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Kære Aktionær

I dette aktionærnyt kan vi se tilbage på et til-
fredsstillende halvår. Vi er inde i en god og sund 
udvikling og vi har faktisk budt velkommen til 
mere end 2000 nye kunder. Samtidig har vi en 
pæn vækst i vores udlån og en stærk kapital og 
likviditetsposition. Det finder jeg meget glæde-
ligt.

En god ambassadør er en glad kunde. Derfor er 
vi for nogle måneder siden begyndt at måle på 
vores kunders tilfredshed med banken og vores 
rådgivning. Resultaterne, som du kan læse om i 
artiklen herunder, er vi lidt stolte over.
 
På de næste sider kan du bl.a. også læse om, at 
det er blevet nemmere at bruge NemID, om den 
kommende digitale tegnebog og så har vi netop 
uddelt 200.000 kr. til 20 legatmodtagere. Du har 
også mulighed for at vinde et rejsegavekort på 
5.000 kr. ved at deltage i vores Swipp-konkur-
rence.

Denne gang har vi tre gode aktionærtilbud til 
dig, der alle finder sted i løbet af efteråret. Til-
buddene spænder vidt fra koncert, over comedy 
og til en morsom teaterforestilling. Jeg håber, at 
du vil tage godt i mod disse tilbud.

Fortsat god sommer og god fornøjelse med læs-
ningen af Aktionærnyt.

Petter Blondeau
Adm. direktør

Glade kunder er guld værd
Vores kunder er så tilfredse, at de vil 

anbefale os til andre.

For to måneder siden 
begyndte vi at måle 

tilfredsheden blandt 
vores kunder. Efter 
hvert Rundt-Om-
Dig-møde modta-
ger kunderne en 
mail med en række 
spørgsmål. Et af dem 

lyder f.eks.: ”Hvor 
sandsynligt er det, at 

du vil anbefale Fynske 
Bank til andre?” Samlet 

set giver undersøgelsen et 
billede af, hvor tilfredse vores 

kunder er med rådgivning, service og Fynske 
Bank i det hele taget.

Alle besvarelserne samles i en såkaldt NPS-sco-
re, hvor 0 – 6 point er gruppen af kritiske kunder, 
7 – 8 point er passive kunder og 9 – 10 point er 
ambassadører. Alle kunder, der har en score over 
9 point, betegnes altså som ambassadører, der 
vil anbefale Fynske Bank til andre. 

Vi er meget stolte over, at vores NPS-score efter 
otte uger ligger på 9,1 point. En stor tak til alle 
vores dygtige medarbejdere og en stor tak til dig 
der anbefaler Fynske Bank til andre.
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Fynske Bank fortsætter væksten

Stadig flere bankkunder vælger Fynske Bank. 
Koncernregnskabet for første halvår 2016 viser 
både en flot kundetilgang, vækst i udlån og et 
resultat før skat på 36,3 mio. kr.  

Fynske Bank fortsætter sin positive udvikling og 
planen om vækst i bankens fokusområde, Fyn og 
Trekantsområdet.
 
Koncernens regnskab for første halvår viser så-
ledes et tilfredsstillende resultat før skat på 36,3 
mio. kr., mens resultatet efter skat lander på 28,6 
mio. kr. 
 
Nok så vigtigt er det imidlertid, at Fynske Bank 
kan notere sig en flot vækst på kundesiden. Ban-
ken har i første halvår af 2016 sikret sig mere end 
2000 nye kunder, ligesom halvårsregnskabet vi-
ser en vækst i udlånet på 3,4 % i forhold til 30. 
juni 2015. Det er en rigtig god og sund udvikling, 
banken er inde i. 
 
Samtidig har Fynske Bank en stærk kapital- og 
likviditetsposition, og derfor står banken godt 
rustet til at fortsætte væksten og imødegå de 
udfordringer, der generelt hersker for både den 
nationale og den internationale økonomi.
  
Balancen
Fynske Banks koncern-balance udgør pr. 30. juni 
2016 6,062 mia. kr. mod 5,802 mia. kr. pr. 31. de-
cember 2015.

Udlån udgør 2,933 mia. kr. mod 2,915 mia. kr. pr. 
31. december 2015.

Indlån (inkl. puljeordninger) udgør 4,921 mia. kr. 
mod 4,724 mia. kr. pr. 31. december 2015.
   
