollen som 
Moses, mens Lars Mølsted indtager forestillingens 
anden store rolle som Moses’ bror, Ramses. 

Aktionærpris: 475 kr. (A-billet) 
Normalpris: 575 kr.
Maks 4 billetter pr. aktionær

Forudsætning for køb af billetter
•	 Aktiekrav: min. 100 aktier i alt i husstanden
•	 Billetter kan bestilles på fynskebank.dk i perioden 26. 

februar til 26. marts 2018. Begge dage inkl.
•	 Billetterne sælges efter først-til-mølle princippet
•	 Billetter refunderes ikke uanset årsag, men må gerne 

overdrages til 3. mand
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Anne-Grethe Bøgh, 
kunderådgiver 
Fredericia, ansat 
pr. 1. februar 2018

Trine Udesen, kunde-
medarbejder Kolding, 
ansat pr. 1. januar 
2018

Søren Bohn Wille-
berg, vurderings-
ansvarlig, ansat 
pr. 2. januar 2018

Magnus Jansa, 
business analytiker, 
ansat pr. 1. novem-
ber 2017

Filialdirektør Jette 
Rosenberg, Middel-
fart, 25 års jubilæum 
den 1. februar 2018

Janne Wagner, 
erhvervsrådgiver 
Middelfart, ansat 
pr. 1. januar 2018

Hanne Hellesø, kun-
derådgiver Kolding, 
ansat pr. 1. februar 
2018

Lena Banely Nilsson, 
kunderådgiver 
Assens, ansat pr. 1. 
december 2017

Bo Dyrberg Matthie-
sen, erhvervsrådgi-
ver Kolding, ansat 
pr. 2. januar 2018

Connie Ladegård 
Svendsen, kunde-
rådgiver Kolding, 
ansat pr. 1. november 
2017

Nyansættelser

Jubilæum

50 procent flere kroner til kunderne

Er du kunde i Totalkredit får du i år og næste år 
KundeKroner i form af en årlig rabat på 0,15 pro-
cent af din restgæld. Dette er 50 procent mere 
end hidtil.

Mod slutningen af sidste år fik Forenet Kredit, 
der blandt andet ejer Totalkredit, en gruppe 
danske pensionsselskaber med i ejerkredsen af 
realkreditselskabet. Det har skabt ro om de frem-
tidige kapitalforhold og gjort det muligt, at der 
nu kommer flere KundeKroner til kunderne.

Totalkredit begyndte at give KundeKroner det 
sidste halvår af 2017. De sidste to kvartaler af sid-
ste år fik Totalkredit-kunderne hvert kvartal 250 
kr. i KundeKroner for hver million kr., de skyldte 
på deres realkreditlån.

Det beløb er i år hævet til 375 kr. i kvartalet for 
hver million kr., man skylder, og kunderne er i før-
ste omgang garanteret KundeKroner til og med 
2019.

KundeKroner gives som en rabat 
KundeKronerne bliver automatisk trukket fra 
som en rabat på din bidragsbetaling, når du be-
taler terminsydelse på dit Totalkredit-lån. Det gi-
ver den fordel, at du ikke skal betale personlig 
indkomstskat af pengene. Dit fradrag bliver dog 
mindre, i og med at du betaler mindre i bidrag.

Hvis du vil se, hvor meget du får i KundeKroner, 
kan du gå ind på Totalkredits hjemmeside total-
kredit.dk/kundekroner. Her findes en beregner, 
hvor du kan indtaste, hvor stor restgælden er 
på dit Totalkredit-lån, og se, hvor meget du får 
i KundeKroner.



Ann-Mette Elten: Sammen med På Sla-
get 12 bragede hun i 1987 igennem med 
”Hjem til Århus”, der i dag for længst er 
blevet til en evergreen. Senere kom san-
ge som ”Ude på det blå ocean”, Ta’ kæ-
resten i hånden” og ”Jeg elsker dig som 
vinden blæser” samt de 4 succesfulde 
Let’s Dance albums.

SVENDBORG/MIDDELFART

ASSENS/NYBORG

RUDKØBING

Kære Aktionær

Du indbydes herved til aktionærmøde i Fynske Bank, hvor du kan høre om det 
forløbne år i banken, få en gennemgang af regnskabet og en orientering om 
udviklingen lokalt. Herefter er banken vært ved en buffet og aftenen slutter med 
underholdning. Aktionærmøderne starter kl. 18.15 og du har i år mulighed for at 
vælge mellem følgende:

• Onsdag den 14. marts: Svendborg Idrætscenter, Svendborg
• Torsdag den 15. marts: Arena Assens, Assens
• Tirsdag den 20. marts: Lillebæltshallerne, Middelfart
•  Onsdag den 21. marts: Hotel Nyborg Strand, Nyborg
•  Torsdag den 22. marts: Hotel Rudkøbing Skudehavn, Rudkøbing

Generalforsamling
Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 
kl. 16.30 i Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4, Svendborg. Indkaldelsen inde-
holdende dagsorden med de fuldstændige forslag kan ses på bankens hjem-
meside www.fynskebank.dk/gf2018

Tilmelding og adgangskort
Tilmelding til aktionærmøder og generalforsamling foretages online via 
Fynske Banks Aktionærportal www.fynskebank.dk/ap
 
Frist for tilmelding 
• Aktionærmøder: Senest 3 hverdage før arrangementet
• Generalforsamling: Senest den 9. marts 2018
 
Sådan gør du:

1. Gå ind på adressen www.fynskebank.dk/ap

2. Indtast brugernavn: 

 Indtast adgangskode: 

3. Opdatér dine kontaktoplysninger.

4. Klik på fanen aktionærmøder, hvis du vil tilmelde dig et aktionærmøde.
 Klik på det møde du ønsker at tilmelde dig og udskriv selv dit adgangs-
 kort, som du medbringer på dagen.

5.  Klik på fanen generalforsamling, hvis du vil tilmelde dig generalforsamling 
 eller afgive fuldmagter m.m. Adgangskort til generalforsamlingen vil du 
 efterfølgende modtage via brev.

Såfremt du ikke har mulighed for at tilmelde dig elektronisk, beder vi dig kon-
takte din lokale afdeling i Fynske Bank.

Tilmelding til aktionærmøderne sker efter ”først til mølle princippet”.

Indbydelse
Aktionærmøder og generalforsamling

Annette Heick: Hun har hovedroller i 
de største danske musicalopsætninger, 
hun er sangskriver, tv-vært, journalist og 
debattør. Hun betegner sig selv som en 
pop-tøs, hvilket siger mere om hendes 
lune selvironi end hendes sande virke og 
væsen. For nok kan hun give den gla-
mourøs gas på scenen med stilletter og 
korte skørter, men den slags dækker på 
ingen måde det hele.

Dario Campeotto: I 1961 deltog Dario 
i det danske Melodi Grand Prix med 
sangen ‘Angelique’ og vandt, og herfra 
gik det stærkt. Gennem årene har man 
oplevet ham i både musicals, film og på 
revyscenerne. Og han er stadig en me-
get populær herre overalt hvor han op-
træder.




