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Kære Aktionær

I dette aktionærnyt kan du blandt andet læse om 
bankens halvårsregnskab for 2017, som viser en 
flot tilgang af nye kunder, vækst på toplinjen og 
et fornuftigt udgiftsniveau. Vi oplever fremgang 
på stort set alle vores væsentligste kernepara-
metre, og vi kan se tilbage på et meget tilfreds-
stillende halvår for banken. Igen glæder vi os 
over, at vi har markant fremgang på kundesiden, 
og så kan vi konstatere, at vi med faldende ned-
skrivninger har nogle rigtig gode kunder.

I foråret uddelte vi Fynske Banks Initiativpris til 
tre meget spændende initiativer i vores mar-
kedsområde og senest uddelte vi Fynske Banks 
Uddannelseslegat til 20 unge studerende. Begge 
dele kan du læse mere om på de næste sider.

Sommeren går på hæld og efteråret nærmer sig. 
Skal du ud og rejse i efterårsferien, eller på et 
andet tidspunkt, kan du få glæde af at læse vo-
res artikel om kort og kontanter på rejsen. Og 
så har vi introduceret en ny app til din telefon, 
”My Wallet”, som du kan bruge til at betale med i 
f.eks. Brugsen og andre Coop butikker. Vi fortæl-
ler dig hvordan du kommer i gang og hvordan du 
bruger den. 

Når du skal købe hus eller lejlighed, skal du i de 
fleste tilfælde betale 5 procent af boligens pris i 
egenbetaling. Vi vil gerne hjælpe nye boligejere 
godt i gang og har derfor lavet en boligopspa-
ring, der samtidig giver rabat på omkostninger-
ne ved køb af bolig. Det kan du læse mere om 
nedenfor.

Efterårets kulturelle aktionærtilbud byder både 
på teater, show og en kulinarisk oplevelse. Og for 
hele familien tilbyder vi denne gang et spænden-
de besøg på Naturama i Svendborg. Vi håber, at 
du finder vores tilbud interessante.

God fornøjelse med læsningen af Aktionærnyt.

Petter Blondeau 
adm. direktør

Spar op og få rabat med en Boligopsparing
Når du skal købe en bolig, skal du i de fleste til-
fælde selv kunne lægge 5 % af købesummen i 
udbetaling. Det betyder f.eks. at du skal kunne 
betale 50.000 kr. i udbetaling ved køb af et hus 
til 1 million kr. Derfor er det en god ide at få lavet 
en opsparing til køb af bolig i god tid. Hvis du 
f.eks. skal bruge 50.000 kr. tager det lidt over fire 
år at spare dem op, hvis du sætter 1.000 kr. ind 
på opsparingen hver måned.

Jo større opsparing, des større rabat
Med en boligopsparing i Fynske Bank kan du 
både spare op til udbetalingen til dit boligkøb og 
samtidig få rabat på omkostningerne i forbindel-
se med købet. Rabatten udgør 10 % af saldoen 
på din boligopsparing på udbetalingstidspunk-

tet, dog maksimalt 5.000 kr. Forudsætningen for 
at få rabat er, at din boligopsparing udbetales i 
forbindelse med køb af ejer- eller andelsbolig.
 
Kom ind i banken og hør nærmere.
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Petter Blondeau, 
adm. direktør

Fynske Bank fortsætter vækstrejsen

Fynske Bank vækster fortsat sin samlede for-
retning. Halvårsregnskabet viser både en flot 
tilgang af nye kunder, vækst på toplinjen og 
samtidig evner banken at holde sin omkost-
ningsbase nede. Det giver til sammen et me-
get tilfredsstillende resultat på 49,3 mio. kr. før 
skat. 

Fynske Bank fortsætter sin vækstrejse med ud-
gangspunkt i bankens fokusområder, Fyn og Tre-
kantområdet.

Koncernens regnskab for første halvår 2017 vi-
ser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 
49,3 mio. kr. Det er en fremgang på næsten 36 
procent sammenholdt med resultatet for det før-
ste halvår i 2016 på 36,3 mio. kr. 

Fremgangen bygger på, at Fynske Bank i årets 
første seks måneder har budt mere end 1500 
nye kunder velkommen og har kunnet bogføre 
133 mio. kr. i nettorente- og gebyrindtægter mod 

128,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Samtidig 
er Fynske Banks omkostningsbase blot steget 
marginalt. 

Det flotte resultat er også et billede af, at der 
generelt er mere gang i samfundsøkonomien, og 
det påvirker naturligvis regnskabet positivt. Der-
for ender overskuddet efter skat på samlet 39,1 
mio. kr. 

