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Kære Aktionær

Vi er i Fynske Bank inde i en rigtig god og sund 
udvikling, og vi kan igen se tilbage på et meget til-
fredsstillende halvår med fremgang i alle bankens 
strategiske indsatsområder. Det kan vi med god 
grund være stolte af. Vi har både en pæn kundetil-
gang og nogle meget solide kunder i banken. Og 
vi har siden sidste års halvårsregnskab øget vores 
samlede forretningsomfang med mere end 6 pro-
cent og vores udlån med næsten 11 procent. Du kan 
læse mere om vores halvårsresultat på næste side.

I dette Aktionærnyt kan du også læse om appen 
”NemID-nøgleapp”, der er et digitalt supplement 
til dit velkendte pap-nøglekort og om appen ”Mit 
digitale selvforsvar”, der kan hjælpe dig til en tryg-
gere hverdag.

Vi bringer også to boligrelaterede artikler; Om nye 
regler for forældrekøb og om fastrentelån i boli-
gen, som der er flere og flere der vælger.

I Fynske Bank handler vi så vidt muligt lokalt. Det 
gør vi, fordi pengene bliver i vores lokalområder, 
hvilket er til gavn for både økonomien og beskæf-
tigelsen. Vi vil også gerne være en aktiv medspiller 
i de lokalområder vi repræsenterer og støtter ger-
ne op om lokale projekter. Sammen med Fonden 
for Fynske Bank, støtter vi hvert år lokale initiativer 
med mere end 10 millioner kroner. Det kan du læse 
mere om på side 3.

Efterårets kulturelle aktionærtilbud byder på både 
teater, sport, koncert og musical. Vi håber, at du 
finder vores tilbud interessante.

God fornøjelse med læsningen af Aktionærnyt.

Petter Blondeau
adm. direktør

Få NemId nøglekort via en app

Nu kan du slippe for at lede efter det velkendte 
papkort og i stedet bruge den nye NemID-nøgle-
app til din smartphone med iOS eller Android. 

Med NemID nøgleappen kan du bruge NemID di-
rekte fra din mobil eller tablet - uden at have dit 
nøglekort ved hånden. Du kan anvende appen alle 
de steder, du normalt anvender NemID.

Når du fx logger på net-
bank, borger.dk, sund-
hed.dk eller en anden 
hjemmeside, som kræver 
NemID, vil du modtage 
en anmodning i din nøg-
leapp. For at gennemføre 
login, skal du godkende 
anmodningen med et en-
kelt swipe. Så er du log-
get på!

Behold dit fysiske nøglekort
NemID nøgleapp erstatter ikke det fysiske nøg-
lekort, men skal ses som et nemt og sikkert sup-
plement. Du skal derfor stadig beholde dit fysiske 
nøglekort. Du skal fx bruge det til at aktivere ap-
pen på nye mobile enheder, eller hvis din mobil el-
ler tablet er løbet tør for strøm.

Samme sikkerhed som nøglekortet
For at anvende appen skal du indtaste dine per-
sonlige login-informationer ligesom med det fy-
siske nøglekort og herefter indtaste en firecifret 
kode eller bruge Touch ID/Face ID. Det er således 
kun er dig, der kan bruge appen. Med andre ord, 
er det lige så sikkert at bruge appen som at bruge 
det fysiske nøglekort.

NemID nøgleappen kan hentes til smartphone eller 
tablet og kan bruges til både erhverv og privat.
Du henter appen i Google Play eller App Store.
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Petter Blondeau, 
adm. direktør

Fynske Bank fortsætter fremgangen

Fynske Bank vækster fortsat sin samlede for-
retning. Halvårsregnskabet for 2018 viser 
fremgang i alle bankens væsentlige forret-
ningsområder, og det giver samlet et meget til-
fredsstillende resultat på 65,7 mio. kr. før skat. 

Fynske Bank kan igen fremvise et solidt vækst-
regnskab med afsæt i bankens fokusområder, 
Fyn og Trekantområdet. 

