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Tilfredsstillende årsregnskab 
Fynske Bank kommer ud af et udfordrende 
2020 med et tilfredsstillende resultat på 42,7 
mio. kroner før skat. Regnskabet viser et vok-
sende forretningsomfang og mere end 2.000 
nye kunder, ligesom vi i år kan udbetale et pænt 
udbytte på 12 mio. kroner til vores aktionærer.   

Årsregnskabet for 2020 viser et overskud på 42,7 
mio. kroner før skat. Sammenligner man resulta-
tet med 2019, så er der tale om en reduktion fra 
87,8 mio. kroner før skat, men under de aktuelle 
omstændigheder og markedsvilkår kan vi være 
tilfredse med årets resultat. Resultatet skal også 
ses i lyset af, at 2019-regnskabet havde ekstraor-
dinære indtægter på kursreguleringer fra salget 
af en del af aktierne i SparInvest og indtægter fra 
tilbageførsel af nedskrivninger. 

Jeg hæfter mig især ved, at årets resultat er et 
udtryk for, at det endnu engang er lykkedes for 
Fynske Bank at byde velkommen til mange nye 
kunder. I 2020 kunne vi sige goddag til mere end 
2.000 nye kunder. Det bekræfter mig i, at det 
stadigvæk gælder, at kundefokus giver tilfredse 
kunder og tilfredse kunder giver adgang til nye 
kunder. Det er et rigtig godt udgangspunkt for 
bankens nye strategi 2023, hvor vi vil have et sær-
ligt fokus på kunder, men selvfølgelig også med-
arbejdere, aktionærer og samfundsinteresserne i 
de lokalsamfund, vi er en del af. 

Samtidig glæder jeg mig også over, at vi trods  

udfordringerne og den generelle uvished om den 
økonomiske udvikling, kan udbetale et pænt ud-
bytte på 12 mio. kr. til vores aktionærer. 

I 2020 har vi også kunne se, at bankernes tradi-
tionelle forretningsmodel generelt er under pres 
på grund af det negative rentemiljø, stigende kon-
kurrence og stigende krav til bankernes compli-
ance og it-understøttelse. Det gælder også i Fyn-
ske Bank, hvor vi i lighed med øvrige banker har 
udfordrende vilkår for at opretholde en indtjening 
på niveau med tidligere. Kombineret med hjælpe-
pakker og et lavt aktivitetsniveau i samfundet har 
også vores erhvervsudlån været mærket og ligger 
mærkbart under det forventede. 

Som følge af uvisheden om den økonomiske ud-
vikling har vi taget ledelsesmæssigt skønnede 
nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på i 
alt cirka 40 mio. kr. 

Hjemmearbejde og engagerede medarbejdere
I Fynske Bank betød coronasituationen også, at 
vi i flere omgange måtte lukke adgangen til vores 
filialer, hvilket naturligt også betød, at vi ikke kun-
ne afholde fysiske kundemøder i det omfang vi 
gerne ville. Det har givet en fysisk afstand til vores 
kunder, som ikke er i tråd med den nærhed, de 
normalt oplever hos os og deres personlige råd-
givere. Jeg ved, at alle medarbejdere har arbejdet 
dedikeret med, at kunderne ikke skulle mærke af-
standen, selvom rådgivningen har foregået virtu-
elt eller over telefonen. 

Vores medarbejdere har været yderligere ud- 
fordret med hjemmearbejde i lighed med resten 
af samfundet, men jeg er glad og stolt over at se, 
hvordan medarbejderne har taget imod udfor-
dringen og været i stand til at yde den gode ser-
vice og kompetente rådgivning, som vores kun-
der kender os for. Det ser jeg tydeligt i de mange 
initiativer, kundetilfredsheden og de gode resul-
tater, medarbejderne dagligt skaber for kunderne. 

Det skal dog heller ikke være en hemmelighed, at 
vi alle sammen glæder os til en mere normal hver-
dag, hvor vi igen kan byde kunder velkommen i 
banken.

Fynske Bank er godt rustet til 2021
Selvom coronasituationen har udfordret os i 2020, 
så har den også lært os meget, som vi kan tage 
med videre i 2021. Jeg har personligt lært, hvor 
effektivt et telefonmøde eller møde på Teams kan 
være, og det er stadigvæk muligt at få en god dia-
log med kunder og samarbejdspartnere, selvom 
vi ikke sidder fysisk overfor hinanden. 

