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Overskud på 74,2 mio. kr. før skat på 
koncernniveau i første halvår 2017.

Første halvår af 2017 blev særdeles godt for Middelfart 
Sparekasse. Sparekassen præsenterer et overskud før 
skat på 74,2 mio. kr. på koncernniveau. Det er 28 pro-
cent bedre end halvårsresultatet for 2016, der lød på 
57,9 mio. kr.

Der er flere årsager til resultatet, der ligger langt over for-
ventningerne til første halvår. Først og fremmest tager 
sparekassen fortsat imod mange nye kunder – i første 
halvår er der tale om en nettotilgang på 3.222 kunder, og 
få dage inde i juli rundede sparekassen 70.000 kunder. 
Ud over kundetilgangen spiller et lavt niveau for tab og 
nedskrivninger samt positive kursreguleringer også ind.

T   Halvårsresultatet viser med al tydelighed, at der 
fortsat er medvind til et pengeinstitut, der tror på 
tilgængelighed og nærværende rådgivning. Vi har 
i de seneste år oplevet en stor efterspørgsel efter 
den måde, vi driver pengeinstitut på, hvor vi på den 
ene side har tidssvarende digitale løsninger og på 
den anden side fortsat satser på lokal tilstedevæ-
relse og den direkte kontakt mellem kunden og 
rådgiveren, siger Martin Baltser, adm. direktør i Mid-
delfart Sparekasse.

Regnskab viser bedring i samfundsøkonomien
Af halvårsregnskabet fremgår det, at udlånet vokser 
i sparekassen. Faktisk er udlånet vokset med 14 pro-
cent siden 30. juni 2016. Men indtægterne fra udlån 
falder en smule. Det er et tydeligt billede på, at det 
lave renteniveau kommer kunderne til gode i form af 
lavere renter på deres banklån. Omvendt stiger spare-
kassens gebyr- og provisionsindtægter.

T   Det er et udtryk for, at de nye kunder bringer mere 
forretning til sparekassen i form af realkreditlån, 
pensionsordninger, investeringsordninger osv. Men 
det er også et udtryk for, at der generelt er kommet 
gang i boligmarkedet, hvor vi har set en pæn stig-
ning i antallet af handler. Normalt er hushandler en 
god motor for den generelle samfundsøkonomi, for-
di der med et nyt hus ofte følger flere investeringer. 
Derfor ser vi udviklingen i første halvår som et ud-
tryk for, at det økonomiske opsving har bidt sig fast, 
siger Martin Baltser, der også nævner, at mange bo-
ligejere har udnyttet det lave renteniveau til at fore-
tage låneomlægninger i løbet af første halvår 2017.

At der er økonomisk medvind i husholdningerne og 
virksomhederne kan også aflæses ud af Sparekassens 
meget lave tab og nedskrivninger på kunder. Nedskriv-
ningerne udgør 5,3 mio. kr. i første halvår, hvilket næ-
sten er en halvering af nedskrivningerne i forhold til 
første halvår 2016.

Der spares fortsat op
At mådehold stadig er på dagsordenen hos kunderne, 
viser indlånssaldoen i sparekassen. Pr. 30. juni var der 
indlån for 8,5 mia. kr. – en stigning på næsten to 
mia. kr. på ét år. 

T   Ligesom pengeinstitutterne bliver pålagt at polstre 
sig bedre, giver det rigtig god mening, at kunderne 
også lægger til side til hårdere tider eller uforudsete 
udgifter. Vi råder dog vores kunder til at overveje, 
om den bedste løsning er at have mange penge 
stående på en indlånskonto, hvor renten ikke er me-
get over nul procent. Derfor synes jeg, det er en fin 
udvikling, at indlånet i pensionspuljeordninger er 
steget med over 700 mio. kr. siden 30. juni 2016 til 
nu over 1 mia. kr. Det giver kunderne mulighed for 

Stærkt halvårsregnskab fra  
Middelfart Sparekasse

Pressemeddelelse halvårsrapport 2017    2  



Pressemeddelse Årsrapport 2016    3  

at få en bedre forrentning af deres indestående og 
dermed flere penge til pensionisttilværelsen, siger 
Martin Baltser.

Han råder kunderne til at tage en snak med deres 
personlige rådgiver, hvis der står et stort beløb på ind-
lånskontoen.

T   Det kan være, at man med fordel kan nedbringe 
gæld, eller måske investere en del af indeståendet 
for at få en bedre forrentning af sine penge, siger 
Martin Baltser.

Stærke nøgletal
For sparekassens vedkommende viser nøgletallene, 
at der er tale om en 164-årig i god form. Kapitalprocen-
ten er 14,7 mod et solvensbehov på 8,7.

T   Det giver os økonomisk råderum til at fortsætte 
væksten. Vi er samtidig opmærksomme på, at nye 
kapitalkrav venter i årene, der kommer, så fokus 
i resten af 2017 vil være på vækst i de nuværende 
rammer og yderligere økonomisk konsolidering. En 
solid økonomi er forudsætningen for at kunne drive 
Middelfart Sparekasse som et lokalt funderet pen-
geinstitut med ambitioner om at gøre en positiv for-
skel i de byer, vi har afdelinger i, siger Martin Baltser, 
der kan konstatere, at sparekassens balancesum pr. 
30. juni 2017 akkurat har passeret 10 mia. kr. Egenka-
pitalen udgør 1.078 mio. kr.

Sparekassen forventer et resultat før skat på koncern-
niveau mellem 100 og 125 mio. kr. for året som helhed, 
oplyser Martin Baltser. Det er en opjustering i forhold 
til udmeldingen primo 2017, hvor forventningen var et 
resultat på koncernniveau for hele året mellem 70 og 
100 mio. kr.

