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Meget tilfredsstillende resultat for 2021 
I Fynske Bank kan vi se tilbage på 2021, hvor 
vi leverede et meget tilfredsstillende resultat på 
74,1 mio. kroner før skat. Årets resultat betyder 
derfor også, at vi kan udbetale et pænt udbytte 
på samlet 21,4 mio. kroner til vores aktionærer.   

2021 blev et godt regnskabsår for Fynske Bank 
med et meget tilfredsstillende resultat. Vi har en 
pæn vækst i det samlede forretningsomfang på 
næsten 9 procent i forhold til 2020. Og selvom 
vi fortsat er påvirkede af den globale COVID-
19-pandemi i forhold til vores aktivitetsniveau og 
omsætning i banken, så er det alligevel lykkedes 
os at komme styrket ud af 2021.

Sammenligner vi resultatet med året før, så er der 
tale om en markant stigning fra 42,7 mio. kroner til 
dette års resultat på 74,1 mio. kroner. 

Den positive udvikling skyldes i høj grad vores ek-
sisterende kundebase, som også er kommet godt 
igennem pandemien. På grund af vores stærke 
kunder har vi kunnet tilbageføre 23 mio. kr. på 
nedskrivninger. Det vidner om stor soliditet. Det 
er samtidig tilfredsstillende, at vi i år kan udbetale 
21,4 mio. kroner til vores aktionærer. 

For Fynske Bank er tilfredse og loyale kunder net-
op en forudsætning for, at vi kan nå vores økono-
miske målsætninger. Samtidig oplever vi også, at 
de glade kunder vi har, henviser nye kunder til os. 

Tilgangen af nye kunder er et stort fokus for Fyn-
ske Bank og en vigtig del af vores Strategi 2024. 

Kundefokus er i det hele taget også et vigtigt pa-
rameter i vores hverdag, hvor vi tilstræber at give 
kunderne den bedste oplevelse, når de møder os 

enten fysisk eller digitalt. Derfor er det også glæ-
deligt at se, at Fynske Bank i år toppede i image-
undersøgelsen blandt pengeinstitutterne i Region 
Syddanmark. Undersøgelsen er lavet blandt dan-
skerne, og Fynske Bank scorer især højt på para-
metrene ”god rådgivning” og ”troværdighed”. Jeg 
kan ikke understrege nok, hvor stolt det gør mig, 
at vi qua vores dygtige medarbejdere kan opnå 
det bedste image blandt pengeinstitutter i Region 
Syddanmark. 
 
Medarbejderne i Fynske Bank har i 2021 leveret en 
dygtig indsats, og jeg mærker dagligt deres enga-
gement og kompetente tilgang til arbejdet. Det er 
særligt blevet bemærket i et år, hvor COVID-19 har 
betydet forsamlingsforbud og hjemmearbejde. 

Nu lysner det heldigvis i forhold til coronasituatio-
nen, og vi kan se ind i 2022 med mange spænden-
de initiativer og aktiviteter. Sammen med Fonden 
for Fynske Bank skal vi bl.a. uddele Fynske Bank 
Kammeratskabsprisen, være en del af DGI Lands-
stævne i Svendborg og uddele Fonden for Fynske 
Bank Prisen. 

Der er i det hele taget meget at se frem til i 2022, 
hvor Fynske Bank skal fortsætte med at være en 
attraktiv bank for kunder, medarbejdere og sam-
arbejdspartnere. I dag. I morgen. I fælleskab.

