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Tilfredsstillende vækst på toplinjen 
Fynske Banks regnskab for første halvår af 2022 
viser, at banken fortsat vækster sin samlede for-
retning og præsterer en stærk vækst på toplin-
jen. Til gengæld påvirker kursreguleringer det 
samlede resultat negativt.

Aktivitetsniveauet i banken er højt som følge af en 
positiv tilgang af nye kunder, en udlånsvækst på 
9,2 procent og en samlet toplinjevækst på godt 
syv procent. 

Når vi kigger tilbage på det første halvår, kan vi 
med tilfredshed konstatere, at Fynske Bank fort-
sat vækster det samlede forretningsomfang. Vi 
har en positiv tilgang af gode kunder, og med 
en rigtig pæn vækst i vores udlån og en toplinje-
vækst på godt syv procent oplever vi det højeste 
aktivitetsniveau i en årrække.
 
Kursreguleringer giver negativt resultat
I Fynske Bank ser vi dog også tilbage på et halvår, 
som samlet ender med et negativt resultat før 
skat på 5,5 mio. kr. mod et overskud før skat på 
38,1 mio. kr. i samme periode sidste år. 

På trods af den positive udvikling i toplinjen har 
kursreguleringer af primært bankens meget store 
beholdning af obligationer haft væsentlig negativ 
indflydelse på resultatet. 

I første halvår 2022 udgør kursreguleringerne et 
tab på samlet 51,4 mio. kr. I 2021 var det til sam-
menligning en indtægt på 4,4 mio. kr. 

Sådan lidt populært formuleret så tager vi nogle 
tab for at være konservative og gå med livrem og 
seler. Vi har et stort indlånsoverskud i banken, og 
de midler er placeret i en samlet obligationsbe-

holdning på godt 3 mia. kr. Så uagtet vores kon-
servative varighed på 0,8, bliver vi markant påvir-
ket af det forhøjede renteniveau. Renten er steget 
i en hastighed, vi ikke havde forudset, og det ram-
mer os.

Når det er sagt, så bygger vores indlånsoverskud 
jo på, at vi har en sund kerneforretning med en 
stærk kapital- og likviditetsposition og nogle rig-
tig gode kunder. Så vi ser fortsat lyst på fremtiden.

Uagtet usikkerheden om renteudviklingen og ud-
sigterne for såvel dansk som international økono-
mi fastholder Fynske Bank sine forventninger til 
årets resultat med et overskud i størrelsesordenen 
40-50 mio. kr. 

I løbet af det første halvår har mange af vores 
medarbejdere også kunnet uddele store og små 
donationer til kulturelle initiativer og foreninger 
i bankens lokalområder på vegne af Fonden for 
Fynske Bank. Uanset om det er en donation til 
den lokale håndboldklub, til DGI Landsstævnet i 
Svendborg eller når vi uddeler Fonden for Fynske 
Bank Prisen og Kammeratskabsprisen, kan jeg se, 
hvor stor en forskel, donationerne og priserne gør 
i de lokalsamfund, som Fynske Bank er en del af.

Det kan vi alle i Fynske Bank med rette være me-
get stolte af. Det er med til at gøre Fynske Bank 
til en attraktiv bank, i dag, i morgen, i fællesskab. 

Petter Blondeau
Adm. direktør

Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1. halvår 2022 1. halvår 2021
Netto rente- og gebyrindtægter 141.913 132.223
Kursreguleringer -51.393 4.425
Andre driftsindtægter 4.635 3.923
Udgifter til personale og administration 117.406 115.935
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 1.823 1.941
Andre driftsudgifter 368 379
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -19.851 -13.854

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -921 1.885
Resultat før skat -5.512 38.055
Skat -2.117 7.379
Årets resultat -3.395 30.676

Balance (1.000 kr.) 1. halvår 
2022

1. halvår
2021

Udlån 3.167.499 2.796.188
Indlån og anden gæld 6.272.006 6.389.708
Indlån i puljeordninger 643.148 686.016
Egenkapital 1.178.498 1.168.145

Garantier 1.732.723 1.797.056

Nøgletal (pct.) 1. halvår
2022

1. halvår 
2021

Kapitalprocent 24,0 24,6
Kernekapitalprocent 24,0 24,6
Egenkapitalforrentning før skat -0,5 3,3
Egenkapitalforrentning efter skat -0,3 2,6
Udlån i forhold til indlån 48,5 42,6
LCR-Brøk 288,0 340,0

Petter Blondeau
Adm. direktør
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Mit hjem: Overblik over dine Totalkreditlån
Sammen med Totalkredit tilbyder vi Mit Hjem, 
som er et digitalt univers, der giver dig overblik 
over dine lån i Totalkredit og boligmarkedet i det 
område hvor du bor.