Adm. direktør  
Martin Baltser

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

30/6 2017 30/6 2016 30/6 2017 30/6 2016

Renteindtægter 138.476 141.886 148.095 152.390

Renteudgifter 9.846 11.493 10.096 11.692

Netto renteindtægter 128.630 130.393 137.999 140.698

Udbytte af aktier m.v. 1.080 6.105 1.080 6.105

Gebyrer og provisionsindtægter 105.855 83.602 111.290 88.719

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 5.005 5.642 5.438 5.909

Netto rente- og gebyrindtægter 230.560 214.458 244.931 229.613

Kursreguleringer 25.022 6.109 24.952 6.150

Andre driftsindtægter 256 2.470 4.979 7.465

Udgifter til personale og administration 183.161 162.224 191.715 169.129

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 3.356 4.616 3.303 6.493

Andre driftsudgifter 421 504 631 507

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 6.543 8.939 5.267 10.260

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 8.204 8.819 303 1.043

Resultat før skat 70.561 55.573 74.249 57.882

Skat 8.452 10.753 12.140 13.062

Halvårets resultat 62.109 44.820 62.109 44.820

Totalindkomstopgørelse

Halvårets resultat 62.109 44.820 62.109 44.820

Anden totalindkomst:

Regulering som følge af ændret regnskabspraksis i associeret selskab 0 -729 0 -729

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 89 -88 89 -88

Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter -19 19 -19 19

Anden totalindkomst efter skat 70 -798 70 -798

Halvårets totalindkomst 62.179 44.022 62.179 44.022
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Balancen · Aktiver

Beløb i 1.000 kr. Sparekassen Koncernen

30/6 2017 31/12 2016 30/6 2016 30/6 2017 31/12 2016 30/6 2016

Kassebeholdning og anfordringstilgodeha-
vender hos centralbanker

166.365 140.573 354.378 166.365 140.573 354.378

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og 
centralbanker

839.882 603.193 370.978 849.401 613.721 382.269

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 1.850 2.745 2.611 1.850 2.745 2.611

Udlån og andre tilgodehavender til amortise-
ret kostpris 5.184.852 4.744.709 4.529.552 5.237.328 4.803.347 4.589.295

Obligationer til dagsværdi 2.025.125 1.901.522 1.763.126 2.034.894 1.911.567 1.769.621

Aktier m.v. 209.680 200.651 210.147 209.680 200.651 210.147

Kapitalandele i associerede virksomheder 58.610 59.687 53.674 58.610 59.687 66.909

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 254.690 291.855 280.697 0 0 0

Aktiver tilknyttet puljeordninger 1.136.379 610.882 410.216 1.136.379 610.882 410.216

Immaterielle aktiver 0 0 25 180 110 188

Grunde og bygninger i alt 24.924 24.965 27.945 245.922 249.005 249.876

Investeringsejendomme 23.169 23.185 26.140 66.388 66.403 69.333

Domicilejendomme 1.755 1.780 1.805 179.534 182.602 180.543

Øvrige materielle aktiver 26.954 26.958 27.772 36.109 33.294 34.458

Aktuelle skatteaktiver 0 0 1.091 0 1.279 990

Udskudte skatteaktiver 5.253 2.709 0 0 0 0

Aktiver i midlertidig besiddelse 0 0 7.621 0 0 7.621

Andre aktiver 97.268 100.971 94.717 127.268 128.393 124.023

Periodeafgrænsningsposter 24.077 34.289 21.326 24.984 35.141 32.177

Aktiver i alt 10.055.909 8.745.709 8.155.876 10.128.970 8.790.395 8.234.779
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Balancen · Passiver

Beløb i 1.000 kr. Sparekassen Koncernen

30/6 2017 31/12 2016 30/6 2016 30/6 2017 31/12 2016 30/6 2016

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 13.738 12.069 63.998 26.080 29.806 76.467

Indlån og anden gæld 7.479.469 6.826.139 6.399.119 7.518.658 6.829.607 6.426.896

Indlån i puljeordninger 1.136.379 610.882 410.216 1.136.379 610.882 410.216

Aktuelle skatteforpligtelser 13.363 5.304 0 2.978 0 0

Andre passiver 278.738 224.065 274.509 294.123 240.379 293.383

Periodeafgrænsningsposter 1.025 862 1.843 6.665 6.247 17.905

Gæld i alt 8.922.712 7.679.321 7.149.685 8.984.883 7.716.921 7.224.867

Hensatte forpligtelser 

Hensættelser til udskudt skat 0 0 2.078 10.835 7.021 5.222

Hensættelser til tab på garantier 4.577 4.216 5.144 4.593 4.242 5.175

Andre hensatte forpligtelser 0 0 32 39 39 578

Hensatte forpligtelser i alt 4.577 4.216 7.254 15.467 11.302 10.975

Efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud 49.823 49.760 49.698 49.823 49.760 49.698

Forpligtelser i alt 8.977.112 7.733.297 7.206.637 9.050.173 7.777.983 7.285.540

Garantkapital 537.331 519.478 502.347 537.331 519.478 502.347

Overført overskud 540.370 474.413 446.054 522.693 455.659 424.078

Opskrivningshenlæggelse 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195

Reserve efter den indre værdis metode 0 0 0 17.677 18.754 21.976

Renter garantkapital 0 17.495 0 0 17.495 0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -99 -169 -357 -99 -169 -357

Egenkapital i alt 1.078.797 1.012.412 949.239 1.078.797 1.012.412 949.239

Passiver i alt 10.055.909 8.745.709 8.155.876 10.128.970 8.790.395 8.234.779

Læs hele halvårsrapporten på  
midspar.dk/halvaarsrapport-2017