Petter Blondeau
Adm. direktør

Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2021 2020
Netto rente- og gebyrindtægter 257.885 249.411
Kursreguleringer 19.328 24.641
Andre driftsindtægter 8.871 6.308
Udgifter til personale og administration 234.288 220.690
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 3.791 3.930
Andre driftsudgifter 693 751
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -23.176 15.176
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 3.636 2.858
Resultat før skat 74.124 42.671
Skat 9.847 6.620
Årets resultat 64.277 36.051

Balance (1.000 kr.) 2021 2020
Udlån 2.901.964 2.817.730
Indlån og anden gæld 6.100.988 6.078.113
Indlån i puljeordninger 734.012  648.801
Egenkapital 1.201.885 1.148.242

Garantier 1.667.013 1.658.401

Nøgletal (pct.) 2021 2020
Kapitalprocent 25,2 25,9
Kernekapitalprocent 25,2 25,9
Egenkapitalforrentning før skat 6,6 3,8
Egenkapitalforrentning efter skat 5,5 3,2
Udlån i forhold til indlån 45,5 45,4
LCR-Brøk 295,0 312,0

Petter Blondeau
Adm. direktør
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Aktionærmøder 2022 aflyst
Vi har i Fynske Bank valgt at tage et forsigtig-
hedshensyn og dermed aflyse aktionærmøderne, 
der skulle have fundet sted i marts måned. Erfa-
ringsmæssigt er deltagerne til vores aktionærmø-
der i den modne alder og dem vil vi gerne passe 
godt på. 

Vi håber på vores aktionærers forståelse og for-
venter, at kunne holde aktionærmøder igen i 2023. 

Generalforsamling
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 31. 
marts 2022 kl. 16.30 i Borgerforeningen Svend-
borg Teater. 

Du kan læse mere på vores hjemmeside 
www.fynskebank.dk/gf hvor du også kan se, hvor-
dan du tilmelder dig. Fristen for tilmelding er den 
25. marts 2022.

Du har sikkert allerede mærket det. Priserne på 
benzin, el og varme er steget til et rekordhøjt ni-
veau det seneste år. For nogle betyder det, at der 
skal findes op mod 1.000 kr. ekstra om måneden i 
budgettet for at undgå ubehagelige overraskelser.
Det kan derfor være en rigtig god idé at gennem-
gå dit energiforbrug og dit budget for at sikre, at 
din konto kan løbe rundt. 

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, 
hvis du har brug for hjælp til budgettet, men du 
kan med fordel også kigge nærmere på, hvad du 
selv kan gøre for at optimere dit energiforbrug, og 
der kan et Totalkredit Energitjek være en hjælp. 

Her får du nemlig et godt overblik over dit forbrug 
og konkrete forslag til energirigtige løsninger. 

Få rabat på dit energitjek 
Alle privatkunder med et Totalkredit-lån og en 
ejerbolig, som er opført før 2000 og med energi-
mærke C, D, E, F eller G kan få besøg af en ener-
gikonsulent. Energikonsulenten gennemgår din 
bolig og giver konstruktiv sparring, ligesom du 
efterfølgende får en digital energi- og vedligehol-
delsesplan, som kan hjælpe med at bevare over-
blikket over energioptimeringer og vedligeholdel-
sestiltag. 

Du kan spare mellem 2-3.000 kr. på et Totalkredit 
Energitjek, som nemt kan bookes via din rådgiver 
i banken. 

Få et fingerpeg med Energiberegneren 
Hvis du er i tvivl, om der er potentiale til energifor-
bedringer i netop dit hus, så få et fingerpeg ved 
at prøve Energiberegneren. Energiberegneren kan 
også vise dig, om du kan få et Totalkredit Ener-
gitjek med rabat på din ejendom.

Du finder Energiberegneren på vores hjemmesi-
de: www.fynskebank.dk/energiberegner 

Stigende energipriser – hvad kan du selv gøre?
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Fonden for Fynske Bank bag frivilligunivers 
ved DGI Landsstævne 2022 

Når sommerens DGI Landsstævne bliver afholdt i 
Svendborg, er det med Fonden for Fynske Bank 
og Fynske Bank som vigtig samarbejdspartner for 
alle de frivillige bag idrætsfestivallen. Fonden for 
Fynske Bank har nemlig doneret 1. mio. kroner til 
at skabe en god oplevelse for de frivillige. 