Koncernens regnskab for første halvår 2018 vi-
ser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 
65,7 mio. kr. Det er samtidig en fremgang på næ-
sten 33 procent sammenholdt med resultatet for 
det første halvår i 2017 på 49,3 mio. kr. 

Fremgangen bygger på, at Fynske Bank igen for-
mår at vækste sin samlede forretning. Pr. 30. juni 
2018 udgør forretningsomfanget 14,3 mia. kroner 
mod 13,5 mia. kr. på samme tidspunkt sidste år. 
Det svarer til en samlet vækst på 6,1 procent.  

Også på udlånssiden oplever banken vækst med 
en stigning fra 2,9 mia. kr. til 3,2 mia. kr. svarende 
til en fremgang på 10,9 procent i perioden.  

Den flotte fremgang betyder også, at Fynske 
Bank som arbejdsplads vokser. Det gennemsnit-
lige antal ansatte var i 1. halvår 2018 på 166 mod 
158 i første halvår 2017. 

Resultatet understreger igen, at Fynske Bank er 
inde i en rigtig god og sund udvikling og står 
godt rustet til at fortsætte væksten. 

Balancen
Balancen udgør pr. 30. juni 2018 6,940 mia. kr. 
mod 6,327 mia. kr. pr. 30. juni 2017. 

Udlån udgør 3,246 mia. kr. pr. 30. juni 2018 mod 
2,927 mia. kr. pr. 30. juni 2017.

Indlån (inkl. puljeordninger) udgør 5,675 mia. kr. 
mod 5,136 mia. kr. pr. 30. juni 2017.  

Nøgletal og solvens
Fynske Banks kapitalprocent er pr. 30. juni 2018 
opgjort til 19,86 %. Fynske Bank er kapitalmæs-
sigt velpolstret og de fælles europæiske regler, 
som indfases frem mod 2019, opfyldes allerede 
på nuværende tidspunkt.

Egenkapitalen har nu rundet 1 mia. og er pr. 30. 
juni 2018 på 1.018 mia. kr.

Forventninger til årsregnskabet
Fynske Banks forventninger til årets resultat er 
fortsat, efter den tidligere udmeldte opjustering 
i marts 2018, uændret i niveauet 95-105 mio. kr.  

Udvalgte driftsposter
(1.000 kr.) 1. halvår 2018 1. halvår 2017
Netto rente- og gebyrindtægter 129.130 133.003
Kursreguleringer 41.862 13.497
Andre driftsindtægter 2.318 4.988
Udgifter til personale og administration 103.555 97.110
Af- og nedskrivning på immaterielle og 
materielle aktiver 5.593 5.465
Andre driftsudgifter 1.526 687
Nedskrivninger på udlån og  
tilgodehavender m.v. -1.144 365
Resultat af kapitalandele i associerede og 
tilknyttede virksomheder 1.879 1.439
Resultat før skat 65.659 49.300
Skat 3.717 10.202
Periodens resultat 61.942 39.098

Årets julekoncert i Svendborg
For 19. gang i Svendborg by-
des der velkommen til Årets 
Julekoncert med Stig Ros-
sen. Dette års gæstesolist 
er Andrea Lykke Oehlensch-
læger, en ung pige på kun 
20 år som allerede ved flere 
lejligheder har gjort sig be-
mærket med sin fantastiske 
stemme. Hun har bl.a. sunget 
sammen med The Antonelli 
Orchestra, Mads Langer og 
Simon Kvamm.

Koncerten afholdes i Svendborg Idrætscenter, 
søndag den 9. december kl. 16.00 og der bliver 
som sædvanlig lagt op til en fantastisk hyggelig 
og stemningsfuld eftermiddag med højt humør og 
en tanke til refleksion. 

Banken har et begrænset antal billetter som vi 
sælger til en favorabel pris til vores kunder. Billet-
ter kan købes i Svendborg afdeling fra mandag 
den 22. oktober.
 