I 2021 kommer vi til at udbygge arbejdet med 
den fortsatte digitalisering af interne arbejdspro-

Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2020 2019
Netto rente- og gebyrindtægter 249.411 264.153
Kursreguleringer 24.641 33.952
Andre driftsindtægter 6.308 7.124
Udgifter til personale og administration 220.690 220.975
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materi-
elle aktiver 3.930 4.951
Andre driftsudgifter 751 921
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 15.176 -6.828
Resultat af kapitalandele i associerede virksom-
heder 2.858 2.600
Resultat før skat 42.671 87.810
Skat 6.620 11.604
Årets resultat 36.051 76.206

Balance (1.000 kr.) 2020 2019
Udlån 2.817.730 3.017.560
Indlån og anden gæld 6.078.113 5.550.364
Egenkapital 1.148.242 1.108.684

Garantier 1.658.401 1.560.796

Nøgletal (pct.) 2020 2019
Kapitalprocent 25,9 24,0
Kernekapitalprocent 25,9 24,0
Egenkapitalforrentning før skat 3,8 8,2
Egenkapitalforrentning efter skat 3,2 7,1
Udlån i forhold til indlån 45,4 53,0
LCR-Brøk 312,0 267,0

Petter Blondeau
Adm. direktør
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Aktionærmøder 2021 aflyst
Vi må desværre erkende, at det i den nuværen-
de situation, hverken er muligt eller forsvarligt at 
invitere til større fysiske møder. Derfor er årets 
fem aktionærmøder, der skulle have fundet sted i 
marts måned i Svendborg, Assens, Nyborg, Rud-
købing og Fredericia, aflyst.

Elektronisk generalforsamling
Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 23. 
marts 2021 kl. 17.00 og vil, på grund af COVID-19, 
blive afholdt som en fuldstændig elektronisk ge-
neralforsamling uden mulighed for fysisk frem-
møde. 

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.fyn-
skebank.dk/gf hvor du også kan se, hvordan du 
tilmelder dig. Fristen for tilmelding den 19. marts 
2021 kl. 23.59.

Med Mobilbank Erhverv kan du håndtere din virk-
somheds betalinger direkte på din mobil eller tab-
let. Den har mange af de samme funktioner som 
du kender fra mobilbanken til privat brug. 

Når du er på farten, kan du nemt og enkelt holde 
styr på virksomhedens økonomi - og nemt kom-
me i kontakt med jeres rådgiver.

Mobilbank Erhverv giver dig mulighed for at god-
kende, rette og slette betalinger direkte via mo-
bilen, dermed bevarer du fleksibiliteten, når du 
er på farten. Og du slipper for at skifte mellem 
privat-login og erhvervs-login. Du skal blot skifte 
app, når du ønsker at skifte mellem privat og er-
hvervsbrug.

Hent Fynske Banks Mobilbank til Erhverv
Du kan hente Fynske Banks Mobilbank til Erhverv 
i App Store eller Google Play. Læs mere på vores 
hjemmeside www.fynskebank.dk eller kontakt je-
res rådgiver i banken for at høre nærmere.

Mobilbank Erhverv til dine mobile enheder

cesser, men vi vil også have fokus på produktud-
vikling, som kan gøre det hurtigere, nemmere og 
mere bekvemt for vores kunder af udføre deres 
bankforretninger. 

I Fynske Bank skal vi stadigvæk have glade med-
arbejdere og glade kunder, og vi skal fortsat ar-
bejde ud fra vores fire værdier: Troværdighed, 
nærvær, købmandskab og fremsyn. Og skal vi leve 
op til vores egne værdier, så skal vi netop tilpasse 
os selv og vores virksomhed til den omverden, der 
omgiver os. Vi skal tænke nyt, udfordre det ek-
sisterende og opdatere vores viden, så vi fortsat 
kan stå godt rustet til fremtiden
Jeg vil gerne slutte med at udtale, at det går godt 

i Fynske Bank. Vi er en sund bank, og vi er godt 
rustet til fremtiden, selv efter det udfordrende år, 
vi har været igennem med COVID-19. 