Hvad kan du bruge Mit Hjem til?
Mit hjem er et digitalt univers, som du kan tilgå 
via menuen i din net- eller mobilbank. Her kan du 
nemt og enkelt: 

• Se dine lån i Totalkredit
 Få overblik over dine lån og se fx din næste  
 ydelse, løbetid og restgæld. Har du flere lån i  
 din bolig, kan du også se en samlet oversigt for  
 lånene i boligen.
• Følge med i dine KundeKroner
 Se hvad du får i rabat til næste termin, i år og  
 til næste år. Du kan også læse mere om, hvor- 
 dan og hvorfor du får KundeKroner.
• Se fakta om din bolig og planer for dit område 
 Hent de nyeste lokal- og kommuneplaner for  
 dit område, og få overblik over din boligs BBR- 
 oplysninger og salgshistorik.

• Få et skøn af din boligværdi og friværdi
 Se, hvad din bolig er skønnet til, og få en idé  
 om, hvor meget friværdi, du har i boligen.
• Se boliger til salg
 Gå på opdagelse i boliger til salg i det område  
 du gerne vil bo. På Mit Hjem kan du se alle bo- 
 liger, der er til salg i hele Danmark, herunder  
 gennemsnitlige m2-priser, liggetider og prisaf- 
 slag.

Din rådgiver sidder selvfølgelig klar til at hjælpe 
dig, hvis du har brug for økonomisk rådgivning 
omkring boligfinansiering.

Fra den 1. oktober 2022 fjerner vi negative ren-
ter samt indfører positive renter på udvalgte op-
sparingskonti. Dermed er det slut med negative 
indlånsrenter for både privat- og erhvervskunder 
i denne omgang.

Kontant indestående på pensionskonti forrentes 
fremover med 0,60 % for beløb over 100.000 kr. 
og med 0,40 % for beløb under. Børneopsparing 
forrentes med på 0,60 % og indestående på Even-
tyr og Teen konti forrentes med 0,40 %.

Derudover tilbyder Fynske Bank fra 1. oktober 
2022 en opsparing med en positiv rente, der af-
hænger af indestående på kontoen. Indestående 
fra 0-100.000 kr. forrentes med 0,40 % og in-
destående større end 100.000 kr. forrentes med 
0,60 %. Opsparingskontoen kan oprettes, hvis du 
har NemKonto i Fynske Bank. 

Udlån og kreditter
Den variable rentesats for udlån og kreditter til 
både privat- og erhvervskunder forhøjes med op 
til 0,75 %-point. 

Du kan se information om de nye rentesatser på 
de relevante konti i din netbank og på bankens 
hjemmeside, når de træder i kraft. Informationen 
vil forventeligt være tilgængelig den 1. oktober 
2022. 

Slut med negative renter
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Himmelhøje energipriser – hvad kan du gøre? 
De kraftigt stigende energipriser på bl.a. el og var-
me gør det ekstra relevant at se på muligheder-
ne for at energioptimere din bolig og tjekke dit 
budget.

Når du vælger at energiforbedre din bolig, nyder 
du godt af en række fordele, både på den korte 
og den lange bane. Gevinsten ved at nedbringe 
energiforbruget er både økonomisk, klimavenligt 
og bidrager desuden til et sundere indeklima. 

Få besøg af en energikonsulent
Der er mange områder, hvor der kan sættes ind, så 
en bolig gøres sundere, grønnere og mere værd. 

Med et Totalkredit Energitjek kommer du godt fra 
start med din energirenovering. En energikonsu-
lent giver dig nemlig et overblik over – og kon-
krete forslag til – hvad der skal til for at optimere 
din boligs energiforbrug. Det gør det nemmere 
for dig at vælge energirigtige løsninger og ved-
ligeholde dit hus, så værdien bevares eller øges.

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 vedligeholdelsesplan, som 
kan hjælpe med at bevare overblikket over ener-
gioptimeringer og vedligeholdelsestiltag. 

Du kan lige nu spare mellem 2-3.000 kr. på et  
Totalkredit Energitjek via Fynske Bank.

