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Ca. 562 virksomheder

Virksomheder på Fyn

Virksomheder på Fyn

Ca. 20.000 virksomheder

Regnskab 2017:

Virksomheder på Fyn fordelt geografisk:

Virksomheder på Fyn fordelt brachemæssig:

Årets resultat: 54.563,00 kr. Balancesum: 6.988.753,00 kr.

- det fynske erhvervslivs lokale talerør



I 2017 har Fynsk Erhverv implementeret ny strategi, der har til formål at styrke de fynske 
virksomheders synlighed, samhandel, videndeling, netværk – og indflydelse. Vi har kort sagt 
sat strøm til det fynske erhvervsliv i bestræbelserne på at gøre Fynsk Erhverv endnu mere 
attraktiv som værdiskabende platform og talerør for det fynske erhvervsliv. 

Strategien understøttes af en række nye tilbud, herunder Den fynske virksomhedsportal, 
adgang til en række digitale nøgletal (Bisnode) og nye ledelsesværktøjer (Lederindsigt). Vi 
kalder det Fynsk Erhverv 4.0

2017 var på flere måder et særligt år. Først og fremmest var det valgår. Fynsk Erhverv deltog 
i valgmøder rundt på Fyn og var aktiv på de sociale medier for at få sat erhvervslivets vilkår 
på den politiske agenda. Det er klart, at med stigende konkurrence, mangel på kvalificeret 
arbejdskraft og en utilstrækkelig infrastruktur skal der mobiliseres alle gode kræfter for at 
skabe Danmarks mest attraktive rammer for bosætning og erhverv på Fyn.
 
Vi oplever i stigende grad interesse for såvel etablerede virksomheder som iværksættere i 
de fynske kommuner. Også fra Christiansborg har 2017 bragt nogle sejre i hus til Fyn. Særligt 
to forlig skal fremhæves, det ene handler om næste etape af udbygningen af den fynske 
motorvej og det andet om nedsættelsen af broafgifterne over Storebælt. To sager, som vi i 
Fynsk Erhverv har kæmpet hårdt for i flere år. Læs mere om dine muligheder og vores fælles 
resultater på fynskerhverv.dk.

Som partner i Fynsk Erhverv er du/din virksomhed en aktiv del af et stærk, tværfagligt 
fællesskab, hvor fynske erhvervsledere og beslutningstagere deler viden, erfaringer og 
forbindelser samt skaber forretning.

Årsberetning 2017

Sammen står vi stærkest!

- styrker dig og din virksomhed
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