Resultatet understreger, at Fynske Bank har en 
gunstig position til at fortsætte væksten. 

Balancen
Fynske Banks koncern-balance udgør pr. 30. juni 
2017 6,327 mia. kr. mod 6,062 mia. kr. pr. 30. juni 
2016.

Udlån udgør 2,927 mia. kr. mod 2,933 mia. kr. pr. 
30. juni 2016.

Indlån (inkl. puljeordninger) udgør 5,136 mia. kr. 
mod 4,921 mia. kr. pr. 30. juni 2016.  

Nøgletal og solvens
Fynske Bank-koncernens solvens og kernekapi-
tal er pr. 30. juni 2017 opgjort til 21,1%  - mod et 
lovkrav på minimum 8% og mod det af bestyrel-
sen fastlagte solvensbehov på 10%.

Likviditeten er fortsat høj med en overdækning 
på 340,6% 

Egenkapital på 943 mio. kr. mod 883 mio. kr. pr. 
30. juni 2016.

Forventninger til årsregnskabet
Med det meget tilfredsstillende resultat opjuste-
rer Fynske Bank forventningerne til årets resultat 
fra 50-60 mio. kr. til 65-75 mio. kr.

Udvalgte driftsposter
1. halvår 2017 1. halvår 2016

Netto rente- og gebyrindtægter 133.003 128.434
Kursreguleringer 13.497 14.219

Andre driftsindtægter 4.988 7.855

Udgifter til personale og administration 97.110 95.746

Af- og nedskrivning på immaterielle og 
materielle aktiver 5.465 6.110

Andre driftsudgifter 687 936

Nedskrivninger på udlån og tilgodehaven-
der m.v. 365 12.680

Resultat af kapitalandele i associerede og 
tilknyttede virksomheder 1.439 1.307

Resultat før skat 49.300 36.343
Skat 10.202 7.757

Periodens resultat 39.098 28.586
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Kom til julekoncert i Svendborg

For 18. gang i Svendborg bydes 
der velkommen til Årets Jule-
koncert med Stig Rossen. Dette 
års  gæstesolist er Nanna Rossen. 
Koncerten afholdes i Svendborg 
Idrætscenter, søndag den 10. de-
cember kl. 16.00. 

Julekoncerten vil som altid brin-
ge os igennem et par hyggelige 
og festlige timer og scenografien 

vil danne en flot ramme om de dejlige julesan-
ge. Med et veloplagt orkester og kor, er der god 
grund til at glæde sig.

Banken har et begrænset antal billetter som vi 
sælger til en favorabel pris til vores kunder. Bil-
letter kan købes i Svendborg afdeling fra man-
dag den 23. oktober.

Prisen inkl. kaffe og julekage er kun 275 kr. pr. bil-
let og der kan maks. købes 6 stk. pr. kunde.



Uanset om du skal på et længerevarende stu-
dieophold i udlandet eller på en mere traditionel 
turistrejse, er du hjulpet godt på vej med både 
kreditkort og lidt kontanter i den lokale valuta.

Der er en række fordele ved kreditkort frem for 
kontanter. Med et Visa/Dankort eller et Master-
Card kan du for eksempel betale direkte på mil-
lioner af restauranter og hoteller eller i butikker 
verden over. Foruden at du kan hæve kontanter 
på kortene i mere end en million automater. Det 
giver den store fordel, at du begrænser dine tab, 
hvis du mister din pengepung eller er ude for et 
tyveri. Herudover kan det give en bedre veksel-
kurs, end hvis man veksler i vekselbutikker på 
feriemålet.

Et Visa/Dankort og et MasterCard 
Det mest almindelige kort blandt danskere, der 
er ude at rejse, er et Visa/Dankort. Det er et Dan-
kort, der i Danmark bruges præcist som et almin-
deligt Dankort, men samtidig er det et internati-

onalt betalings- og hævekort. Som supplement 
til et Visa/Dankort er et MasterCard en god mu-
lighed, idet der let kan opstå situationer, hvor det 
er rart med et ekstra kort. For eksempel er der et 
loft på 25.000 kr. for, hvor stort et forbrug du kan 
hæve på dit Visa/Dankort i udlandet pr. løben-
de 30 dage. Forbrugsgrænsen på et MasterCard 
kan være betydeligt højere, idet den følger det 
beløb, man kan trække på kortet – eksempelvis 
50.000 kr. på et MasterCard Guld kreditkort.

Ved et MasterCard er der tillige en række for-
sikringer og rabatmuligheder og i visse tilfælde 
også loungeadgang i lufthavne knyttet til kortet.

