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2020 vil for altid blive husket som 

året, hvor corona-pandemien satte sit 

tydelige præg over hele verden. Ved et 

hurtigt blik vil Middelfart Sparekasses 

årsregnskab for 2020 ikke vække 

minder om den verdensomspændende 

krise. For bundlinjen er helt på linje med 

de forventninger, Sparekassen havde 

ved årets indgang. 

Selv om koncernresultatet på 115,3  

mio. kr. er et stykke fra 2019-rekord-

overskuddet på 171,2 mio. kr., er det 

tilfredsstillende. Det skyldes ikke 

mindst, at 2019-regnskabet var positivt 

påvirket af engangsindtægter fra salg af 

ejerandele i Sparinvest til Nykredit.

-  Jeg er selvfølgelig taknemmelig for, at vi 
kom regnskabsmæssigt godt gennem 2020. 
Allermest taknemmelig er jeg dog for den 
opbakning, vi har oplevet fra både kunder, 
garanter og medarbejdere. For 2020 har 
bestemt ikke været et normalt år. Vi har 
haft dørene lukkede til vores afdelinger i 
flere perioder, og medarbejderne har i stor 
stil arbejdet hjemmefra. Fra alle kanter 
er vi blevet mødt med stor forståelse 
for de beslutninger, vi har truffet, siger 
Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart 
Sparekasse.

Tendenser forstærket under 
corona-krisen
Selv om regnskabet på bundlinjen blev 

som forventet ved årets begyndelse, så 

er der corona-relaterede forskydninger 

i tallene fra toplinje til bundlinje.

- Man kan sige, at corona-krisen har 
forstærket nogle tendenser, vi har set 
gennem flere år. Det handler om vigende 
udlån, faldende renteindtægter og stigende 
indlån. I 2020 faldt vores udlån med næsten 
tre procent og vores renteindtægter med 3,8 
procent. Samtidig er vores indlån steget med 
næsten 10 procent, fortæller Martin Baltser 
og fortsætter:

- Det er på denne baggrund, at vi i 2020 
besluttede, at også privatkunder – i et vist 
omfang – skal betale negative indlånsrenter. 
Forretningsmæssigt er det ikke længere 
holdbart at fortsætte med at friholde 
kunderne for negative renter. De har været 
vores virkelighed siden 2015, og med et 
indlånsoverskud på fire mia. kr., er indlån 
blevet en stor udgift for os, siger Martin 
Baltser.

Mens renteindtægterne er faldende, så 

er gebyr- og provisionsindtægterne på 

niveau med 2019.

Tilfredsstillende  
resultat i Middelfart 
Sparekasse

- I 2019 havde vi en historisk kon-
verteringsbølge, der påvirkede ind- 
tægterne. I 2020 så vi den grundlæggende 
”motor” i Sparekassen i arbejde. I takt 
med at vi løbende får flere kunder, stiger 
vores indtægter på bolig-, investerings- og 
pensionsområdet. Det giver en stabil indtægt, 
der danner et solidt grundlag for Sparekassen 
i årene fremover, siger Martin Baltser.

Corona ses på nedskrivningerne
Selv om sparekassen kun i begrænset 

omfang har konstateret tab som følge af 

corona-krisen, er nedskrivningsposten 

næsten fordoblet fra 2019 til 2020. 

32,7 mio. kr. lyder nedskrivningerne på 

i 2020. 

-  Ud af dette beløb er 20 mio. kr. en 
hensættelse til eventuelle corona-
relaterede tab. Det er altså et beløb, vi tager 
med ind i 2021 til at imødegå eventuelle 
tab. Hvis tallet renses for dette beløb, er 
vores faktiske nedskrivninger lavere end i 
2019, siger Martin Baltser.

At corona-krisen ikke har vist sig 

tydeligere på Sparekassens nedskriv-

ninger, skyldes, at både privat- og 

erhvervskunderne grundlæggende har 

sunde økonomier. Kombineret med de 

Middelfart Sparekasse kommer med et resultat før skat på 115,3 mio. kr.  
ud af 2020 med et overskud, der flugter med forventningerne ved ind-
gangen til 2020.
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statslige hjælpepakker har det båret 

langt de fleste gennem krisen.

- Hjælpepakkerne har effektivt holdt hånden 
under samfundsøkonomien, og de er også 
en del af forklaringen på vores faldende 
udlån. Nu er det spændende at se, hvor godt 
vi som samfund kommer gennem denne 
– forhåbentlig – sidste del af krisen, siger 
Martin Baltser.

Udgifter i ave som følge af lavt 
aktivitetsniveau
Også udgiftsposten i regnskabet viser 

spor af corona-opbremsningen i hele 

samfundet. 

- At vores administrationsudgifter fal-
der, skyldes først og fremmest det 
lavere aktivitetsniveau i samfundet og 
sparekassen. Normalt holder vi op mod 
150 arrangementer for vores kunder 
i årets løb. Selv om vi flyttede mange 
aktiviteter til webinarer, så er udgiften 
ikke den samme som til fysiske møder. 
Samtidig har vi kørt til færre møder, 
brugt mindre papir osv. Sammen med 
andre besparelsesmæssige tiltag i spare- 
kassen resulterer det i, at vores admini-
strationsomkostninger er faldet med over 
10 mio. kr. i 2020, siger Martin Baltser.