Hold øje med dit budget
Mange familier kommer til at opleve, at regningen 
på varme og el kan stige med flere tusinde kroner 
de kommende måneder. For nogle betyder det, at 
der skal findes mange ekstra penge i budgettet 
for at undgå ubehagelige overraskelser. Derfor er 
det vigtigt, at du holder ekstra øje med dit forbrug 
og løbende tilpasser din overførsel til budgettet.

Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler vi, at 
du tjekker dit energiforbrug og måske forhøjer din 
månedlige overførsel til budgettet, så din konto 
kan løbe rundt – også det kommende år.

Har du brug for hjælp til at ændre dit budget eller 
ønsker du at booke en energikonsulent, så kon-
takt din rådgiver i banken.

Med et EnergiTjek får du:

• Besøg af en energikonsulent, som gen- 
 nemgår din bolig og giver dig konstruktiv  
 og konkret sparring
• En digital energi- og vedligeholdelsesplan,  
 så  du bevarer overblikket og kan prioritere  
 dine planer
• Et energimærke, som du bl.a. har brug for,  
 når du søger offentlige tilskud (valgfrit).  
 Vær opmærksom på, at mange offentlige  
 tilskud kræver et gyldigt energimærke.

Totalkredit Energitjek Normal pris Pris med rabat Du sparer

Med energimærke 7.495 kr. 4.495 kr. 3.000 kr.

Uden energimærke 3.495 kr. 1.495 kr. 2.000 kr.

Det koster et Energitjek
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MitID bliver standardvalg hos det offentlige
Når du fremover skal logge ind på fx skat.dk, bor-
ger.dk og sundhed.dk, vil noget være anderledes. 

Fra torsdag den 22. september er det nemlig  
MitID og ikke NemID, man først møder, når man 
skal logge på offentlige selvbetjeningsløsninger. 
Skiftet sker som et led i overgangen til MitID, som 
har været i gang siden oktober 2021 – siden da har 
mere end 4,5 mio. danskere fået det nye digitale 
ID.

Man skal ofte vænne sig til at bruge noget nyt, 
og derfor kan der være nogle som allerede har 
fået MitID, men som først nu tager det i brug i 
de offentlige selvbetjeningsløsninger. Nogle har 
måske glemt deres bruger-ID, PIN-kode eller ad-
gangskode. Der er heldigvis hjælp at hente, hvis 
du er en af dem.

Har du glemt dit bruger-ID, PIN-kode eller ad-
gangskode? 

Glemt bruger-ID 
Har du glemt dit bruger-ID, kan du selv få det op-
lyst ved at logge på hjemmesiden MitID.dk med 
NemID. Alternativt kan du:

• Scanne dit pas i MitID appen ved at vælge 
 ’Opret MitID’ og dermed genaktivere dit MitID.  
 Eller 
• Kontakte MitID supporten, som kan oplyse dig  
 om dit bruger-ID, når du har identificeret dig  
 i telefonen ved at oplyse pas- eller kørekort- 
 nummer samt besvaret nogle spørgsmål fra  
 CPR-registeret. 

Glemt PIN-kode til MitID app 
Har du glemt PIN-koden til din app, kan du selv 
genaktivere din MitID app ved at scanne dit pas 
og ansigt i MitID appen. Alternativt kan du: 

• Ringe til MitID supporten, som kan sende dig  
 en midlertidig PIN-kode på sms, når du har  
 identificeret dig i telefonen ved at oplyse  
 pas- eller kørekortnummer samt besvaret nogle 
 spørgsmål fra CPR-registeret. Eller 
• Har du en “back up” i form af fx en MitID ko- 
 deviser eller en ekstra MitID app installeret på  
 en anden enhed, kan du selv bestille en midler- 
 tidig PIN-kode på MitID.dk. 

Glemt adgangskode til MitID kodeviser/kodeop-
læser 
Har du glemt din adgangskode til MitID kodevi-
ser/kodeoplæser, eller er din adgangskode blevet 
spærret, kan du – hvis du også har MitID appen, 
logge på MitID.dk og lave en ny adgangskode på 
din profilside. Alternativt kan du: 

• Ringe til MitID supporten, som kan hjælpe dig  
 med at oprette en ny adgangskode, når du har  
 identificeret dig i telefonen ved at oplyse  
 pas- eller kørekortnummer samt besvaret nogle 
 spørgsmål fra CPR-registeret. 