I slutningen af juni bliver DGI Landsstævne igen 
afholdt i Svendborg. Her forventer arrangørerne 
bag den store idrætsfestival at samle mange tu-
sinde mennesker fra torsdag den 30. juni til søn-
dag den 3. juli til et væld af idrætsaktiviteter, fest 
og fælleskab. 

For at et stort arrangement som Landsstævnet 
skal blive en succes, er de 4.500 frivillige, som 
løser en lang række praktiske og servicerende 
opgaver, helt essentielle for, at deltagerne får en 
god oplevelse. Derfor har Fonden for Fynske Bank 
besluttet sig for at øremærke donationen til de 
mange frivillige. 

Værter for de frivillige 
- Vi er rigtig glade for at kunne være en del af den 
folkefest, vi ved, at Landsstævnet bliver i Svend-
borg. Det var et helt naturligt valg for os at mål-
rette donationen til de mange tusinde frivillige, vi 
forventer, der deltager i stævnet. De frivillige gør 

en kæmpe indsats, og uden dem kunne Lands-
stævnet ikke finde sted. Derfor vil vi gøre, hvad vi 
kan, for at give noget tilbage til dem, siger Petter 
Blondeau, adm. direktør i Fynske Bank.

Når sommerens stævne begynder, står Fynske 
Bank og Fonden for Fynske Bank altså klar til at 
byde de 4.500 frivillige velkommen i to særlige 
frivillighedszoner, som er indrettet til, at de kan få 
et velfortjent hvil med ro og hygge. Her bliver bl.a. 
opstillet massagestole, sækkestole og hængekø-
jer, ligesom der i zonerne vil være loungemusik og 
kaffebar, som bemandes af frivilligt personale fra 
Fynske Bank. 

Det er anden gang, at Svendborg er værtsby for 
DGI Landsstævne, for i 1994 var byen med stor 
succes også værter. DGI forventer cirka 25.000 
deltagere i løbet af de fire dage, ligesom der er en 
forventning om 4.000 - 5.000 frivillige fra lokale 
foreninger.

DGI Landsstævne 2021 finder sted den 30. juni. - 
3. juli 2022 i Svendborg.

Historien bag Landsstævnet
Landstævnet startede oprindeligt som et skyttestævne i 1862. Efter nogle år kom gymnastik 
med som aktivitet. I 1935 blev flere idrætter inviteret inden for, og stævnet udviklede sig 
igennem tiden med flere idrætsgrene og kulturelle input. Fællesskab, samvær, livsglæde og 
mangfoldighed har været Landsstævnets kendetegn op igennem tiden. De største lands-
stævner blev afholdt i Svendborg i 1994 og i Silkeborg i 1998, hvor henholdsvis 42.000 og 
45.000 deltagere var med.
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Fynske Bank topper i imageundersøgelse
Fynske Bank indtager førstepladsen i Region 
Syddanmark i imageundersøgelsen af danske 
pengeinstitutter, som mediet FinansWatch står 
bag. 

Fynske Bank har det bedste image blandt alle de 
danske pengeinstitutter i Region Syddanmark. Det 
viser undersøgelsen FinansImage 2021, som bran-
chemediet FinansWatch og analysevirksomheden 
Wilke står bag og årligt udgiver om alle danske 
pengeinstitutter. Undersøgelsen er lavet som en 
rundspørge blandt 5.000 danskere over 18 år, som 
altså alle kårer Fynske Bank som den bank med 
det bedste image i Region Syddanmark.