Vilkårene har gjort det lidt sværere at drive en 
bank i dag, men så må vi vise, at vi kan forandre os 
og tilpasse os til de nye tider. Så bliver vi stærkere 
sammen. I dag. I morgen. I fællesskab.

Petter Blondeau
Adm. direktør
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Sjældent har denne opfordring været mere ak-
tuel når det gælder, at man skal være opmærk-
som og ikke lade sig snyde via telefonen eller 
nettet. Hele tiden prøver netsvindlerne at finde 
nye måder at snyde os på. 

Svindlerne, der forsøger at finde måder at lokke 
penge ud af almindelige mennesker via nettet el-
ler telefonen, er opfindsomme. Og de bliver ved 
og ved med at prøve sig frem for at finde ud af, 
hvordan de kan trænge gennem vores forsvar 
mod at blive snydt.

1. Svindlerne ringer til dig eller sender en sms 
eller en mail
Svindlerne sender en sms camoufleret som om, 
den kommer fra for eksempel myndigheder eller 
pengeinstitutter. Det kaldes smishing (en sam-
mentrækning af sms og phishing). Og det kan 
være dine penge, de fisker efter. På det seneste 
er svindlerne i vid udstrækning begyndt at ringe 
til mulige ofre. Det kaldes vishing (en sammen-
trækning af voice og phishing). Det mest simple 
råd til at undgå den form for svindel er, at man 
aldrig nogensinde giver følsomme oplysninger 
fra sig over telefonen, i en sms eller via en mail. 
Et pengeinstitut eller en offentlig myndighed vil 
aldrig bede om følsomme oplysninger på den 
måde. Lige sådan skal du aldrig besvare mails, du 
ikke stoler 100 procent på eller klikke på links eller 
downloade filer fra den slags mails.

2. Svindlerne laver falske hjemmesider som for 
eksempel foregiver at være fra dit pengeinstitut
Henvendelser som ovenstående kan blandt andet 
have til formål at lede dig til hjemmesider, der ser 
ud, som om de er fra dit pengeinstitut, men som 
ikke er det. Her bliver du bedt om at give oplys-

ninger fra dig om for eksempel dine adgangsko-
der eller kontonumre. Lad være. Dit pengeinstitut 
vil aldrig pludselig bede dig indtaste kontonumre 
eller andre oplysninger i pop-up vinduer eller lign-
ende.

3. Svindlerne prøver at snyde dig, når du 
shopper online
Du kan gøre mange gode køb på nettet, men også 
her skal du passe på svindel. Det kan du fx gøre 
ved fortrinsvis at shoppe på danske hjemmesider, 
bruge kreditkort, kun at betale via sikre betalings-
tjenester og kun at betale, når du er tilsluttet en 
sikker internetforbindelse, ikke når du bruger of-
fentligt wifi. Også når du shopper online, skal du 
passe på overdådige tilbud, der lyder for godt til 
at være sandt.

Digitalt selvforsvar 
En vej til mere information om svindel via telefo-
nen eller nettet er app’en Mit digitale selvforsvar, 
der er lavet i et samarbejde mellem Forbrugerrå-
det Tænk og TrygFonden. 

Her kan du få råd og vejledning om uheldige si-
tuationer, du kan komme ud for, når du er online. 
Blandt andet kan du blive opdateret om fup-mails, 
falske konkurrencer, digital svindel eller trusler fra 
skadelig software. Du kan også læse artikler om 
svindel på nettet og se guides med råd og tips, 
der kan hjælpe en mod at blive snydt. Vi kan der-
for kun anbefale, at du downloader appen til din 
telefon.

Pas på derude
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Fonden for Fynske Bank Prisen 2020

WWW.FYNSKEBANK.DK

NemID erstattes med MitID
Det NemID, du måske kender og benytter i dag, 
erstattes af det nye MitID i løbet af 2021.

Det er blandt andre Digitaliseringsstyrelsen, der 
står bag den digitale løsning, og anledningen til 
at forny NemID, som mere end 4,8 millioner dan-
skere bruger i dag, er, at kontrakten for det nuvæ-
rende NemID udløber. Det har givet anledning til 
at gentænke hele løsningen.