Prisen inkl. kaffe og julekage er kun 275 kr. pr. bil-
let. Der kan maks. købes 6 billetter pr. kunde. 
Normalprisen er kr. 345,- ex. kaffe og julekage.



I Fynske Bank handler vi så vidt muligt lokalt. 
Det gør vi, fordi pengene bliver i vores lokal-
områder og på den måde gavner økonomien og 
beskæftigelsen i vores område. Det er derfor, vi 
også investerer i - og støtter de lokale samfund.

Hos Fynske Bank er vi mere end bare en bank. Vi 
er en aktiv deltager i vores lokalsamfund. Vi støt-
ter det lokale forenings- og idrætsliv samt lokale 
kulturarrangementer. Vores filialer er placeret i 
lokalområder, hovedparten af vores aktionærer 
bor i de lokalområder, hvor vi har filialer, og så 
handler vi så vidt muligt lokalt.

Det gør vi, fordi den lokale handel gavner den 
lokale økonomi og beskæftigelsen i vores lokal-
samfund.

Hvis du køber en vare til 100 kroner i en uden-
landsk butikskæde, så vil størstedelen af penge-
ne forsvinde ud af lokalsamfundet. De vil gå til 
producenten i udlandet, transportomkostninger 
og butikkens overskud vil blive beskattet dér, 
hvor butikkens hovedsæde befinder sig. 

Handler du derimod lokalt, er det et helt andet 
scenarie. Hvis du handler for 100 kroner i din 
lokale butik, vil en væsentlig større andel blive 
i lokalområdet og være til gavn for den lokale 
økonomi og beskæftigelse. Og her betaler både 
producenten og butiksindehaveren skat i områ-
det. 

I Fynske Bank handler du også lokalt. Hos os er 
det bare rådgivning og penge, der står på hyl-
derne og ikke købmandsvarer.

Fynske Bank er til, fordi mennesker og virksom-
heder i vores lokalområder har valgt os som de-
res pengeinstitut. Det sætter vi stor pris på, og 
vi gengælder ved at deltage i de lokalsamfund, 
hvor vi er repræsenteret. Sammen med Fonden 
for Fynske Bank støtter vi derfor foreningslivet 
og lokale arrangementer med mere end 10 milli-
oner kroner hvert år.

Hos Fynske Bank prioriterer vi nærværet og det 
gode købmandskab. Vi vil lokalsamfundet.
I dag. I morgen. I fællesskab.

I Fynske Bank handler vi lokalt

Her ses nogle af de initiativer og projekter vi har støttet;
Strandmølleskolens venner i Assens; Ny multibane, Dalum IF; Nyt spillertøj, Gårslevs lokalråd; Ny bypor-
tal, Svendborg Sportsfestival; Musik og kunst og Strib i bevægelse; Nye udendørsarealer
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Beskyt dit digitale privatliv

Vi har sjældent hørt så meget om cyberkriminali-
tet, som vi har gjort de senere år. De digitale an-
greb bliver flere og stadig mere avancerede. I takt 
med at smartphones er blevet allemandseje og 
bliver brugt dagligt og konstant, så har cyberkri-
minelle for alvor fået blod på tanden.

Både privatpersoner og firmaer bliver ramt af on-
line svindel og afpresning på nettet. Og det kan 
både resultere i mange tabte penge og mistede 
personlige informationer og dokumenter.

App: ”Mit digitale selvforsvar”
Hvis du føler dig utryg i forhold til at beskytte dit 
privatliv på nettet, og mangler konkret viden til at 
undgå it-kriminalitet, så kan appen ”Mit digitale 
selvforsvar” hjælpe dig til en tryggere digital hver-
dag.

Den er nem at bruge, og giver dig råd og vejled-
ning til uheldige situationer, du kan komme ud for, 
når du er online.

Hjælper både før og efter uheldet
Appen ”Mit digitale selvforsvar ” holder dig blandt 
andet opdateret om fup-mails i omløb, falske kon-
kurrencer, digital svindel eller registrerede trusler 
fra virusser og skadelig software.

