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Kære Aktionær

Der er god grund til, at vi ser tilbage på 2018 med 
stolthed. Vi har leveret et meget tilfredsstillende 
resultat, ikke mindst når vi tager i betragtning, 
at vores kerneforretning helt naturligt er påvirket 
af det lave renteniveau i et konkurrencepræget 
marked. Vi har budt mange nye kunder velkom-
men i Fynske Bank, og vi glæder os over, at vi har 
en høj grad af tilfredse kunder. Du kan læse mere 
om årsregnskabet på næste side.

Det var syv spændte fynske sportsudøvere, 
som endelig fik spændingen udløst, da juryen i 
januar, for tredje år i træk, kunne afsløre vinde-
ren af Kammeratskabsprisen ved Fynske Bank 
Sportslørdag i Odense. På de næste sider kan 
du bl.a. læse om årets vinder, om MobilePays nye 
digitale fælleskasse og om KundeKroner fra To-
talkredit.

Forårets fire kulturelle aktionærtilbud byder på 
både show, koncert, revy og musical. Blandt an-

det har vi et tilbud om en koncert med Sir Cliff 
Richard på smukke 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

Få mest muligt ud af dine penge

Ifølge Finans Danmark har danske husholdninger 
ca. 980 milliarder kroner (ultimo 2018) stående 
på indlånskonti i danske pengeinstitutter, hvor 
renten er tæt på nul. For den enkelte kan der 
være mange gode grunde til det – fx så pengene 
hurtigt kan hæves til uforudsete udgifter, hvis bi-
len, vaskemaskinen eller andet går i stykker. Men 
det er måske ikke hele opsparingen, som skal stå 
på kontoen. 

Har du frie 
midler ståen-

de på en almin-
delig konto, kan 

du med fordel 
spørge dig selv, 

om du får nok ud af 
dine penge. Måske er 

det tid til at investere?

Tal med din rådgiver om, hvad der giver bedst 
mening i dit tilfælde. I fællesskab kan I sammen-
sætte en fornuftig fordeling mellem investering 
og kontantopsparing, og hvor I tager højde 
for din samlede økonomi, tidshorisont og ikke 
mindst risikoprofil. 

Book et møde hos din rådgiver i banken.

Fem gode råd, hvis du overvejer at investere

1  -  Husk risikospredning
2  -  Få en langsigtet investeringsplan
3  -  Brug en investeringsrådgiver
4  -  Vælg de rigtige investeringer
5  -  Pengene skal ud af madrassen
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Petter Blondeau, 
adm. direktør

Fynske Bank - solidt årsregnskab

I et stærkt konkurrencepræget marked kan vi i 
Fynske Bank se tilbage på et meget tilfredsstil-
lende år med mange nye kunder og pæn vækst i 
vores samlede udlån. 

I Fynske Bank kan vi i 2018 igen se resultaterne 
af vores kontinuerlige fokus på lokal vækst og til-
fredse kunder. 

Årsregnskabet fra 2018 viser et meget tilfredsstil-
lende resultat før skat på 92,8 mio. kr. mod 91,5 
mio. kr. året før, mens resultatet efter skat er vok-
set fra 74,7 mio. kr. til 83,5 mio. kr. 
 
Resultatet er påvirket positivt af en kursgevinst 
fra salget af Value Invest. Men der er særligt to 
ting, vi glæder os over i Fynske Bank. Sidste år 
havde vi igen markant kundetilgang, da vi kunne 
byde velkommen til 2700 nye kunder i banken. 
Samtidig har vi kunne notere en fremgang i vores 
udlån på 5 procent.
  
Det er samlet set et meget tilfredsstillende resul-
tat for banken, og det er der al mulig grund til 
at se tilbage på med stolthed. Ikke mindst når vi 
tager med i betragtning, at vores kerneforretning 
helt naturligt er påvirket af det lave renteniveau i 
et konkurrencepræget marked. 

Tilfredse kunder skaber vækst
Vi er overbeviste om, at en af nøglerne til vores 
fortsatte vækst og udvikling handler om kundefo-
kus. Ikke bare vores evne til at hente nye kunder 
til banken, men også at passe godt på de kunder, 
vi har. 
 