Hvorfor nyt navn?
Med det nye navn ønsker man at signalere, at det 
er en ny generation NemID. Det nye MitID kan no-
get andet og mere end det eksisterende NemID. 
MitID udtrykker, at NemID er blevet mere mit. At 
det handler om mit liv, mine muligheder og valg. 
MitID er mit og ingen andres.

Nøglekortet forsvinder
Nøglekortet i pap udgår med NemID, og du vil 

fremover skulle bruge MitID via en kodeviser eller 
en app ligesom NemID nøgleappen.

Der kommer også en række fysiske måder at bru-
ge det nye MitID for dem, der foretrækker det el-
ler har særlige behov.

Forløb
Ifølge planen kommer de første danskere til at 
tage MitID i brug fra sommeren 2021. Herefter er 
der en periode på ni måneder, hvor brugerne af 
NemID gradvist introduceres til det nye MitID og 
flyttes til den nye løsning.

NemID lukkes først, når MitID er fuldt implemen-
teret i 2022
Du vil blive informeret om, hvordan og hvornår du 
kan bruge det nye MitID. Indtil da kan du fortsæt-
te med at bruge dit NemID.

Korleder Finn Pedersen, Syngedrengene i Assens Erhvervsfolkene bag #ViErKolding i Kolding

Lise Lotte Honoré indehaver af Galleri DGV i SvendborgBestyrelsesformand Rune Kallager, H.C. Andersen Fest-
spillene i Odense

Fonden for Fynske Bank belønnede i løbet af 2020 fire indsjæle i vores lokalområder med Fonden for 
Fynske Bank Prisen. Med prisen fulgte 100.000 kr. til velgørende formål.
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13-årige Victoria vandt Kammeratskabsprisen 
Det var den 13-årige Victoria Tange fra Odense 
Rugby Club, som blev vinder af ’Fynske Bank 
Kammeratskabsprisen’ og 25.000 kr. til sin klub. 

På grund af coronasituationen kunne Fynske Bank 
Sportslørdag ikke afholdes på traditionel vis i 
Odense Idrætshal. Derfor blev vinderen af Fynske 
Bank Kammeratskabsprisen afsløret virtuelt på 
TV2 Fyn. Her blev de syv unge nominerede først 
interviewet af journalisten på live-TV og udsendel-
sen sluttede med, at journalisten kørte ind på p-
pladsen hos 13-årige Victoria Tange ved klubhuset 
i Odense Rugby Club. 

Victoria Tange var overvældet og utrolig glad, da 
jurymedlemmerne, håndboldekspert Trine Nielsen 
og direktør i Fynske Bank, Petter Blondeau, over-
rakte hende gavebeviset på 25.000 kr., sejrstatu-
etten og et diplom som det synlige bevis på titlen 
som årets kammerat. 

- Jeg havde ikke troet, det var mig, der ville vinde. 
Jeg tænker ikke over at være en god kammerat, 
og jeg var slet ikke opmærksom på, at jeg faktisk 
var det før nu. Jeg har bare været mig selv, sagde 
en glad Victoria Tange, inden hun løb familie, træ-
ner og en veninde i møde, som stod klar med flag 
ved klubhuset i Odense Rugby Club.

Selvom den 13-årige rugbyspiller havde svært 
ved at sætte ord på, hvordan hun er en god kam-
merat, så var det ikke svært for juryen, som gav 
hende flotte ord med på vejen. 

- Når vi i juryen sidder og kigger på, hvad der gør 
de unge mennesker til en god kammerat, så er 
det netop, når de gør en forskel for deres klub og 
for deres holdkammerater. Og det gør Victoria i 
høj grad. Hun er kun 13 år, og alligevel er hun om-
sorgsfuld overfor de yngre spillere, hjælper gerne 
andre før sig selv, og så kan hun få hele holdet 
i godt humør. Victoria er uden tvivl indbegrebet 
af en god rollemodel, og derfor er vi glade for at 
kunne overrække Kammeratskabsprisen til hende, 
sagde Petter Blondeau. 