I udlandet er der butikker, der ikke tager imod 
alle typer af kort. Skal du ud og rejse, anbefaler 
vi derfor, at du medbringer to forskellige slags 
kort, f.eks. et Visa/Dankort og et MasterCard. 
Opbevarer du kortene hver for sig, er du sam-
tidig dækket bedre ind, hvis du mister det ene.

To kreditkort og lidt kontanter er altid en 
god idé når du rejser

Den nye digitale ”My Wallet” er en 
app, der gør det muligt at betale 
kontaktløst med din mobil. Det er 
både nemt, hurtigt og sikkert og du 
er fri for at have tegnebog og beta-
lingskort med i byen. 

Har du en Android telefon kan du 
lægge både MasterCard og Dankort inkl. Visa/
Dankort i My Wallet. Har du en iPhone må du vente 
lidt endnu med MasterCard. 

Sådan kommer du i gang
For at komme i gang med betaling via mobilen, 
skal du først downloade ”My Wallet” i enten App 
Store eller Google Play, afhængigt af om du har en 
iPhone eller Android-telefon. Mobilen skal være en 
nyere udgave. 

Derefter går du ind i appen, vælger ”Fynske Bank”, 
identificerer dig med NemID og beder om at få 
hentet en digital udgave af dit betalingskort.

Det er nemt og hurtigt – og så er du klar til at be-
tale kontaktløst med din mobil.

Sådan betaler du 
Med My Wallet på mobilen kan du betale med An-
droidtelefoner ved blot at holde mobilen hen til 
terminalen – med iPhone skal du holde den hen til 
den sorte bluetoothplade ved siden af terminalen.

Ved beløb op til 200 kr. skal du ikke bruge pinkode, 
ligesom du måske kender det fra det kontaktløse 
betalingskort.

Betaling via ”My Wallet” er både nemt, hurtigt og 
sikkert.

Betal med mobilen via appen ”My Wallet”

I dag kan man betale med Dankort på mobilen 
i butikker under Dansk Supermarked og Coop. 
Flere supermarkeder og andre butikskæder vil 
følge efter i den kommende tid. Med Mastercard 
på mobilen kan man betale de samme steder, 
som man i dag kan betale kontaktløst med sit 
fysiske Mastercard. Det gælder både herhjemme 
og i udlandet. Netop fordi alle butikker endnu 
ikke er klar til at modtage kontaktløs betaling 
med mobilen, har pengeinstitutterne ikke skiltet 
voldsomt med løsningen indtil nu, men den fin-
des og vil blive mere og mere udbredt. Og de 
kunder, som har lyst til at betale på en ny måde, 
vil have rig mulighed for at prøve det. 

Foto: Nets
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200.000 kroner til studerende

Næsten 300 studerende har i år ansøgt om et ud-
dannelseslegat fra Fynske Bank. 20 unge fra Fyn 
og Trekantområdet er blevet udvalgt og får der-
med støtte til at udleve deres drøm om studieop-
hold i udlandet. 

Fynske Banks uddannelseslegat giver unge stu-
derende mulighed for at få et bidrag til at tilegne 
sig nye kompetencer på deres videregående ud-
dannelse. Fælles for de mange ansøgninger er dog 
drømmen om at videreuddanne sig i udlandet. 

Fynske Bank har i år modtaget 275 legatansøgnin-
ger fra unge studerende, og blandt dem er udvalgt 
20 modtagere, der alle har ambitioner og lysten til 
at dygtiggøre sig. 

Legaterne blev overrakt tirsdag den 15. august ved 
en reception i bankens lokaler i Assens. De 20 le-
gatmodtagere kan nu se frem til at tage et seme-
ster af deres uddannelse i lande som Singapore, 
Kina, Australien, USA, Canada og Grønland.

I sin tale ved overrækkelsen, sagde formanden for 
legatkomitéen, Bent Schmidt, blandt andet;

- Vi har modtaget rigtig mange gode ansøgninger 
fra studerende, og det er spændende at læse, hvor 
dygtige og ambitiøse studerende, vi har i vores fi-

lialområder. Jeg håber, at Fynske Banks Uddannel-
seslegat kan være en hjælp til 20 legatmodtagere, 
som forhåbentlig vender hjem med ny brugbar vi-
den, men også med en stor oplevelse.