Derfor er det særdeles glædeligt, at vi scorer højt 
på de løbende kundetilfredshedsmålinger. Senest 
giver kunderne os en flot score på 9,1 på en skala 
fra 1 til 10.
  
Der skal lyde en stor og varm tak til alle de dyg-
tige og dybt engagerede medarbejdere for deres 
store andel i både vores positive udvikling og de 
mange tilfredse kunder.
 
Dette stærke kundefokus betyder imidlertid også, 
at vi i 2018 har truffet en strategisk beslutning om 
at ansætte en række nye medarbejdere i udvalg-
te filialer for at sikre, at vi kan vokse yderligere 
i de kommende år og samtidig holde fast i den 
høje tilfredshed blandt både nye og eksisterende 
kunder. 

Det betyder, at vores omkostninger til persona-
le og administration er steget med 6,2 procent i 
forhold til 2017. Denne stigning dækker dog også 
over vores løbende og betydelige investeringer i 
digitalisering, så vi hele tiden styrker arbejdet in-
ternt i banken og i relation til vores kundevendte 
services. 

En stolt lokalbank 
Hos Fynske Bank er vi stolte over vores lokale for-
ankring. Og derfor skal det også være en del af 
årets status, at vi igen fremhæver vores arbejde 
med at støtte og være en aktiv del af vores lokal-
samfund. Sammen med Fonden for Fynske Bank 
har vi det seneste år støttet lokale idrætsklubber, 
foreninger og kulturelle arrangementer på Fyn og 
i Trekantområdet, senest med uddelingen af årets 
Kammeratskabspris i forbindelse med Fynske 
Bank Sportslørdag. 
 
Det er en væsentlig del af vores dna, at vi støtter 
de lokalsamfund, hvor vores 11 filialer ligger, og vi 
fortsætter naturligvis det vigtige arbejde i 2019.  
 
Forventninger til årsregnskabet
Fynske Banks forventninger for regnskabet i 2019 
er et resultat før skat på omkring 50-60 mio. kr. 
Estimatet bygger blandt andet på en forventning 
om et lavere niveau for kursregulering end i 2018, 
en normalisering af nedskrivningerne samt fort-
sat stigende låneefterspørgsel og tilgang af nye 
kunder.

Udvalgte hoved- og nøgletal
(1.000 kr.)
Resultatopgørelse 2018 2017
Netto rente- og gebyrindtægter 255.990 257.593
Andre driftsindtægter 6.832 12.541
Kursreguleringer 40.926 16.775
Udgifter til personale og administration 205.097 193.080
Af- og nedskrivninger på immaterielle og 
materielle aktiver 11.213 12.045
Andre driftsudgifter (ekskl. bidrag til indskyder-
garantifonden og afviklingsformuen 1.747 1.282
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -4.393 -8.556
Bidrag til indskydergarantifonden 370 372
Resultat før skat 92.761 91.462
Skat 9.270 16.768
Årets resultat 83.491 74.694

Balance
Udlån 3.190.021 3.038.189
Indlån og anden gæld 5.359.921 4.876.012
Egenkapital 1.041.841 979.876
Garantier m.v. 1.344.334 1.520.079

Nøgletal
Kapitalprocent 22,2% 21,9%
Kernekapitalprocent 22,2% 21,9%
Egenkapitalforrentning før skat 9,3% 9,6%
Egenkapitalforrentning efter skat 8,4% 7,8%
Udlån i forhold til indlån 58,8% 61,1%
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 301,0% 174,0%

*) Som følge af implementeringen af IFRS 9 er der 
ikke sammenlignelighed mellem 2018 og 2017



Nemt at være kassemester

MobilePay har lanceret en ny digital fælleskasse; 
MobilePay Box, som er til alle, der gerne vil tage 
ansvaret – hvis bare det er nemt. MobilePay Box 
gør det nemt at samle penge ind og holde styr på 
alle slags fælleskasser – om det er kagekassen, 
bødekassen, kortklubskassen eller gaveindsam-
linger. Det smarte er, at du slipper for, at indbe-
talingerne bliver blandet sammen med din egen 
privatøkonomi. Pengene der sættes ind, ender i 
en MobilePay Box, hvor du nemt kan overskue, 
hvem der har betalt hvad, og når pengene skal 
bruges, kan du nemt overføre dem.