Nøgletal og solvens
Fynske Bank-koncernens solvens og kernekapi-
tal er pr. 30. juni 2016 opgjort til 18,6 % - mod et 
lovkrav på minimum 8 % og mod det af bestyrel-
sen fastlagte solvensbehov på 9,7 %.
 
Likviditeten er fortsat høj med en overdækning 
på 331,9 % 
 
Egenkapital på 883 mio. kr. mod 867 mio. kr. pr. 
31. december 2015.
 
Forventninger til årsregnskabet
Bankens forventninger til årets nettoresultat er 
uændret.
  
Forventningen om en svag stigning i rentemiljøet 
er til gengæld ikke blevet indfriet, da renterne på 
obligationsmarkederne i perioden er faldet yder-
ligere. Det betyder, at forventningerne til årets 
samlede basisresultat er justeret til 70-75 mio. kr. 
Det sker, fordi renteindtægter i modsætning til 
kursreguleringer indgår i basisresultatet. 

Hovedtal
1. halvår 1. halvår

Udvalgte driftsposter (1.000 kr.) 2016 2015
Netto rente- og gebyrindtægter 128.434 141.928

Andre driftsindtægter 7.855 12.517

Udgifter til personale og administration 95.746 96.961

Resultat af associerede virksomheder 1.307 1.344
Af- og nedskrivninger på immaterielle og  
materielle aktiver 6.110 5.002
Andre driftsudgifter 750 1.201

Basisresultat 34.990 52.625
Kursreguleringer 14.219 8.742

Andre driftsudgifter 186 5.626

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 12.680 18.282

Resultat før skat 36.343 37.459
Skat 7.757 6.614

Periodens resultat 28.586 30.845



Rabat til forlystelsesparker med dit  
MasterCard
Har du et MasterCard kan du nu få op til 25 % 
rabat til en lang række af de største forlystelses-
parker i Danmark. Du køber billetterne gennem 
en webside, som administreres af firmaet Affini-
on. 

Sådan gør du
Gå ind på www.lpmastercard.dk under fanen 
”fordelsprogram” i øverste højre hjørne. Herefter 
skal du oprette dig som bruger og du er herefter 
klar til at købe dine billetter til f.eks. Fårup Som-
merland, Danfoss Univers, Tivoli eller Knuthen-
borg Safaripark med rabat.

God fornøjelse!

200.000 kr. til studerende

Fynske Bank hylder i 2016 ambitiøse studeren-
de med legater for i alt 200.000 kr. Pengene 
går til studerende i bankens lokalområder og 
skal hjælpe de studerende til at kunne søge vi-
den og erfaring inden for deres studieretning 
– eksempelvis i udlandet. 

Fynske Bank ønsker at hylde flittige studerende 
for deres store ambitioner og lysten til at dygtig-
gøre sig. Blandt mange ansøgninger har Fynske 
Bank netop udvalgt 20 studerende, som alle har 
det til fælles, at de har tilknytning til ét eller flere 
af de områder, hvor Fynske Bank har filialer. Det 
drejer sig om Assens, Glamsbjerg, Haarby, Mid-
delfart, Fredericia, Kolding, Børkop og Odense. 

Det er især ønsket om at studere i udlandet, som 
er gået igen i ansøgningerne. Blandt de 20 ud-
valgte legatmodtagere er der studerende, som 
kommer fra studier som økonomi- og civilinge-
niøruddannelsen til mere kreative studier som 
ballet og fotografi. Mange af de 20 modtagere 
vil bruge legatet på studieophold i bl.a. Belgien, 
New York og Tanzania. 

Legaterne blev uddelt tirsdag den 16. august, 
ved en reception i bankens lokaler i Assens, til:

Rune Wriedt Larsen, Glamsbjerg
Sibyl Yde, Odense
Caroline Hoerlyck, Haarby
Kasper Rasmussen, Middelfart
Charlotte Maybom, Kolding

Stine Marie Kock Hollænder, Kolding
Anna Nygård Jepsen, Middelfart
Nicolaj Siersbæk, Glamsbjerg
Andreas Visbech Madsen, Odense
Josephine Elvira Rønholt Grimm, Haarby
Jens Marl Christiansen, Odense
Benedikte Kudahl, Odense
Camilla Majgaard, Assens
Maria Skov, Børkop
Nanna Rosenfeldt-Olsen, Kolding
Frederik Lasserre, Glamsbjerg
Theodor Lundberg, Kolding
Mathias Koch, Kolding
Ditte Nygaard, Odense
Christel Pilkær Thomsen, Nr. Broby

Her ses alle legatmodtagerne, hvoraf flere dog 
var repræsenteret ved nærmeste familie. Ba-
gerst til venstre ses Bent Schmidt, formand for 
legatkomiteen og Thomas Thoft, områdedirektør 
i Fynske Bank.
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Swipp og vind et rejsegavekort

Vi vil gerne have flere af vores kunder til at bru-
ge Swipp. Derfor har vi lavet en konkurrence, 
hvor du blot skal swippe 1 kr. for at være med. 
Du skal være kunde for at kunne deltage. Blandt 
alle deltagere trækker vi lod om et rejsegavekort 
på 5.000 kr.

