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Trods et første halvår med den verdensomspændende 
corona-krise og den deraf følgende økonomiske krise 
som det altoverskyggende tema kan Middelfart Spa-
rekasse præsentere et halvårsregnskab med et solidt 
overskud før skat på koncernniveau på 43,4 mio. kr. 
Godt nok er overskuddet lavere end i første halvår 
2019, hvor sparekassen havde et overskud før skat 
på 70 mio. kr., men forskellen kan i høj grad tilskrives 
corona-krisen, og adm. direktør Martin Baltser har 
overordnet to grunde til at være tilfreds med halvårs-
regnskabet.

–   For det første leverer vi et godt resultat, selv om co-
rona-krisen helt naturligt har sat sit aftryk på første 
halvår. Vi har hensat 15 mio. kr. til corona-relaterede 
nedskrivninger. Selv om vi endnu ikke har lidt reelle 
tab på grund af corona-krisen, påvirker de 15 mio. kr., 
vi har hensat til tab, halvårsresultatet negativt. På 
samme vis er vores beholdninger af obligationer og 
aktier også påvirket negativt. Heldigvis investerer 
vi vores overskudslikviditet med forsigtighed, så et 
tab på 1,6 mio. kr. ud af en værdipapirbeholdning på 
over tre mia. kr. må siges at være acceptabelt, siger 
Martin Baltser.

En forretning i udvikling
Den anden årsag til, at han er tilfreds med halvårs-
regnskabet, er på den lange bane meget betydnings-
fuld. Den grundlæggende forretning har det godt. 
Sparekassens omsætning – netto rente- og gebyrind-
tægterne – stiger, mens udgifterne holdes i ro.

–   Selv om det er udfordrende tider at drive forretning 
i med lave renter og vigende efterspørgsel efter ud-
lån, så formår vi at få vores samlede forretning til at 
vokse. Det skyldes en kombination af fortsat kunde-
tilgang, og at vi fortsat laver gode forretninger med 
både vores erhvervs- og privatkunder, siger Martin 
Baltser.

Han roser i samme ombæring de cirka 350 kolleger i 
sparekassen for deres indsats under corona-krisen.

–   Det var utroligt flot at se, hvordan sparekassen blev 
drevet fra hjemmekontorer i køkkener og stuer. Vi 
holdt sparekassen kørende, så vi kunne være der for 
vores kunder, da de havde mest brug for os, selv om 
vi var spredt for alle vinde, siger Martin Baltser.

Vækst i rente- og provisionsindtægter
Fremgangen på toplinjen er båret af stigende rente- 
og provisionsindtægter. For provisionsindtægternes 
vedkommende gælder det ikke mindst den løbende 
indtjening fra sparekassens samlede bestand af for-
midlede realkreditlån, som nu har rundet 24 mia. kr., 
samt at kunderne nu har investeret cirka otte mia. kr. 
i værdipapirer i samråd med sparekassens rådgivere.

Indførslen af negative renter er medvirkende til, at 
renteindtægterne udvikler sig positivt. Sparekassen 
indførte pr. 1. april negative renter for privatkunder – i 
et vist omfang. Erhvervskunder har været omfattet af 
negative renter siden efteråret 2019. 

Tilfredsstillende  
halvårsregnskab 
trods corona-krise
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Middelfart Sparekasse kommer ud af første halvår 2020 med et overskud før 
skat på 43,4 mio. kr. Det er lavere end i 2019, men tilfredsstillende, siger adm. 
direktør Martin Baltser. Sparekassen fastholder forventningerne til året 
som helhed.
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–   Det har ikke været en let beslutning. Men virkelighe-
den er, at prisen på penge er negativ. Den gode del 
af den fortælling er, at man kan optage et realkredit-
lån med negativ rente, men man skal altså også – til 
en vis grad – betale for at have indestående i spare-
kassen, siger Martin Baltser.

Middelfart Sparekasse har i flere år betalt negativ 
rente af sit indestående i Nationalbanken. Pr. 30. juni 
2020 havde sparekassen placeret ca. to mia. kr. i Na-
tionalbanken. 

Svagt faldende udlån – indlånet vokser
Gennem flere år har der været begrænset appetit ef-
ter udlån. Det er der fortsat, og trods en nettokunde-
tilgang på mere end 3.300 kunder siden 30. juni 2019, 
falder udlånet svagt – 1,7 procent er det faldet på et år 
til nu 5,9 mia. kr.