Sådan opretter du en MobilePay Box
Du går ind i din MobilePay-app under menu-
punktet ”Box” og følger vejledningen. Du får dit 
eget Box-ID, som du kan dele med dem, der skal 
sende penge til din MobilePay Box.

Gratis oprettelse
MobilePay Box 
er gratis at op-
rette, og du 
kan have op til 
tre MobilePay Box. Hver Box kan maximalt 
modtage 15.000 kr. årligt (kalenderår). 

Ved indsamling på mere end 1.000 kr. bliver der 
trukket et administrationsgebyr på 15 kr. Geby-
ret trækkes for hver 1.000 kr., der indbetales til 
en Box. Pengene bliver automatisk trukket fra de 
indsamlede penge i en Box. På den måde er alle 
med til at dele omkostningen. 

Hvis du har en MobilePay Box, der ikke har nået 
maksimum beløbet, kan du altid ændre navnet 
og bruge den til din næste indsamling.

Det blev den 17-årige Caroline Hjæresen Peder-
sen fra Vestfyn Aikikai, som løb med sejren og 
25.000 kroner, da hun blev kåret som årets kam-
merat ved Fynske Bank Sportslørdag i januar 
måned. 

Ved overrækkelsen havde Caroline opbakning fra 
sine holdkammerater, som var mødt op i Odense 
Idrætshal og hun fik flotte ord med på vejen fra 
juryen, som bestod af Jan Pytlick, håndboldtræ-
ner, OB-spillerne Jens Jakob Dyhr Thomasen og 
Julius Eskesen, samt Petter Blondeau, direktør i 
Fynske Bank.
- Caroline bruger imponerende mange timer 
i sin klub, både som dedikeret udøver og som 
hjælpetræner for de yngste hold. Hun motiverer, 
inspirerer, hjælper til og sørger for, at alle i klub-
ben har det godt. Hun er indbegrebet af en god 
kammerat, og for dét har hun i høj grad fortjent 
’Fynske Bank Kammeratskabsprisen’.

En tur til Japan for hele holdet
At Caroline Hjæresen Pedersen er en god kam-
merat, kom også tydeligt til udtryk, da hun ef-
terfølgende blev spurgt om hvad pengene skulle 
bruges til;
 
- Jeg vil helt sikkert bruge pengene på, at mit 
hold kan komme på en træningstur til Japan. Vo-
res sport er jo opfundet i Japan, så det ville være 
en stor oplevelse at kunne tage derud. Og det vil 
jeg rigtig gerne give mit hold.

Caroline er en god kammerat

Om Fynske Bank Kammeratskabsprisen

Alle nominerede modtager 3.000 kr., mens 
vinderen af ’Fynske Bank Kammeratskabs-
prisen’ 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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Aktionærnyt via e-mail

Vi vil gerne sende Aktionærnyt via din mail. Der-
for beder vi dig tjekke, at den e-mail adresse vi 
har registreret i vores Aktionærportal, er korrekt. 
Såfremt der ikke står en e-mail adresse, vil vi me-
get gerne have dig til at registrere den.

Sådan logger du på Aktionærportalen 
Gå ind på adressen www.fynskebank.dk/ap

• Log ind via din NemID 
• Opdater din e-mail
• Tryk på opdater

Hvis du ikke har en e-mail, vil du fortsat modtage 
Aktionærnyt via post. Du kan til hver en tid æn-
dre dine ønsker til information i menuen ”infor-
mation” i Aktionærportalen.

Der er fortsat KundeKroner på vej

KundeKroner er en rabat, som du 
kan få, når du har et realkreditlån i 
Totalkredit i Fynske Bank. Rabatten 
bliver automatisk trukket fra i bi-
dragsbetalingen hvert kvartal. Indtil 
videre er der truffet beslutning om 
at yde rabat frem til udgangen af 
2019. 
 

I 2018 har kunderne i Fynske Bank tilsammen 
fået næsten 10 mio. kroner i KundeKroner. 