Sker skaden, vejleder appen med konkrete råd til 
at løse problemet. Find også gode råd, hvis du op-
dager mystisk aktivitet på din netbank, eller hvis 
varerne du købte på nettet, aldrig dukker op.

Det er Forbrugerrådet Tænk, Det Kriminalpræven-
tive Råd og TrygFonden der står bag appen og du 
kan hente den i App store eller Google Play.

Boligkøbere og boligejere søger mod rentesikker-
hed, når de vælger lån, viser nye tal. 

En gennemgang af boligejeres lån i Totalkredit vi-
ser, at efterspørgslen efter lån med fast rente og 
med afdrag vinder frem blandt boligejere i alle 
landets kommuner. Uden nogen undtagelser sti-
ger andelen af lån med den fulde rentesikkerhed 
i samtlige af landets 98 kommuner i forhold til 
sidste år. Samtidig med, at de fastforrentede lån 
vinder terræn, så falder andelen af afdragsfrie lån 
ligeledes i de 98 kommuner.

Selvom stigningerne varierer over landet, så har 
alle kommuner det til fælles, at retningen er den 
samme, nemlig en vandring mod større rentesik-
kerhed på boliglånet.

Rekordlavt renteniveau
Vandringen mod fast rente skal især ses i lyset af, 
at renterne er på et rekordlavt niveau, og mulighe-
derne for rentesikring har været ekstremt gunstige 
for boligejerne i en længere årrække. I begyndel-
sen af 2015 meldte 2%-lånet sig på banen for før-
ste gang, og boligejerne har valfartet til lånet lige 
siden.

Skal du omlægge dit boliglån?
Kurserne på de fastforrentede lån er lige nu noget 
nær det højeste nogensinde, og er du boligejer 
med et variabelt forrentet lån, bør du overveje at 
omlægge til lån med fast rente. Et fastforrentet 
lån giver ikke kun rentesikkerhed. Det giver også 
bedst mulig beskyttelse af din eventuelle friværdi.
Om det er en god idé at omlægge dit lån, kom-
mer selvfølgelig an på din situation. Under alle 
omstændigheder anbefaler vi, at du tager en snak 
med din rådgiver i Fynske Bank.

Boligejere med livrem og seler
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Aktionærtilbud

Tarzan 
Fredag den 23. november kl. 19.30
Fredericia Teater

Med musik og tekst af den Oscar-belønnede og 
syvdobbelte Grammy-modtager Phil Collins præ-
senterer Fredericia Teater en storslået udgave af 
Disneys Musical TARZAN. Musicalen er baseret på 

Chris Buck og Kevin 
Limas tegnefilms-
fortolkning af Edgar 
Rice Burroughs klas-
siker om menneske-
barnet Tarzan, der 
vokser op blandt go-
rillaerne i den vest-
afrikanske regnskov.

Aktionærpris: 475 kr. (A-billet)
Normalpris: 628 kr.
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Hanne Boel/Poul Krebs
Lørdag den 6. oktober kl. 20
ODEON, Odense
Glæd dig til en helt unik musikalsk oplevelse, når 
Hanne Boel sammen med special guest Poul Krebs 
fortolker hinandens materiale ved en unik koncert i 
ODEON i oktober måned. Sammen og hver for sig 
vil de spille de største hits fra deres respektive bag-
katalog. De to stærke personligheder med hvert sit 
unikke udtryk glæder sig til at dele ud af sig selv 
til hinanden og i forening skabe en hel særlig mu-
sikalsk oplevelse.

Aktionærpris: 280 kr. (A-billet)
Normalpris: 380 kr.
Maks. 2 billetter pr. aktionær

GOG vs Århus
Fredag den 12. oktober kl. 18
SU´VI:T Arena, Gudme

Kom og vær med når håndboldklubben GOG 
hjemme i SU’VI:T Arena tager imod Århus hånd-
bold, med træner Erik Veje i spidsen. Det er to tra-
ditionsrige klubber der møder hinanden og der bli-
ver med garanti budt på både spænding og festlig 
stemning i SU’VI:T Arena. Inden kampen serverer 
vi en menu, en øl eller et glas vin samt optakt til da-
gens kamp ved Kasper Jørgensen, direktør i GOG 
og sportschef Torsten Laen.