–   Efterspørgslen efter udlån har været vigende gen-
nem nogen tid. Det er blevet forstærket af corona-
krisen. Både på grund af ekstra forsigtighed fra 
kundernes side og på grund af de statslige hjælpe-
pakker, hvor virksomheder har fået betydelig likvidi-
tet, som bl.a. er blevet brugt til at nedbringe udlånet, 
forklarer Martin Baltser.

Indlånet er vokset med fem procent siden 30. juni 
2019. Indlånet incl. indlån i puljeordninger udgør nu 
11,7 mia. kr.

En solid sparekasse
Sparekassens egenkapital er vokset med 11,6 procent 
siden 30. juni 2019 til nu mere end 1,4 mia. kr. Det skyl-
des både overskud på driften og en stærk opbakning 
fra sparekassens garanter. Der er pr. 30. juni 2020 teg-
net garantkapital for 643 mio. kr. – næsten 45 mio. kr. 
mere end for et år siden.

Kapitalmæssigt står sparekassen godt rustet. Kapital-
procenten incl. NEP-kapital er på 18,8, hvilket giver en 
kapitalmæssig overdækning på 5,6 procent – uden at 
indregne halvårets resultat i kapitalprocenten. 

Et uvist andet halvår
Første halvår har været præget af corona-krisen, og de 
store statslige hjælpepakker har afbødet de værste kon-
sekvenser af den omfattende nedlukning af samfundet. 

Når hjælpepakkerne udfases i løbet af andet halvår, er 
det usikkert, hvilken indflydelse det får på samfunds-
økonomien og dermed også Middelfart Sparekasse. 

–   Vi forventer, at krisen vil kunne mærkes i andet halvår 
i form af tab, når hjælpepakkerne udfases. Vi forven-
ter dog også, at de 15 mio. kr., vi har hensat til corona-
relaterede tab, er tilstrækkeligt. Da vi generelt ser en 
god udvikling i forretningen, fastholder vi forventnin-
gerne til årets resultat før skat på koncernniveau i in-
tervallet 100-120 mio. kr., siger Martin Baltser.

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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Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr. Sparekassen Koncernen

Note 2020 2019 2020 2019

2 Renteindtægter 127.426 129.019 139.972 140.626

3 Negative renteindtægter -7.248 -6.395 -7.354 -6.539

4 Renteudgifter -5.879 -4.955 -6.493 -5.225

5 Negative renteudgifter 9.700 572 9.700 572

Netto renteindtægter 123.999 118.241 135.825 129.434

Udbytte af aktier m.v. 3.241 9.363 3.241 9.363

6 Gebyrer og provisionsindtægter 141.856 135.069 147.483 140.926

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -5.167 -4.944 -5.307 -5.061

Netto rente- og gebyrindtægter 263.929 257.729 281.242 274.662

7 Kursreguleringer -1.534 11.915 -1.609 11.977

Andre driftsindtægter 889 919 5.868 6.493

8 Udgifter til personale og administration -204.361 -201.104 -212.016 -211.168

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -4.158 -1.885 -7.937 -3.038

Andre driftsudgifter -1.257 -666 -2.281 -1.765

9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -19.788 -3.708 -21.415 -5.056

10
Resultat af kapitalandele i associerede og  
tilknyttede virksomheder 7.918 4.822 1.578 -2.117

Resultat før skat 41.638 68.022 43.430 69.988

Skat -6.741 -11.140 -8.533 -13.106

Halvårets resultat 34.897 56.882 34.897 56.882

Totalindkomstopgørelse

Halvårets resultat 34.897 56.882 34.897 56.882

Anden totalindkomst:

Værdiregulering af domicilejendomme 0 1.239 0 1.239

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 22 -283 22 -283

Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter -5 62 -5 62

Anden totalindkomst efter skat 17 1.018 17 1.018

Halvårets totalindkomst 34.914 57.900 34.914 57.900
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Balancen · Aktiver

Beløb i 1.000 kr. Sparekassen Koncernen

Note 30/6 2020 31/12 2019 30/6 2019 30/6 2020 31/12 2019 30/6 2019

Kassebeholdning og anfordrings- 
tilgodehavender hos centralbanker 223.822 247.716 198.314 223.822 247.716 198.314