Han forventer, at nogle af udgifterne 

vil vende tilbage, når aktiviteten i 

samfundet formentlig normaliseres i 

løbet af 2021.

- Men både vi og kunderne har fået et 
lynkursus i, at nogle ting fint kan klares 
over telefon, mail eller video i stedet for et 
fysisk møde. Så jeg tror, vi vil se nogle varige 
forandringer i vores adfærd, spår Martin 
Baltser.

På positivsiden i årets regnskab tæller 

også en indtægt i forbindelse med 

salget af forsikringsformidleren NEXT 

Forsikring. Et selskab, som Middelfart 

Sparekasse var medejer af.

Samlet kapitalprocent på 20,3
Årets resultat samt en stigning i 

garantkapital gør, at Sparekassen 

kapitalmæssigt står stærkt. Egenkapi- 

talen har nu passeret 1,5 mia. kr., og 

kapitalprocenten er 20,3.

Alt i alt ser Martin Baltser et stærkt 

fundament for Middelfart Sparekasse 

ved indgangen til 2021.

Ud over kapitalsituationen, hvor 

kapitalprocenten er vækstet med fire 

procentpoint over to regnskabsår, 

nævner han høj kundetilfredshed 

og branchens bedste image som 

væsentlige faktorer for Sparekassens 

fortsatte udvikling.

- Senest har vi toppet to imageunder-
søgelser, hvor Finanswatch og Wilke 

Adm. direktør  
Martin Baltser

har undersøgt pengeinstitutters image 
henholdsvis bredt i befolkningen og blandt 
finansansatte. Et stærkt image forpligter, 
så vi vil arbejde hårdt på også i 2021 at 
leve op til de forventninger, både kunder, 
medarbejdere og samfundet har til os, siger 
Martin Baltser.

Med forbehold for hvordan corona-

pandemien udvikler sig i løbet af 2021, 

forventer Martin Baltser, at resultatet 

før skat på koncernniveau lander i 

intervallet 100-125 mio. kr.



Renteindtægter  272.407  281.914 

Negative renteindtægter -15.229 -14.951 

Renteudgifter -13.564 -11.998 

Negative renteudgifter  24.866  5.063 

Netto renteindtægter  268.480  260.028 

Udbytte af aktier m.v.  3.249  11.324 

Gebyrer og provisionsindtægter  290.313  290.075 

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -12.088 -10.885 

Netto rente- og gebyrindtægter  549.954  550.542 

Kursreguleringer  10.929  57.935 

Andre driftsindtægter  13.411  12.948 

Personaleudgifter -273.669 -257.200 

Administrationsudgifter -154.916 -165.403 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -15.406 -7.118 

Andre driftsudgifter -1.260 -2.325 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -32.702 -16.700 

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder  18.917 -1.479 

Resultat før skat  115.258  171.200 

Skat -18.313 -24.272 

Årets resultat  96.945  146.928 

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr. Koncernen

2020 2019  
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Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker  223.589  247.716 

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  3.921.410  1.674.450 

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi  9.009  89 

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris  5.905.299  6.078.971 

Obligationer til dagsværdi  1.647.819  2.757.011 

Aktier m.v.  321.924  302.077 

Kapitalandele i associerede virksomheder  90.467  72.301 

Aktiver tilknyttet puljeordninger  2.263.611  2.026.899 

Immaterielle aktiver  703  646 

Grunde og bygninger, i alt  297.443  257.948 

Investeringsejendomme 75.158 80.348

Domicilejendomme  182.233  177.600 

Domicilejendomme (leasing)  40.052  0   

Øvrige materielle aktiver  28.195  30.381 

Aktuelle skatteaktiver  14.271  9.554 

Aktiver i midlertidig besiddelse  4.130  2.014 

Andre aktiver  133.504  108.456 

Periodeafgrænsningsposter  50.380  72.519 

Aktiver i alt  14.911.753  13.641.034 

Balance · Aktiver

Beløb i 1.000 kr. Koncernen

2020 2019  
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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

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  135.585  171.533 

Indlån og anden gæld  10.277.681  9.407.603 

Indlån i puljeordninger  2.263.611  2.026.899 

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  24.916  24.878 

Andre passiver  406.913  365.777 

Periodeafgrænsningsposter  20.630  18.834 

Gæld i alt  13.129.336  12.015.524

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat  32.054  29.312 

Hensættelser til tab på garantier  15.110  19.496 

Andre hensatte forpligtelser  1.647  1.428 

Hensatte forpligtelser i alt  48.811  50.236

Efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud  189.197  188.931 

Egenkapital

Garantkapital  690.596  615.544 

Overført overskud  851.626  768.604 

Andre egenkapitalreguleringer  2.187  2.194 

Egenkapital i alt  1.544.409  1.386.343 

Passiver i alt  14.911.753  13.641.034 

Balance · Passiver
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