De 20 legatmodtagere er:
Laust Færch  
Lone Damsbo  
Mark Falkenstrøm 
Signe Meng  
Søren Emil Nørr  
Angelina Sabrina Molinaro 
Beinta Reinert Petersen 
Corbin Entz 
Andreas Plaugborg Pedersen 
Christina Schneekloth Sjøgaard 
Daniel Christian Frederiksen Skinbjerg 
Hoang Dung Tran 
Jonas Præstekjær 
Kamilla Holtmann Hejn  
Nina Hagelskjær Stæger Lund 
Mathies Løvgreen Ditlevsen 
Martin Bang 
Michala Bräuner Grønkjær 
Oliver Matikainen 
Frederikke Grunnet

Her ses de tilstedeværende legatmodtagere, hvoraf flere var repræsenteret ved nærmeste familie. Yderst til ven-
stre ses områdedirektør Thomas Thoft, Fynske Bank og bagerst til højre anes formanden for legatkomiteen, Bent 
Schmidt.
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Aktionærtilbud

Komedien hvor alt går galt
Arena Assens
Fredag den 6. oktober kl. 20.00
Vi advarer: Der er risiko for, at du græder af grin, 
for sjældent har man set noget så rablende og 
hjælpeløst udført. En ambitiøs amatørteatergrup-
pe kaster sig ud i et spil om et mordmysterie i bed-
ste Agatha Christie-stil, men de har desværre ikke 
styr på ret meget andet end spilleglæden. Sceno-
grafien lever sit eget liv, rekvisitterne er aldrig hvor 
de skal være, replikkerne falder ikke til tiden, men 
til gengæld snubler de glade amatører over møb-
ler og medspillere og hele tiden på det forkerte 
tidspunkt.
Titlen er ikke falsk reklame; absolut ALT hvad der 
kan gå galt, går med sikkerhed HELT galt. Hvis 
en blanding af Mr. Bean, Monty Python og Svend, 
Knud og Valdemar kan få dig til at grine, så kan 
Komedien, hvor alt går galt også.

Aktionærpris: 195 kr.
Normalpris: 275 kr.
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Naturama for hele familien
Svendborg. Efterårsferien den 14.- 22. oktober 
(begge dage inkl.) kl. 10-17
Et besøg på Naturama i Svendborg er naturhisto-
rie på en ny og anderledes måde. Her kan du op-
leve dyr til vands, til lands og i luften, iscenesat i et 
naturteater med skiftende lyd, lys, film og billeder. 
Du kan også møde Naturamas mange levende dyr 
bl.a. de giftige frøer og vorteøgler. I særudstillingen 
kan du tage på opdagelse i det grønne bælte langs 

ækvator og møde dyrelivet i regnskoven 
gennem Indonesien, Afrika og Sydamerika. 
Herudover kan  opleves en helt unik lyd-
udstilling om regnskovens lyde ”fragments 
of extinction”. I efterårsferien vil der være 
mange spændende aktiviteter, bl.a. ”Nat 
på museet”, DM i kakerlakvæddeløb, gift-
show m.m..

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

Aktionærpris: 75 kr. (voksen)
Normalpris: 140 kr. 
Maks. 4 billetter pr. aktionær

Brunch på Cafe Razz
Middelfart / Kolding
Lørdage og søndage i 
november måned 
ml. kl. 9.30-14.00
Nyd en lækker brunch i sel-
skab med gode venner, fami-
lie eller som markering af en 
mærkedag. Oplev samtidig den smukke udsigt 
over Lillebælt i Middelfart eller nyd den charme-
rende beliggenhed i Koldings Latinerkvarter. Du 
vælger nemlig selv om du vil tage på café Razz i 
Middelfart eller Kolding.

Med aktionærtilbuddet kan du glæde dig til en stor 
lækker brunchbuffet inkl. kaffe, the, juice, mælk og 
isvand samt 1 glas champagne. Du får: Scrambled 
eggs, brunchpølser, bacon, blødkogte æg, lun le-
verpostej, røget laks, spegepølse, frisk frugt, græsk 
yoghurt, müesli, cornflakes, amerikanske pandeka-
ger, nutella, smøreost, ost og brie samt rugbrød og 
rundstykker.

Aktionærpris: 125 kr. 
Aktionærpris børn (0-9 år): 75 kr.
Normalpris: 189 kr. 
Maks. 6 billetter pr. aktionær.

MADE IN AARHUS  
Odeon, Odense 
Tirsdag den 21. november kl. 17.30
I den nye teaterkoncert MADE IN 
AARHUS hyldes Aarhus-musikere i 
en hitparade af sange. Der vil være 
sange af Gnags, Jacob Haugaard, 
Thomas Helmig, Shit & Chanel, 
Medina, L.O.C, Bamses Venner, Tina 
Dickow og mange, mange flere.