KundeKroner er også i 2019 en rabat på 0,15% 
årligt af restgælden på dit realkreditlån. Du kan 
beregne dine KundeKroner på www.totalkredit.
dk/kundekroner.

Direktørens runde dag

Den røde løber var fredag den 
31. januar rullet ud foran Den 
Blå Kirke i Svendborg. 

Anledningen var Petter Blon-
deaus 60-års fødselsdag, hvor 
familie, venner og forretnings-
forbindelser var inviteret til en 
uformel reception. 

Overvældende mange gæster 
fra nær og fjern kiggede forbi, 
til stor glæde for fødselaren.
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Aktionærtilbud

Vi maler byen rød 
Torsdag den 1. august kl. 19.30 
Kolding Amfiscene, Christian IV´s vej 55, 
6000 Kolding 

Dronning Dorothea Teatret ryk-
ker til sommer ud på Kolding 
Amfiscene med musicalen “Vi 
Maler Byen Rød”, der handler 
om et midaldrende ægtepar. 
Desværre ligger konen for dø-
den. Hendes mand kæmper 
ihærdigt for at holde modet 

oppe hos hende. Blandt andet viser han hende 
et billedalbum fra dengang de var unge. Sammen 
genoplever de deres gymnasietid gennem album-
met – og det er den historie, som du også får at se 
på scenen.

Tiden som 3. g’er, med alle de problemer, der op-
står i den alder. Forelskelse, problemer med for-
ældre og “hvad skal jeg lave efter skolen” er bare 
nogle af de problemstillinger, der kommer frem. 
Alt sammen krydret med 22 af vor tids store dan-
ske Grand Prix hits!

I prisen er inkluderet en fri drink i pausen.

Aktionærpris voksen: 150 kr. 
(A-billet + pausedrink) 
Normalpris: 250 kr. 
Maks. 2 billetter pr. aktionær 

 
Cliff Richard 
Lørdag den 22. juni kl. 20.00 
Valdemars Slot, Tåsinge
Sir Cliff Richard har netop afsluttet en 60-års ju-
bilæums-turné og dermed markeret, at det er 
ufatteligt mange år siden han startede på sin helt 
unikke karriere som sanger. Men samtidig er Cliffs 

koncerter også en markering af, at han 
er lige så vital, velsyngende og venlig 
som han altid har været.

Det smukke og stilfulde sydfynske Val-
demars Slot er den perfekte ramme til 
en koncert med Cliff Richard. Der er 
slet ingen tvivl om, at det vil blive en 
både magisk og legendarisk aften, et 
møde med en meget stilfuld kunstner 

i en ramme, der vil passe perfekt til Cliff Richard, 
hans musik og hans publikum.

Aktionærpris: 325 kr. (inkl. 1 drinksbillet) 
Normalpris: 625 kr.
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Niels Hausgaard
Fredag den 15. marts kl. 19.30 
Magasinet Odense
Du kan godt glæde dig til en forry-
gende aften. Niels Hausgaard har 
noget på hjerte – og på Magasinet i 
Odense, hvor der er totalt udsolgt, 
lægger han ikke fingrene imellem, 
når han på sin helt egen, unikke 
måde hudfletter nationalismen i 
endnu et lunt og knastørt solos-
how. Hausgaard ved af erfaring, at 
tingene ikke bliver nemmere alene, 
men til gengæld heller ikke mindre vedkommende.

“Det nemme og det ufarlige er ikke værd at be-
skæftige sig med.” Slår han fast og griner.
 
Aktionærpris: 250 kr.  
Normalpris: 350 kr. 
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Odense Sommerrevy 
Torsdag den 23. maj kl. 20 
Engen, Fruens Bøge, Odense
Odense Sommerrevy slår teltdugen til side for 4. 
år i træk og byder indenfor til en aften med humor, 
sang, dans og satirer i topklasse. 2018-sæsonen 
blev en kæmpe succes, med ekstraforestillinger, 
flotte anmeldelser og kåring som Årets Bedste 
Revy. Odense Sommerrevy har for alvor gjort sit 
indtog på den danske kulturscene.
 
I år er det Niels Olsen, Sofie Lassen-Kahlke, Vicki 
Berlin, Thomas Mørk og Lars Arvad der står på 
scenen og Joy-Maria Frederiksen der igen instrue-
rer. Og med Morten Wedendahl ved musikken kan 
det kun igen i år blive en forrygende aften.