Sådan gør du:
1. Først henter du Swipp-appen - send en sms 

med teksten Swipp til 1440, så modtager du 
et link til download af betalingsappen, der fås 
både til iPhone, Android og Windows Phone.

2. Derefter swipper du 1 kr. til 23 31 18 84

Konkurrencen udløber den 16. september. Vinde-
ren vil modtage direkte besked i løbet af  uge 38.

Det er blevet nemmere at bruge NemID

Siden juni måned har 
det været muligt for alle 
NemID-brugere at skifte 
fra en 6-cifret til en 4-cif-
ret adgangskode. Den 
4-cifrede kode er især en 
fordel for dem, som bru-
ger NemID på mobilen. 

NemID er en meget sikker 
løsning, som danskerne 
bruger mere end 2 millio-
ner gange om dagen i rig-
tig mange sammenhæn-
ge. Og i takt med at flere 

og flere danskere går over til at bruge smartpho-
nen frem for computeren, har Nets udviklet en 
mere enkel løsning.

Den nye, enkle adgangskode på fire tal skal sta-
dig bruges sammen med nøglekortet og giver 
derved samme gode sikkerhed som hidtil.

Vi spørger om du vil skifte
Første gang du logger dig på din netbank efter 
den 1. september, vil du blive spurgt om du øn-
sker at skifte din NemID adgangskode til en kode 
på 4 tal. Det er helt frivilligt og du kan når som 
helst skifte tilbage til en adgangskode på mini-
mum 6 tegn (tal og bogstaver).

Slut med checks efter 30. september

Færre og færre bruger checks og samtidig er der 
kommet nye, hurtige og mere effektive elektro-
niske måder at betale på. Derfor har de danske 
pengeinstitutter besluttet at ophæve samarbej-
det omkring checks ved udgangen af året. 

Fynske Bank luk-
ker for bestilling 
og udlevering af 
checks den 30. 
september 2016. 

Derved kan udleverede checks nå at blive indløst 
inden årets udgang.

I stedet for brug af checks anbefaler vi kon-
to-til-konto overførsel, betalingskort eller mobil-
betaling med Swipp. 

Såfremt du er checkbruger og er i tvivl om dine 
muligheder for betaling efter den 30. september, 
er du velkommen til at kontakte din rådgiver i 
banken.
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Aktionærtilbud

Dodo and the Dodos
Kulturhus Svendborg
Lørdag den 15. oktober kl. 20
Hvis nogen er i tvivl om Dodo & The Dodos’ plads 
i danskernes hjerter, skulle de have været til Do-
dos koncerter hen over sommeren. Her sang folk 
med på sangene, men de gjorde det vel at mær-
ke også tyve minutter før bandet gik på scenen.
Forklaringen er enkel, synes gruppen: ”Vi over-
holder overenskomsten med vores publikum. Vi 
skal være ydmyge og 110 procent til stede, og har 
for længst indset, at vores sange ikke længere 
kun er vores. Hvis vi prøver at køre den hjem på 
automatpiloten, kommer folk ikke næste gang.”

Sange som ’Vågner I Natten’, ’Gi’ Mig Hvad Du 
Har’ og ’Sømand Af Verden’ har vokset sig stør-
re end Dodo & The Dodos. De lever deres eget 
liv. Det beviser bandet - og publikum - ved hver 
koncert. 

Aktionærpris: 225 kr.
Normalpris: 300 kr.

The Sunshine Boys
Arena Assens
Lørdag den 29. oktober kl. 20
Endelig er de gamle nok til at spille så gamle. 
Kom og oplev Waage Sandø og Flemming Jen-
sen som to vrisne gamle mænd i The Sunshine 
Boys, der er én af de morsomste forestillinger, 
der nogensinde er skrevet. 