”De første kærester på månen”, 
”Hammer hammer fedt”, ”Kun for 
mig”, ”Vimmersvej” og ”Smuk og dejlig”. Disse san-
ge vækker formentlig genklang hos mange og er 
blot få ud af mange sange, som musikere fra Smi-
lets By gennem tiden har produceret.

På scenen finder man Anette Heick, Trine Pallesen, 
Xenia Lach-Nielsen, Tomas Ambt Kofod og Kris 
Herman foran en forrygende 10 mands orkester. 

Inden koncerten kan du nyde en lækker 2-retters 
menu i hyggelige omgivelser hos Restaurant Schi-
øtz i ODEON. 

Aktionærpris: 495 kr. 
(A-billet, inkl. 2-retters menu samt 1 glas vin) 
Normalpris: 743 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  

31. august til 1. oktober 2017. Begge dage inkl.
• Billetterne sælges efter først-til-mølle princippet
• Billetter refunderes ikke uanset årsag, men må gerne 

overdrages til 3. mand

Foto: Ard Jongsma
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Helle Kliver, 35 år, 
filialchef Børkop, 
ansat pr. 1. marts 

Natasja Maria  
Kristensen, 22 år, 
finanstrainee 
Svendborg, 
ansat pr. 1. august

Ulla Skov Nielsen, 
49 år, privatkunde-
chef Kolding, 
ansat pr. 1. juli 

Lotte Larsen, 55 år, 
kundemedarbejder, 
Middelfart, 
ansat pr. 8. august

Betinna Skjoldbjerg, 
39 år, kunderådgiver 
Odense, 
ansat pr. 1. august

Andreas Blum 
Danielsen, 39 år, 
erhvervsrådgiver 
Svendborg, 
ansat pr. 1. august

Kundemedarbejder 
Marianne Eriksen, 
40 års jubilæum den 
15. juli

Nyansættelser Jubilæum

Lokale initiativer hædret

Fynske Bank har i foråret uddelt Initiativprisen 
og i alt 75.000 kroner til tre modtagere, hvoraf 
Kristian Bendix Drejer fra Business Fredericia var 
én af dem. Prisen gives til et særligt initiativ, som 
har været eller forventes at være til gavn for ud-
viklingen i Fynske Banks lokalområder. 

Det var en stor overraskelse, da erhvervsdi-
rektøren i Business Fredericia, Kristian Ben-
dix Drejer, i juni måned modtog Fynske 
Banks Initiativpris, for sit store engagement 
i paraplyorganisationen Business Fredericia.  
 
Overrækkelsen fandt sted ved et surprise-arran-
gement, hvor han troede, han skulle til et internt 
møde med en af sine medarbejdere. I stedet blev 
han mødt af Palle Dahl Sørensen, som er filialdi-
rektør i Fynske Bank i Fredericia, og han overrak-
te erhvervsdirektøren de 25.000 kroner. 

- Jamen, jeg var helt overvældet, da det gik op 
for mig, at det havde noget med mig at gøre. Jeg 
er meget stolt over det skulderklap, som prisen 
er for mig, men succesen med Business Frederi-
cia skyldes i ligeså høj grad mine dygtige kolle-
ger, siger Kristian Bendix Drejer.

Positiv udvikling i Fredericia
Business Fredericia er en paraplyorganisation 
bestående af Fredericia Shopping, Fredericia  
Erhvervsforening, Fredericia Håndværkerfor-
ening og Taulov Transportcenter. 

Ifølge Kristian Bendix Drejer er formålet med 
Business Fredericia at skabe bedst mulige be-
tingelser for det lokale erhvervsliv og yde er-
hvervsservice og igangsætte erhvervsudviklen-

de aktiviteter samt tiltrække nye virksomheder 
og arbejdspladser. På to år er det er lykkedes at 
samle 625 medlemmer fra erhvervslivet i Busi-
ness Fredericia. 

- Der er i øjeblikket en god udvikling i Fredericia, 
og det skal vi selvfølgelig få det bedste ud af og 
derved skabe muligheder for Fredericia. Initiativ-
prisen bekræfter mig i, at vi er på rette vej, og 
det er jeg så glad for, siger Kristian Bendix Drejer.  

Fynske Banks Initiativpris er endvidere blevet 
uddelt til den fynske virksomhed Denmark Fis-
hing & Outdoor Lodge på Helnæs ved Assens, 
der modtog prisen for at sætte fokus på Fyn for 
lystfiskere fra hele verden. Den tredje modtager 
var Middelfart Håndboldklub, der modtog prisen 
for, med en ukuelige fightervilje og stor arbejds-
indsats fra bestyrelsen og frivillige, at have sikret 
klubbens overlevelse i en turbulent tid.