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 
centralbanker 1.856.626 1.676.788 2.556.079 1.861.767 1.674.451 2.557.127

Udlån og andre tilgodehavender til 
dagsværdi 0 89 90 0 89 90

9 Udlån og andre tilgodehavender til  
amortiseret kostpris 5.760.551 5.957.708 5.879.856 5.882.775 6.078.971 5.984.269

Obligationer til dagsværdi 3.127.047 2.745.934 1.641.460 3.138.729 2.757.011 1.652.854

Aktier m.v. 327.743 302.078 382.973 327.743 302.078 382.973

10 Kapitalandele i associerede virksomheder 73.129 72.301 71.662 73.129 72.301 71.662

10 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 248.705 257.623 258.146 0 0 0

Aktiver tilknyttet puljeordninger 1.974.845 2.026.899 1.786.518 1.974.845 2.026.899 1.786.518

Immaterielle aktiver 0 0 0 745 646 432

Grunde og bygninger i alt 33.948 31.947 15.816 295.704 257.948 240.982

-   Investeringsejendomme 25.219 29.092 12.921 74.843 80.348 62.545

-   Domicilejendomme 2.812 2.855 2.895 178.350 177.600 178.437

-   Domicilejendomme (leasing)   5.917 0 0 42.511 0 0

Øvrige materielle aktiver 18.719 22.435 21.468 26.264 30.381 29.690

Aktuelle skatteaktiver 17.724 7.277 5.505 16.463 9.554 6.897

Udskudte skatteaktiver 7.143 2.406 5.958 0 0 0

Aktiver i midlertidig besiddelse 2.014 2.014 18.614 2.014 2.014 18.614

Andre aktiver 95.858 77.582 97.941 124.989 108.456 130.233

Periodeafgrænsningsposter 31.177 62.974 36.430 32.376 72.519 37.600

Aktiver i alt 13.799.051 13.493.771 12.976.830 13.981.365 13.641.034 13.098.255
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Læs hele halvårsrapporten på  
midspar.dk/halvaarsrapport2020

Balancen · Passiver

Beløb i 1.000 kr. Sparekassen Koncernen

Note 30/6 2020 31/12 2019 30/6 2019 30/6 2020 31/12 2019 30/6 2019

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 99.798 149.901 108.141 121.802 171.533 133.751

Indlån og anden gæld 9.651.266 9.347.689 9.292.420 9.719.176 9.407.603 9.339.900

Indlån i puljeordninger 1.974.845 2.026.899 1.786.518 1.974.845 2.026.899 1.786.518

Udstedte obligationer til amortiseret 
kostpris 24.897 24.878 24.971 24.897 24.878 24.971

Andre passiver 397.998 346.724 303.154 456.032 365.777 322.328

Periodeafgrænsningsposter 6.224 1.482 1.707 16.076 18.834 10.314

Gæld i alt 12.155.028 11.897.573 11.516.911 12.312.828 12.015.524 11.617.782

Hensatte forpligtelser 

Hensættelser til udskudt skat 0 0 0 24.514 29.312 20.143

Hensættelser til tab på garantier 19.078 19.496 19.392 19.078 19.496 19.399

Andre hensatte forpligtelser 1.000 1.428 2.715 1.000 1.428 3.119

Hensatte forpligtelser i alt 20.078 20.924 22.107 44.592 50.236 42.661

Efterstillede kapitalindskud

11 Efterstillede kapitalindskud 189.064 188.931 151.730 189.064 188.931 151.730

Egenkapital

Garantkapital 643.091 615.544 599.663 643.091 615.544 599.663

Overført overskud 789.578 750.754 684.382 776.449 738.453 672.720

Opskrivningshenlæggelse 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434

Reserve efter den indre værdis metode 0 0 0 13.129 12.301 11.662

Renter garantkapital 0 17.850 0 0 17.850 0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -222 -239 -397 -222 -239 -397

Egenkapital i alt 1.434.881 1.386.343 1.286.082 1.434.881 1.386.343 1.286.082

Passiver i alt 13.799.051 13.493.771 12.976.830 13.981.365 13.641.034 13.098.255

12 Eventualforpligtelser

13 Koncernoversigt

14 Kapitalkrav

15 Anvendt regnskabspraksis