Aktionærpris: 200 kr. 
(siddeplads – inkl. menu, vin/øl og optakt)
Normalpris: 618 kr. 
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Præsidentinderne
Onsdag den 24. oktober kl. 20
Arena Assens
Det er skuespil af 
største karat, når 
tre af skuespilen-
semblets stærke-
ste kort Kirsten 
Olesen, Karen-Lise 
Mynster og Stine 
Schrøder Jensen 
folder sig ud i Præ-
sidentinderne. En intens, modbydelig og vanvittig 
komedie om livet set fra samfundets nederste lag.

Stilen er brutal i sit udtryk. Alt udpensles på en 
stærkt underholdende måde. 

Tre rengøringskoner i den nederste del af føde-
kæden tørner mod hinanden i et usselt køkken. I 
et bombardement af ord og iført gummihandsker 
punkterer de hinandens livsløgne.

Aktionærpris: 150 kr.
Normalpris: 275 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  

3.-30. september 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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Nye regler om forældrekøb

Er du blandt de mange forældre, som har inve-
steret i en lejlighed for at gøre livet lettere for dit 
barn – og desuden opnå skattefordelen ved et 
eventuelt salg?

Så skal du overveje, om tiden er inde til at sælge 
videre nu.

Reglerne for overdragelse af et forældrekøb bli-
ver nemlig ændret i forbindelse med, at bolig-
skattereformen bliver implementeret. Der sæt-
tes en prop i de hidtidige regler om, at man kan 
overdrage et forældrekøb til 15 procent under 
den offentlige vurdering, der opfattes som et 
skattehul.

Skattehullet op-
står, idet man nor-
malt skal beskat-
tes af avancen ved 
et ejendomssalg, 
såfremt man ikke 
selv har beboet 
boligen. Der ligger 
således en bety-
delig skatterabat i 
de hidtidige regler.

Hovedparten af forældrekøb er lejligheder, og 
idet skattereformen særligt strammer beskat-
ningen af lejligheder, rammes forældrekøb altså 
både på den ene og den anden måde.

Sælg inden 2019
Er det meningen, din søn eller datter på et tids-
punkt skal købe et forældrekøb af dig, så giver 
det god økonomisk mening at slå til, inden den 
nye ejendomsvurdering bliver en realitet. De nye 
ejendomsvurderinger skulle være landet i post-
kassen 1. kvartal 2019, men er netop blevet for-
sinket, og sendes drypvist ud til boligejerne fra 2. 
kvartal 2019 og frem.

400 procent under niveau
De nye vurderinger for lejligheder vil alt andet 
lige være højere end de nuværende. SKAT har 
tidligere oplyst, at man notorisk har undervurde-
ret værdien af særligt grundene for etagebygge-
ri med op til 400 procent. Det betyder i sig selv, 
at det ikke er helt lige meget, om man benytter 
den nye eller gamle vurdering til overdragelse af 
forældrekøb, ligesom at det er helt slut med en 
skattebegunstiget overdragelse, når skatterefor-
men er blevet endeligt implementeret.

Inger Kielstrup, kun-
derådgiver Børkop, 
ansat pr. 1. august 
2018

Steen Garbo,  
pensionsmed- 
arbejder, 
ansat pr. 1. maj 2018

Henrik Gregersen, 
områdedirektør, 
CFO, ansat pr. 1. 
august 2018

Kasper Aaby, privat-
kundechef Nyborg, 
ansat pr. 1. august 
2018

Michael Habæk 
Mortensen, 
kreditkonsulent, 
ansat pr. 1. maj 2018

Emil Thomsen, 
finanstrainee Assens, 
ansat pr. 1. august 
2018

Nyansættelser

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 brev. Du kan til hver en tid æn-
dre dine ønsker til information i menuen ”infor-
mation” i Aktionærportalen.


