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Fynske Bank fortsætter væksten 
 
Stadig flere bankkunder vælger Fynske Bank. Regnskabet for første halvår 2016 viser både en flot 
kundetilgang, vækst i udlån og et resultat før skat på 36,3 mio. kroner.   
 
Fynske Bank fortsætter sin positive udvikling og planen om vækst i bankens fokusområde, Fyn og 
Trekantsområdet. 
 
Koncernens regnskab for første halvår viser således et tilfredsstillende resultat før skat på 36,3 
mio. kroner, mens resultatet efter skat lander på 28,5 mio. kroner.  
 
Nok så vigtigt er det imidlertid, at Fynske Bank kan notere sig en flot vækst på kundesiden. Banken 
har i første halvår af 2016 sikret sig mere end 2000 nye kunder, ligesom halvårsregnskabet viser en 
vækst i udlånet på 3,4 % i forhold til 30. juni 2015.  
 
”Vi ser tilbage på et tilfredsstillende halvår. Vi er inde i en god og sund udvikling, når vi kigger på 
væksten i vores udlån, vort samlede forretningsomfang og i den generelle tilgang af nye kunder. Vi 
har faktisk budt velkommen til mere end 2000 nye kunder. Det er meget glædeligt,” siger adm. 
direktør Petter Blondeau.  
 
”Samtidig har vi en stærk kapital- og likviditetsposition. Så vi er i en god position til at fortsætte 
væksten i vores fokusområde og til at imødegå de udfordringer, der generelt hersker for både den 
nationale og den internationale økonomi,” fortsætter direktøren.  
 
Petter Blondeau påpeger samtidig, at bankens forventninger til årets nettoresultat er uændret.  
Forventningen om en svag stigning i rentemiljøet er til gengæld ikke blevet indfriet p.t., da 
renterne på obligationsmarkederne i perioden er faldet yderligere. Det betyder, at 
forventningerne til årets samlede basisresultat er justeret til 70-75 mio. kroner. Det sker, fordi 
renteindtægter i modsætning til kursreguleringer indgår i basisresultatet.  
 
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 62 17 6501 eller 61 68 05 01.  
 
Kort om Fynske Bank 
Fynske Bank har 13 filialer på Fyn og i Trekantområdet, inklusive en ny filial i Odense, der er 
etableret i 2014. Hovedkontoret ligger i Svendborg med sæde for bestyrelse og direktion. I Assens 
er etableret en udvidet filial i det tidligere hovedsæde for Vestfyns Bank, hvor også stabs-
afdelingerne, Investering og Kredit, hører hjemme. Banken har ca. 150 medarbejdere. Mere 
information på www.fynskebank.dk 
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