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Middelfart Sparekasse leverer et halvårsregnskab med 
et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. Det 
er det næstbedste halvårsresultat i sparekassens histo-
rie og en fremgang på 15 procent i forhold til halvårsre-
sultatet 2018. De faldende renter på realkreditlån spiller 
markant ind, da mange boligejere har udnyttet rentefal-
det i første halvår til at lægge deres lån om. Den aktivitet 
sammenholdt med en fortsat flot tilgang af nye kunder 
– og deraf øget forretningsomfang – danner grundlaget 
for det meget tilfredsstillende halvårsresultat.

–  Vi siger, at en god forretning skal være til fordel for 
både kunden og sparekassen, og det er tilfældet med 
de mange låneomlægninger i år. Man kan se i regn-
skabet, at det har været godt for os, men endnu vigti-
gere, så har kunderne fået boligfinansiering på meget 
fordelagtige vilkår. Jeg tror ikke, at nogen havde for-
udset den udvikling, vi har været vidne til i år. Først var 
der en stor konverteringsbølge, da 1,5 procent-lånet 
nærmede sig kurs 100. Renten fortsatte med at falde, 
og vi har nu været vidne til en formentlig endnu større 
konverteringsbølge, hvor kunder har låst renten i 30 
år på bare én procent, siger Martin Baltser, adm. di-
rektør i Middelfart Sparekasse.

I sparekassens regnskab kan aktiviteten ses i posten 
 ”gebyr- og provisionsindtægter”. Den er steget med 15 
procent i forhold til første halvår 2018. Sparekassen 
havde indtægter for 140,9 mio. kr. på den post i første 
halvår.

Større udlån, færre renteindtægter
Det lave renteniveau er på mange områder omdrej-
ningspunktet i sparekassens halvårsregnskab. Udlånet 
er øget med fire procent i forhold til 30. juni 2018. Allige-
vel er netto renteindtægterne faldet med seks procent. 

–  Der er konkurrence om udlån, og derfor ser vi, 
at renteindtægterne falder. Samtidig er vores ren-
teudgifter til Nationalbanken også en del af tallet. 
Vi betaler en negativ rente på 0,65 procent af langt 
størstedelen af vores betydelige indestående i Na-
tionalbanken, forklarer Martin Baltser.

På grund af væksten i indtægter fra provisioner og ge-
byrer, vokser netto rente- og gebyrindtægterne samlet 
set med seks procent i forhold til første halvår 2018.

–  Samtidig kan vi glæde os over, at renteniveauet 
er en medvirkende faktor til, at vores tab på kunder 
er meget, meget små. Vi har nedskrivninger for fem 
millioner kroner ud af et udlån på næsten seks mil-
liarder kroner, siger Martin Baltser.

Indlånet vokser også
Kundernes opsparingslyst er også fortsat i første 
halvår 2019. Sparekassens indlån inkl. indlån i pulje-
ordninger har nu passeret 11 mia. kr. – en stigning på 
13 procent siden 30. juni 2018. Heraf står flere end ni 
mia. kr. på almindelige indlånskonti, hvor renten typisk 
er nul procent. 

Låneomlægninger  
sætter præg på stærkt 
halvårsregnskab
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Middelfart Sparekasses halvårsregnskab viser et overskud før skat på  
koncernniveau på 70 mio. kr. ”Meget tilfredsstillende”, karakteriserer  
adm. direktør Martin Baltser  resultatet.
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–  Det kan være den rigtige løsning, men vi anbe-
faler altid vores kunder at tage en snak med deres 
personlige rådgiver for at finde ud af, om en del af 
indeståendet måske med fordel kan investeres i 
værdipapirer – med mulighed for et positivt afkast, 
siger Martin Baltser.

Ny strategi rulles ud
Martin Baltser kan også se tilbage på et halvår, hvor 
sparekassen tog hul på en ny treårig strategi. Den har 
fået titlen ”Til fælles bedste”.

–  Vi er et solidt og velindtjenende pengeinstitut, og 
det skal vi være til enhver tid. Men vi må ikke gå på 
kompromis med vores værdier, og strategien læg-
ger en retning, hvor indtjening og socialt ansvar går 
hånd i hånd. Det betyder, at vi træffer nogle valg, som 
andre pengeinstitutter måske ikke gør. Eksempelvis 
har vi et mål om at få flere foreninger som kunde i 
Sparekassen. Ikke fordi det giver nogen stor ind-
tjening til os her og nu, men at gøre vores til, at det 
bliver lidt lettere at være forening, er et af de mange 
bidrag, vi yder til samfundet, siger Martin Baltser.

Opjustering af forventninger til hele årets resultat
Med et stærkt halvårsresultat i ryggen og positive ud-
sigter for andet halvår skruer Middelfart Sparekasse 
op for forventningerne til årets resultat. Ved årets 
indgang var forventningen et resultat før skat på kon-
cernniveau mellem 90 og 110 mio. kr.

–  Den store konverteringsaktivitet er fortsat i an-
det halvår, og hvis salget af Sparinvest til Nykredit 
bliver gennemført, som vi forventer, så har vi udsigt 
til en ekstraordinær indtægt på den post. Derfor 
forventer vi nu et resultat for hele 2019 i niveauet 
150-175 mio. kr. før skat på koncernniveau, siger 
Martin Baltser.

Sparekassens egenkapital er pr. 30. juni 2019 1,3 mia. 
kr. Heraf udgør garantkapital 600 mio. kr. 