Imageundersøgelsen måler pengeinstitutterne 
ud fra ni fastelagte imageparametre som eksem-
pelvis service, rådgivning, troværdighed, konkur-
rencedygtige priser og udvikling af nye produkter 
og services m.fl. Her scorer Fynske Bank især højt 
på parametrene om god rådgivning og trovær-
dighed, hvilket glæder adm. direktør Petter Blon-
deau: 

- Jeg kan ikke andet end at være stolt over, at Fyn-
ske Bank har det bedste image blandt pengeinsti-
tutterne i Region Syddanmark, når man spørger 
danskerne. Men jeg er særlig stolt af, at vi sam-
tidig ligger i den absolutte top, når det kommer 
til parametrene god rådgivning og troværdighed. 
Efter min mening er det nemlig nogle af de vigtig-
ste værdier og parametre for en god bank. Og jeg 
kan kun give rosen videre til alle de dygtige med-
arbejdere i Fynske Banks ni filialer, som hver dag 
møder vores mange kunder med god rådgivning, 
siger Petter Blondeau. 

Og netop god rådgivning er noget af det vigtigste 
i Fynske Bank, hvor al rådgivning tager udgangs-
punkt i overbliksværktøjerne: ”Rundt-Om-Dig” 

eller ”Værdiskabende erhvervsrådgivning” til hen-
holdsvis privat- og erhvervskunder. Det gør det 
nemmere for kunderne at få et komplet overblik 
over deres økonomi, som ofte kan være svært at 
have styr på. 

For privat- og erhvervsrådgiverne i Fynske Bank 
er ”Rundt-Om-Dig” og ”Værdiskabende erhvervs-
rådgivning” samtidig et uvurderligt værktøj til 
hvert kundemøde uanset om det er en eksisteren-
de kunde eller en helt ny kunde. Det sikrer nemlig, 
at vi får spurgt ind til alt fra investering og pension 
til generationsskifte og fastholdelse af medarbej-
dere.  

Om undersøgelsen
FinansImage 2021 er den største måling af de 
danske finansvirksomheders image i befolknin-
gen. Undersøgelsen er baseret på godt 5.000 
besvarelser, som sætter tal på branchen generelle 
image og de enkelte finansvirksomheders place-
ring i forhold til hinanden. 

Mastercard i genbrugsplast 
Alle nye Mastercard-kort vil fremover blive pro-
duceret i genbrugsplast og ved at mindske bru-
gen af plastik bidrager Fynske Bank til en mere 
bæredygtig hverdag.

I Fynske Bank har vi et øget fokus på, hvad vi som 
bank, virksomhed og arbejdsplads kan gøre for at 
bidrage til en mere bæredygtig hverdag. Vi har 
eksempelvis fokus på vores forbrug af el, vand og 
varme, ligesom vi forærer brugt IT-udstyr, møbler 
m.v. til foreninger, så det kan blive genbrugt andre 
steder.

Vi har også taget en beslutning om, at fra 2022 vil 
alle nye bestillinger af Mastercard-kort blive pro-
duceret i genbrugs-PVC, som er genanvendeligt 
plastik. 

I Fynske Bank bakker vi op om den danske rege-
rings bestræbelser på at sætte klimapåvirkning 
højt på dagsordenen, så derfor er mindskelse af 
plastik et natuligt skridt for os at tage. I første om-
gang er det kun alle Mastercard-kort, som vil blive 
produceret i genbrugsplast, men vi bestræber os 
på, at det i fremtiden vil gælde alle korttyper i 
Fynske Bank. 
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Fonden for Fynske Bank Prisen 2021

WWW.FYNSKEBANK.DK

Charlotte Tubæk, Middelfart Maria Kronborg, Nyborg

Ole Sørensen, FredericiaMorten Frederiksen, Svendborg

Fonden for Fynske Bank belønnede i løbet af 2021 fire indsjæle i vores lokalområder med Fonden for 
Fynske Bank Prisen. Med prisen fulgte 100.000 kr. til velgørende formål.

MobilePay - betal fra den rigtige 
konto hver gang

Avisabonnementet, regningen fra forsikringssel-
skabet, forsyningsselskabet eller dén fra repara-
tion af bilen. Ingen dage er ens – det er dine ud-
gifter heller ikke.