Aktionærpris: 320 kr. 
Normalpris: 420 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 i perioden 4.-29. marts 2019. 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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Harriet Sørensen, 
kunderådgiver 
Fredericia, ansat pr. 
1. februar 2019

Dorthe Risager 
Andersen, kunde-
rådgiver Middelfart, 
ansat pr. 1. oktober 
2018

Kit la Cour Bentzon, 
kundemedarbejder 
Middelfart, ansat pr. 
1. januar 2019

Pia Skovsted 
Kristiansen, 
kundemedarbejder 
Kolding, ansat pr. 
1. september 2018

Søren Hast, 
erhvervsrådgiver 
Svendborg, ansat pr. 
1. januar 2019

Ole Almind, kredit-
konsulent, ansat pr. 
1. februar 2019

Niklas Ahler Eriksen, 
erhvervsrådgiver 
Odense, ansat pr. 
1. oktober 2018

Søren Th. Hansen, 
kreditkonsulent, 
ansat pr. 1. februar 
2019

Anette Florin, 
kundemedarbejder 
Glamsbjerg, ansat pr. 
17. september 2018

Nyansættelser

Fynske Bank er med når der sker noget

Ny kajak, tuba, flagstang, spillerdragter, lydanlæg, 
kano, spinningscykler, renovering, koncerter, som-
merskoler og foredrag er blot nogle af de tiltag, 
Fonden for Fynske Bank har valgt at støtte de se-
neste år. Fælles for dem alle er, at de bidrager til 
lokalsamfundet i vores markedsområder.

Sidste år donerede vi fx 8 mio. kr. til lokale tiltag og 
initiativer og det gør os utroligt glade og stolte, at 
der er så mange gode foreninger og projekter at 
støtte i det lokale.  

Fonden for Fynske Bank støtter primært idræts- 
og kulturelle aktiviteter og det vil normalt være en 
betingelse at foreningen, som modtager tilskud, er 
kunde i Fynske Bank.

Du kan læse mere om Fonden for Fynske Bank og 
hvordan du søger på www.fondenforfynskebank.dk

Balletskolen i Odense modtog i december måned 95.000 kr. i støtte til balletforestillingen Snedronningen af H.C. Andersen



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:

• Torsdag den 21. marts: Hotel Rudkøbing Skudehavn, Rudkøbing
• Mandag den 25. marts: Hotel Nyborg Strand, Nyborg
• Tirsdag den 26. marts: Svendborg Idrætscenter, Svendborg  
•  Onsdag den 27. marts: Fredericia Idrætscenter, Fredericia
•  Torsdag den 28. marts: Arena Assens, Assens

Generalforsamling
Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 
2019 kl. 16.30 i Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4, Svendborg. Indkal-
delsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag kan ses på 
bankens hjemmeside www.fynskebank.dk/gf

Tilmelding og adgangskort
Tilmelding til aktionærmøder og generalforsamling foretages online via 
Fynske Banks Aktionærportal www.fynskebank.dk/ap
 
Fristen for tilmelding til aktionærmøderne er 3 hverdage før mødet.
Fristen for tilmelding til generalforsamlingen er den 15. marts 2019. Du kan 
brevstemme frem til den 19. marts kl. 16.

Sådan gør du:
1. Gå ind på adressen www.fynskebank.dk/ap
 

2. Indtast brugernavn: 

 Indtast adgangskode: 
 
3. Opdatér evt. dine kontaktoplysninger.
 
4. Klik på fanen aktionærmøder. Klik på det møde du ønsker at tilmelde  
 dig og udskriv selv dit adgangskort, som du medbringer på dagen.
 
5.  Klik på fanen generalforsamling, hvis du vil tilmelde dig generalfor- 
 samlingen eller afgive fuldmagter m.m. Adgangskortet modtager du  
 efterfølgende via e-mail.

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

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

 

Indbydelse 

Aktionærmøder og generalforsamling

Julie Berthelsen
Svendborg og Fredericia

Signe Svendsen
Assens

Jette Torp
Nyborg og Rudkøbing

Underholdning