Victoria vil have holdet med på tur
Den 13-årige vinder af Kammeratskabsprisen vid-
ste også, hvad hun kunne tænke sig at bruge pen-
gene på. Og selvfølgelig havde hun tænkt på at 
lave noget, hvor hele holdet kan have det sjovt 
sammen. 

- I år har det været svært for os at lave noget sam-
men på grund af corona. Derfor ved jeg bare, at 
pengene skal bruges på, at vi kan lave noget sjovt 
sammen. Jeg kunne godt tænke mig at lave andet 
end at træne sammen, men det er en beslutning, 
som de andre skal være med til at tage. Det glæ-
der jeg mig til at finde ud af, sagde Victoria Tange.

13-årige Victoria Tange var én af de syv nomine-
rede unge fynboer til ’Fynske Bank Kammerat-
skabsprisen’. Alle de syv unge sportsudøvere har 
hver fået 3.000 kr. i forbindelse med deres nomi-
nering. 
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Skal din opsparing investeres bæredygtigt?
Bæredygtighed handler ikke kun om at tage cyk-
len, sortere affaldet og huske at slukke lyset. Du 
kan bidrage mindst lige så meget til en bæredyg-
tig omstilling gennem dine investeringer.

I Fynske Bank hjælper vi dig med at investere 
ansvarligt. Vores samarbejdspartnere på investe-
ringsområdet har underskrevet de FN-støttede 
principper for ansvarlig investering (Principles for 
Responsible Investments (UN PRI)) og eksklude-
rer selskaber, der agerer indenfor bl.a. våbenin-
dustrien. Flere af vores samarbejdspartnere har 
på enkelte af deres fonde opnået højeste grad af 
bæredygtighed i form af fonde der er svanemær-
kede.

Bæredygtighed i investeringer vil i de kommen-
de år få større og større betydning. Selskabernes 
hensyn til medarbejdere, miljøet og klimaet vil på-

virke deres evne til at tjene penge og levere afkast 
til investorerne. Dette får betydning for, om de er 
gode investeringer eller ej.

Ved at investere bæredygtigt, kan du gøre en for-
skel. Vil du høre nærmere, så kontakt din rådgiver 
i banken.

Personalia

Tina Dam Clausen
Kunderådgiver
Rudkøbing 1/11-20

WWW.FYNSKEBANK.DK

Mette Tonnesen
Kreditcontroller
Stab 9/11-20

Raphael Neerholt
Kunderådgiver
Assens 1/1-21

Jørn Andersen
Erhvervsrådgiver
Svendborg 4/1-2021

Finn Jensen
50 års jubilæum
15/2-21

Pia Christensen
25 års jubilæum
1/3-21

Annemette Larsen
AML-specialist
Stab 16/2-2021

Nyansættelser Jubilæer

Forenet Kredit er foreningen for kunderne i Ny-
kredit og Totalkredit. Det er gratis at være med 
og deltage i foreningens demokrati og arrange-
menter. I 2021 kan stemmeberettigede kunder i 
Nordjylland samt på Fyn stemme til repræsen-
tantskabsvalget i Forenet Kredit.

Valget på Fyn afholdes den 16. marts og valget i 
Nordjylland afholdes den 18. marts. Begge møder 
afholdes virtuelt fra kl. 19.30-21.00. Fristen for til-
melding til valget er den 15. marts kl. 12.

Hvem kan stemme til valget? 
Som kunde i Totalkredit kan man stemme til val-
get, hvis man den 30. december 2020 havde en 
ejendom beliggende i valgområdet, som var be-
lånt med et Totalkreditlån. 

Hvorfor er det vigtigt, at kunderne deltager aktivt 
i valget?
Repræsentantskabet er med sine 104 medlemmer 
den øverste myndighed i Forenet Kredit, der bl.a. 
arbejder for fair boligfinansiering i hele Danmark. 

Repræsentantskabet bestemmer også størrelsen 
på det årlige tilskud, som kunderne i Totalkredit 
oplever i form af KundeKroner. Kunderne i Total-
kredit har en unik mulighed for medbestemmelse 
– ved at stille op og/eller ved at stemme til repræ-
sentantskabsvalget.

Du kan læse mere om Forenet Kredit på 
www.forenetkredit.dk/valg

Forenet Kredit - dit valg

Hans Erik Hansen
Finanschef