Som kunde i Fynske Bank kan du nu tilføje dine 
konti, fx din budget- eller opsparingskonto, som 
MobilePay kan trække pengene fra, når du beta-
ler dine regninger med MobilePay eller har knyttet 
MobilePay til en betalingsaftale. 

Du tilføjer nemt dine konti i MobilePay-appen un-
der ”Konti & kort”.

	Du slipper for at flytte penge rundt 
 mellem forskellige konti i din netbank

 Kontoen udløber ikke på samme måde 
 som et kort

 Du har altid det fulde overblik over 
 faste betalinger og regninger i appen
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15-årige Caroline Kronblad vandt 
Fynske Bank Kammeratskabsprisen

Det blev den 15-årige Caroline Kronblad fra hånd-
boldklubben BR66 Langeskov, som løb med sej-
ren og 25.000 kr., da hun blev kåret som årets 
kammerat. 

Det var syv spændte unge fynboer, som stod på 
scenen til Sportslørdag i Odense Idrætshal, lør-
dag den 12. marts. De ventede alle på at få udløst 
spændingen om, hvem, der blev vinder af Fynske 
Bank Kammeratskabsprisen. 

Her blev 15-årige Caroline Kronblad kåret som 
årets kammerat for den store indsats, hun yder 
for sin håndboldklub og sine holdkammerater. 
Udover den flotte titel fik den 15-årige håndbold-
spiller også overrakt 25.000 kroner, som hun kan 
bruge sammen med sit hold. 

Hun havde stor opbakning fra sine holdkamme-
rater, der var mødt op i Odense Idrætshal for at 
heppe på deres kammerat, som stod på scenen 
med de øvrige nominerede. 

Indbegrebet af en god kammerat
Caroline Kronblad fik også flotte ord med på ve-
jen af juryen på scenen, som bestod af Jan Pyt-
lick, håndboldtræner, OB-spiller Jens Jakob Dyhr 
Thomasen og Petter Blondeau, direktør i Fynske 
Bank.

- Vi har i juryen fundet en vinder, som er dygtig til 
sin sport, men det er ikke derfor, at træneren har 
lagt mærke til vores vinder. Det er fordi, der er tale 
om et ungt menneske, som altid bakker sine hold-
kammerater op, som bliver set som en rollemodel 
og er god til at hjælpe nye i gang. Vores vinder er 
altid klar med et smil og en hjælpende hånd, hvil-
ket smitter af på resten af holdet. Vores vinder er 
indbegrebet af at være en god kammerat, sagde 
Petter Blondeau, inden han overrakte statuette og 
25.000 kroner til den overraskede Caroline Kron-
blad. 

Vil give hele holdet en god oplevelse og skabe 
minder
Den 15-årige håndboldspiller ved allerede, hvad 
hun kunne tænke sig at bruge pengene på. 

- Vi har talt om, at vi gerne vil på en tur til Barce-
lona til sommer. Der er en stor håndboldlejr for 
hold fra hele verden, så det kunne være fedt at 
tage derned sammen som et hold. Vi skal selvføl-
gelig spille håndbold, men jeg tror også, at vi vil 
have tid til at hygge os, grine og have det sjovt 
sammen, siger Caroline Kronblad.

Caroline Kronblad var en af de syv nominerede 
unge fynboer til ’Fynske Bank Kammeratskabspri-
sen’. Alle syv nominerede fik hver 3.000 kroner, 
som blev overrakt af juryen, som også bestod af 
håndboldekspert Trine Nielsen, der var forhindret 
i at være til stede i Odense Idrætshal. 

Personalia

Pia Kondrup Juul-Nielsen
Kunderådgiver
Nyborg 1/2-22
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Rene Andersen
Investeringsrådgiver
Investering 1/9-21

Søren M. Olsen
Business Analyst
Forretningsudvikl. 1/9-21

Majbritt Birkholm
Erhvervsrådgiver
Svendborg 1/10-21

Jens Christian Chor
Kunderådgiver
Fredericia 1/11-21
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