Den legendariske komikerduo – The Sunshine 
Boys - har et livslangt samarbejde bag sig. De 
sidste mange år udviklede dette sig nærmest til 
had og de vekslede ikke så meget som eet ord 
udenfor scenen. Willie og Al har for længst truk-
ket sig tilbage og har ikke set hinanden i 10 år – 
men fjernsynet vil lave en udsendelse, hvor man 
viser nogle af “de store gamle”.

Tilbuddet er fristende - af flere grunde - og Willi-
es niece er agent og presser på. Der er ingen vej 
udenom: De må arbejde sammen igen! Én eneste 
gang. Vi følger prøverne og ser resultatet af det 
tætte samarbejde mellem to, der ikke kan for-
drage synet af hinanden. Det er frygteligt - og 
dermed frygteligt morsomt. Der er ikke noget så 
sjovt som folk, der er i dårligt humør.

Aktionærpris: 195 kr.
Normalpris: 275 kr.

Warberg Comedy Tour’16
Magasinet Odense
Torsdag den 24. november kl. 20
Thomas Warberg er en af tidens 
absolut skarpeste af slagsen. Han 
går altid direkte efter comedy’ens 
sjæl: Det latterligt sjove – uden 
indpakning og fine fornemmelser. 
Hans nye one-man show handler 
om, hvordan vi mennesker be-
handler hinanden – et emne, der 
optager og til tider frustrerer War-
berg i en sådan grad, at det nu er 
blevet til et show. 

På WARBERG COMEDY TOUR ’16 
kan du dog også se frem til at se 
en helt ny side af den populære herre, da han i 
dette show underholder med nogle lidt længere 
jokes, end man er vant til fra hans hånd. Det hele 
bliver selvfølgelig stadig serveret i det samme 
høje tempo, der også kendetegner hans stil.

Aktionærpris: 200 kr. 
inkl. 1 drink og snacks i pausen
Normalpris: 305 kr.

Billetter
• Aktiekrav: min. 100 aktier i alt i husstanden
• Billetter kan bestilles på fynskebank.dk fra og med 

tirsdag den 23. august 2016
• Billetterne sælges efter først-til-mølle princippet
• Billetter refunderes ikke uanset årsag, men må gerne 

overdrages til 3. mand
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Digital tegnebog på vej

De regionale banker og de lokale pengeinstitut-
ter, herunder Fynske Bank, arbejder lige nu sam-
men med Nets om at have en digital tegnebog 
– en såkaldt wallet – klar, når Dankort på mobilen 
kommer til efteråret.

Den digitale tegnebog er en 
app, du kan downloade 

på mobilen, og ud over 
Dankort vil den kunne 

indeholde virtuelle 
 kopier af dine 

internationale 
betal ings-

kort. 

På den måde vil 
du kunne betale 
med dine beta-
lingskort ved blot at 
holde mobilen hen 
til betalingstermina-
len. Det vil du kun-
ne gøre de steder, 
der tager imod kon-
taktløse betalinger. 
Både i Danmark og i 
udlandet. Derved vil 
det blive nemt, hur-
tigt og endnu mere sikkert at betale. For 
selvfølgelig er der tænkt på sikkerheden, så 
det bliver lige så sikkert at betale med betalings-
kort i den digitale tegnebog, som det i dag er at 
betale med kontaktløse betalingskort.

Martin Arenfeldt,  
35 år, privatkunde-
chef, Kolding, ansat 
pr. 1. april 2016

Henrik Koertz, 43 
år, erhvervsrådgiver, 
Odense, ansat pr.  
1. august 2016

Marianne Littau  
Rasmussen, 37 år,  
kunderådgiver,  
Svendborg, ansat  
pr. 1. juli 2016

Leni R. Martensen, 
53 år, kunderådgiver, 
Kolding, ansat pr. 1. 
april 2016

Hanne Skaarup 
Larsen, Fredericia 
afdeling, 25 års 
jubilæum den 1. april 
2016

Ole Mose Andersen, 
56 år, pensions- 
medarbejder, 
forretningsudvikling, 
ansat pr. 1. august 
2016

Tina Lykke Nielsen, 
36 år, kunderådgiver, 
Middelfart, ansat  
pr. 15. april 2016

Ulrik Sandgaard Han-
sen, 45 år, kunderåd-
giver, Odense, ansat 
pr. 1. maj 2016

Peter Teilgaard 
Andersen, 49 år, 
Svendborg Erhverv, 
udnævnt til erhvervs-
kundechef pr.  
1. august 2016

Nyansættelser

Jubilæum Udnævnelse