Har du slettet MitID appen, eller har du fået ny 
telefon? 
Har du ikke længere en MitID app på din telefon, 
eller har du fået ny telefon, så skal du hente og ak-
tivere en ny MitID app. Det gør du ved at scanne 
dit pas og ansigt i MitID appen. Gå ind under ind-
stillinger og vælg ’Aktiver app’. Alternativt kan du: 

• Få en ny aktiveringskode ved at logge på din  
 profil på MitID.dk – hvis du fx har MitID på en  
 anden telefon eller en kodeviser. Det anbefa- 
 les, at man har MitID på en ekstra enhed, så  
 man nemt kan geninstallere, hvis man fx mister  
 sin telefon. 
• Få en ny aktiveringskode i Borgerservice. 

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

MitID
support tlf.
33 98 00 10



FYNSKE BANK NYT

Fonden for Fynske Bank Prisen
Tre ildsjæle fra det lokale foreningsliv er i 2022 
blevet hyldet med Fonden for Fynske Bank Pri-
sen og 100.000 kroner. De tre prismodtagere har 
gjort sig bemærket ved deres uselviske tilgang 
og utrættelige indsats, der har gjort en uvurderlig 
forskel i det lokalsamfund, som de er en del af. 

Frivillig ildsjæl har sat Svendborg Amatør Sejl-
klub på verdenskortet

Årets første Fonden for Fynske Bank Prisen blev 
overrakt posthumt til Ole Ingemann, som desvær-
re gik bort kort tid før, prisen skulle overrækkes. 
 
Ole Ingemann var den primære drivkraft bag 
Svendborgs Silverrudder-sejlads og blev æret 
med Fonden for Fynske Bank Prisen og 100.000 
kroner for sit mangeårige, frivillige engagement i 
Svendborg Amatør Sejlklub 

Det var Ole Ingemanns hustru Ruth, som modtog 
prisen, og i Oles ånd gav hun de 100.000 kroner 
videre til Svendborg Amatør Sejlklub. 

- Det betyder utrolig meget, at Ole har fået den 
pris. Det er jo Ole i en nøddeskal, for klubben var 
hans et og alt. Det kommer til at betyde utrolig 
meget, da pengene kommer til gavn for alle med-
lemmer i sejlklubben. Meget skal sættes i stand, 
og der er vedligehold af medlemsbåde. Så man 
kan sige, at Ole stadig hjælper til i klubben, sagde 
Oles bror, Per Ingemann Nielsen, som også er for-
mand for Svendborg Amatør Sejlklub. 

Præsten fra Dalby har bragt byens borgere tæt-
tere på hinanden
I juni var det Sognepræst Jens Christian Bach 
Iversen, som blev hyldet med Fonden for Fynske 
Bank Prisen. 

Jens Christian Bach Iversen har været et sam-
lingspunkt i Dalby, siden han kom til sognet i 2001. 
Skønt en officiel titel som sognepræst har han 
nærmest fungeret som blæksprutte i Dalby, hvor 
han blandt andet har involveret sig i den lokale 
spejderforening, i beboerforeningen og i idræts-
foreningen, ligesom han er initiativtager og redak-
tør for den lokale avis Dalby Tidende.

Jens Christian Bach Iversen valgte at give de 
100.000 kroner videre til Dalby GF med det for-
mål at anlægge et mødested, som kan samle be-
folkningen på tværs af generationer og andre ty-
piske grupperinger.

- Det er min erfaring, at den største glæde og 
lykke opstår, når vi samles på tværs af generatio-
ner, interesser og livssyn, og det er netop formålet 
med det nye område i det offentlige rum, sagde 
Jens Christian Bach Iversen.

Arkitekt fra Glamsbjerg har skabt æstetisk og 
smuk have for alle

Den tredie prismodtager var en glad, stolt og ret 
så overrasket Kurt Greve Andersen, som i juni tog 
imod Fonden for Fynske Bank Prisen og 100.000 
kroner for sit arbejde med Glamsbjerghaven - det 
smukke og unikke åndehul for mange borgere i 
Glamsbjerg.

- Jeg har brugt rigtig mange timer heroppe, og 
faktisk var corona-situationen en hjælp, for så 
kunne jeg ikke komme ud og rejse, men i stedet 
bruge timerne på at arbejde med Glamsbjergha-
ven, sagde Kurt Greve Andersen.

Prismodtageren havde ikke overraskende beslut-
tet sig for at give pengene videre til netop Glams-
bjerghaven og Foreningen Glamsbjerg. Her skal 
pengene blandt andet bruges på mere inventar til 
havens større reparationer i fremtiden. 