Adm. direktør  
Martin Baltser
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Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Martin Baltser
27 90 05 00 · mnb@midspar.dk

Kommunikationschef  
Bjarne Jacobsen 
27 90 06 64 · bja@midspar.dk
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Sparekassen Koncernen

2019 2018 2019 2018

Renteindtægter 129.014 136.342 140.477 146.014

Renteudgifter 10.773 8.087 11.043 8.305

Netto renteindtægter 118.241 128.255 129.434 137.709

Udbytte af aktier m.v. 9.363 2.488 9.363 2.488

Gebyrer og provisionsindtægter 135.069 117.219 140.926 122.910

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 4.944 4.816 5.061 4.469

Netto rente- og gebyrindtægter 257.729 243.146 274.662 258.638

Kursreguleringer 11.915 -589 11.977 -668

Andre driftsindtægter 919 182 6.493 5.382

Udgifter til personale og administration 201.104 186.419 211.168 195.108

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 1.885 3.405 3.038 -866

Andre driftsudgifter 666 432 1.765 434

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 3.708 3.792 5.056 4.380

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 4.822 8.827 -2.117 -3.337

Resultat før skat 68.022 57.518 69.988 60.959

Skat 11.140 8.340 13.106 11.781

Halvårets resultat 56.882 49.178 56.882 49.178

Totalindkomstopgørelse

Halvårets resultat 56.882 49.178 56.882 49.178

Anden totalindkomst:

Regulering som følge af ændret regnskabspraksis  
i associeret virksomhed 0 -791 0 -791

Værdiregulering af domicilejendomme 1.239 0 1.239 0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -283 -62 -283 -62

Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 62 14 62 14

Anden totalindkomst efter skat 1.018 -839 1.018 -839

Halvårets totalindkomst 57.900 48.339 57.900 48.339
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Sparekassen Koncernen

30/6 2019 31/12 2018 30/6 2018 30/6 2019 31/12 2018 30/6 2018

Kassebeholdning og anfordrings- 
tilgodehavender hos centralbanker 198.314 192.525 164.848 198.314 192.525 164.848

Tilgodehavender hos kreditinstitutter  
og centralbanker 2.556.079 1.803.732 680.664 2.557.127 1.804.318 677.836

Udlån og andre tilgodehavender til 
dagsværdi 90 443 443 90 443 443

Udlån og andre tilgodehavender til  
amortiseret kostpris

5.879.856 5.861.588 5.648.979 5.984.269 5.951.548 5.729.914

Obligationer til dagsværdi 1.641.460 1.689.530 2.534.443 1.652.854 1.701.314 2.547.352

Aktier m.v. 382.973 314.583 304.577 382.973 314.583 304.577

Kapitalandele i associerede virksomheder 71.662 73.780 55.060 71.662 73.780 55.060

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 258.146 256.943 253.829 0 0 0

Aktiver tilknyttet puljeordninger 1.786.518 1.685.196 1.569.157 1.786.518 1.685.196 1.569.157

Immaterielle aktiver 0 0 0 432 283 297

Grunde og bygninger i alt 15.816 13.532 18.457 240.982 238.810 244.479

-   Investeringsejendomme 12.921 11.851 16.751 62.545 59.125 63.984

-   Domicilejendomme 2.895 1.681 1.706 178.437 179.685 180.495

Øvrige materielle aktiver 21.468 21.590 23.566 29.690 30.895 32.211

Aktuelle skatteaktiver 5.505 3.986 712 6.897 8.072 10.062

Udskudte skatteaktiver 5.958 2.848 2.958 0 0 0

Aktiver i midlertidig besiddelse 18.614 18.614 16.601 18.614 18.614 16.601

Andre aktiver 97.941 87.456 74.475 130.233 119.645 104.107

Periodeafgrænsningsposter 36.430 51.108 25.273 37.600 52.191 26.698

Aktiver i alt 12.976.830 12.077.454 11.374.042 13.098.255 12.192.217 11.483.642
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Gæld

Gæld til kreditinstitutter og central-
banker

108.141 97.559 98.341 133.751 115.570 115.944

Indlån og anden gæld 9.292.420 8.679.538 8.218.878 9.339.900 8.725.231 8.267.019

Indlån i puljeordninger 1.786.518 1.685.196 1.569.157 1.786.518 1.685.196 1.569.157

Udstedte obligationer til amortiseret 
kostpris

24.971 0 0 24.971 0 0

Andre passiver 303.154 255.350 242.857 322.328 274.528 258.296

Periodeafgrænsningsposter 1.707 1.730 1.255 10.314 9.260 7.701

Gæld i alt 11.516.911 10.719.373 10.130.488 11.617.782 10.809.785 10.218.117

Hensatte forpligtelser 

Hensættelser til udskudt skat 0 0 0 20.143 24.344 21.931

Hensættelser til tab på garantier 19.392 20.573 16.494 19.399 20.580 16.506

Andre hensatte forpligtelser 2.715 4.231 169 3.119 4.231 197

Hensatte forpligtelser i alt 22.107 24.804 16.663 42.661 49.155 38.634

Efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud 151.730 99.828 49.948 151.730 99.828 49.948

Egenkapital

Garantkapital 599.663 591.564 577.992 599.663 591.564 577.992

Overført overskud 684.382 623.729 597.922 672.720 609.949 583.795

Opskrivningshenlæggelse 2.434 1.195 1.195 2.434 1.195 1.195

Reserve efter den indre værdis metode 0 0 0 11.662 13.780 14.127

Renter garantkapital 0 17.137 0 0 17.137 0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -397 -176 -166 -397 -176 -166

Egenkapital i alt 1.286.082 1.233.449 1.176.943 1.286.082 1.233.449 1.176.943

Passiver i alt 12.976.830 12.077.454 11.374.042 13.098.255 12.192.217 11.483.642

Sparekassen Koncernen

30/6 2019 31/12 2018 30/6 2018 30/6 2019 31/12 2018 30/6 2018

Læs hele halvårsrapporten på  
midspar.dk/halvaarsrapport2019


