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Millionoverskud for 11. år i træk hos fynsk leasingselskab
For 11. år i træk kommer Leasing Fyn med et stort millionoverskud. Ifølge direktøren er opskriften
på de flotte regnskaber trofaste kunder og loyale medarbejdere.
Stimen af flotte regnskaber fortsætter for Leasing Fyn. For 11. år i træk kommer
finansieringsvirksomheden Leasing Fyn ud af et regnskabsår med et millionoverskud. I 2020
opnåede Leasing Fyn således et overskud på 20,1 mio. kr. før skat. Leasing Fyns samlede udlån
udgjorde ved udgangen af 2020 i alt 2.300,7 mio. kr., hvilket var en stigning i forhold til året før på
104,3 mio. kr. svarende til en vækst på 5%.
Leasing Fyns primære opgave er at gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at
investere i nyt udstyr og materiel, og hvis man ser bort fra finanskrisen i 2009 har det givet
positive regnskaber siden etableringen i 1983.
”Regnskabsresultat for 2020 er glædeligt, og vi betragter årets overskud som meget
tilfredsstillende og glæder os over resultat af en stor og dygtig indsats af virksomhedens 56
medarbejdere. Leasing Fyn skaber flotte resultater, fordi vi leverer skræddersyede løsninger til
vores kunder, der matcher deres behov og skaber værdi. Vi har opbygget en trofast kundekreds,
som ved, at de hos os får troværdig og seriøs rådgivning, når deres finansiering skal på plads,”
siger Kurt Madsen, direktør for Leasing Fyn, der også oplever en stigning i tilgang af klimavenlige
virksomheder, der skal have finansieret grønne investeringer.
Leasing Fyns loyale medarbejdere giver værdi
Udover at have en trofast kundeportefølje er Leasing Fyn også en attraktiv arbejdsplads, der
formår at holde på de ansatte. Virksomhedens såkaldte personaleomsætning er nemlig markant
lavere sammenlignet med andre virksomheder i den finansielle sektor. I 2019 lå Leasing Fyns
personaleomsætning således på 3,9%, mens den var 12,5% generelt i branchen.
”Værdien af loyale og erfarne medarbejdere er enorm, og vores medarbejderes mangeårige
relationer til vores mange trofaste kunder betyder, at vi år efter år kan skabe flotte resultater,”
siger Kurt Madsen.
Kundekredsen hos Leasing Fyn tæller ca. 6000 kunder fordelt på hele Danmark. Leasing Fyn
besluttede i 2020 at afvikle deres factoring forretning, og vil fremover koncentrerer sig om
udvikling af den succesfulde leasingforretning.

Fakta om Leasing Fyn
Leasing Fyn beskæftiger sig primært med finansiel leasing af anlægsaktiver til erhvervsmæssig
brug med særlig fokus på landbrugsmaskiner, transportmateriel, entreprenørmaskiner,
industriudstyr og informationsteknologi. Virksomheden Leasing Fyn drives i fire selskaber, som er
henholdsvis Leasing Fyn Bank A/S, Leasing Fyn Faaborg A/S, Leasing Fyn Middelfart A/S og Leasing
Fyn Svendborg A/S.
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