Hvert år uddeles Fonden for Fynske Bank Prisen 
til fire ildsjæle. Den fjerde og sidste pris i 2022 ud-
deles i Odense-området i løbet af efteråret.



Vores filialer i Trekantområdet havde i starten af 
september samlet over 100 erhvervskunder til 
fremtidsseminar i Fredericia. 

Her kunne kunderne blive klogere på, hvordan de 
kunne blive bedre rustet til fremtiden med bl.a. 
oplæg fra Anne Skare Nielsen, som er en af ver-
dens bedste fremtidsforskere. Derudover kunne 
Janus Mortensen, direktør og indehaver af ind-
retnings- og møbelbutikken Interiør A/S, fortælle, 
hvordan de gik fra fysisk butik til e-handel.

Ind imellem de spændende oplæg havde er-
hvervskunderne også god tid til at netværke med 
hinanden på Trinity Hotel & Konference Center.
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Eksklusivt fremtidsseminar i Fredericia
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Investeringskonto FRI - en nem og enkel 
måde at investere

Hvis du synes, at det er på tide, at din opsparing 
skal arbejde lidt mere for dig, så har vi løsningen.
Du kan nemlig få en opsparingskonto med værdi-
papirafkast, hvor du slipper for nul renter – til gen-
gæld kan du få et værdipapirafkast. Investerings-
konto FRI er en enkel måde at få din opsparing ud 
at arbejde og et meget fleksibelt alternativ til at 
have dine penge stående kontant.

Når du indbetaler på en Investeringskonto FRI, 
bliver pengene helt automatisk investeret. Samti-
dig kan du frit hæve dem igen, når du ønsker det. 
Hvordan dine penge bliver investeret, aftaler vi na-
turligvis på forhånd efter en grundig rådgivning, 
hvor vi afdækker netop dine ønsker og behov.

Kom godt i gang – tal med din rådgiver
Hvis du gerne vil vide mere om Investeringskonto 
FRI, så kontakt din rådgiver, som kan hjælpe dig 
med at få mere ud af din opsparing.

Dine fordele med Investeringskonto FRI

 Automatisk investering af dine 
 indbetalinger
 Automatisk geninvestering af udbytter
 Automatisk indberetning til SKAT
 Automatiske månedlige indbetalinger,  
 hvis du ønsker det
 Intet depot og derfor ingen depot-
 gebyrer
 Ingen kurtage ved handel med værdi-
 papirer
 Investeringsløsning skræddersyet til dine  
 ønsker og behov
 Pengene kan hæves efter behov
 Ingen krav til beløb. Hverken minimum 
 eller maksimum.

Anne Skare Nielsen
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Fynske Bank tog sig af de frivillige ved 
Landsstævnet i Svendborg

I uge 26 indtog DGI Landsstævnet Svendborg. 
Gennem fire dage prøvede de flere end 20.000 
Landsstævnedeltagere, i både strålende sol og 
i plaskregn, kræfter med et væld af idrætter og 
nød det pulserende liv i Svendborg midtby.

Ved hjælp af Fonden for Fynske Bank støttede 
Fynske Bank det store idrætsstævne med en do-
nation på 1 million kroner. 

Som et led i donationen stod Fynske Bank bag 
en Frivilliglounge, hvor de 4.500 frivillige  kunne 
slappe af, få massage og forfriskninger. 

I Frivilligloungen stod medarbejdere fra Fynske 
Bank klar til at servicere de frivillige med vand, 
myslibarer og brunsviger, ligesom der i loungen 
var en kaffevogn, massagestole, en massør og 
hængekøjer, hvor de frivillige kunne slappe af.  
Lørdag havde loungen også besøg af Det Fynske 
Slagtøjsakademi, der gav en lille koncert.

Det var faktisk første gang nogensinde, at der 
blev lavet en lounge for de mange frivillige ved et 
Landsstævne. Et tiltag der blev værdsat og rost 
både under og efter stævnet.

Personalia

Maj Britt Christiansen
40 år Svendborg
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Christina Kolle
Kunderådgiver
Middelfart 2/5 2022

Elke Sønderby
Erhvervsmedarbejder
Odense 1/6 2022

Vivi Hoseassen
Privatkundechef
Odense 1/6 2022

Bjarne Andersson
25 år Rudkøbing

Nyansættelser

Erik Potempa
40 år Svendborg

Jubilæer


