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Et boligmarked, hvor der blev handlet mange både hel-
årsboliger og sommerhuse, kombineret med små tab 
og en begrænset udvikling i omkostningerne er med-
virkende til, at Middelfart Sparekasse kan levere et 
meget stærkt halvårsresultat på 65 mio. kr. før skat på 
koncernniveau. Det er næsten 50 procent bedre end i 
2020, hvor resultatet var 43,4 mio. kr. for halvåret.

Den meget omtalte aktivitet på boligmarkedet i første 
halvår kan direkte aflæses af sparekassens halvårsregn-
skab, hvor posten gebyr- og provisionsindtægter er ste-
get med 12,4 procent til 165,8 mio. kr. 

-    Vi er her for at hjælpe vores kunder, og det har vi 
virkelig haft travlt med i første halvår. Jeg vil gerne 
ønske kunderne tillykke med deres nye hjem eller 
sommerhus – og sige tak til kollegerne i sparekassen 
for at have ydet en ekstraordinær indsats, da kun-
derne havde brug for det. Og det endda i en periode, 
hvor vi fortsat i vid udstrækning arbejdede hjemme-
fra, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart 
Sparekasse.

Ingen corona-spor i regnskabet
Han ser fortsat ingen spor af corona-krisen i sparekas-
sens regnskab. Tabene på kunder er meget lave, og den 
hensættelse til corona-relaterede tab på 20 mio. kr., 
som sparekassen lavede i 2020, står fortsat ubrugt hen.

-    Vi kan ikke sige, at vi og kunderne er helt upåvirkede, 
men de statslige hjælpepakker holder fortsat hånden 
under dansk økonomi. Hvis genåbningen kan give 

den vækst, som økonomerne forventer, kan vi som 
samfund slippe utroligt godt ud af mere end halvan-
det år med nedlukninger i større og mindre omfang. 
Det siger noget om, hvor stærk den danske – og dan-
skernes – økonomi er, siger Martin Baltser.

Fortsat vækst i indlån
Den robuste økonomi ses også af, at kundernes indlån 
i Sparekassen fortsat vokser. Der er nu indlån for 10,7 
mia. kr., en stigning på 400 mio. kr. siden årsskiftet. 
Udlånet vokser også, men ikke i samme omfang som 
indlånet.

Siden april 2020 har både erhvervskunder og privat-
kunder – i et vist omfang – betalt negative renter af 
deres indestående. Det laver et stærkt halvårsregnskab 
ikke om på.

-    Det er den økonomiske virkelighed. Vores indestå-
ende i Nationalbanken er nu i niveauet fem mia. kr., 
og vi betaler negativ rente fra første krone. Histo-
risk set har indlån været en del af indtjeningen i et 
pengeinstitut, og skal vi leve op til de kapitalkrav, der 
venter forude, kan vi ikke leve med tab på denne del 
af forretningen, siger Martin Baltser.

Første fusion siden 1853
Selv om der er nok at glæde sig over i tallene, så er det 
ikke dem, der tæller mest, når Martin Baltser ser tilbage 
på første halvår. Det er derimod offentliggørelsen af 
sammenlægningen med Folkesparekassen med base i 
Silkeborg. 

Stærkt første  
halvår i Middelfart  
Sparekasse
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Middelfart Sparekasse får overskud på 65 mio. kr. før skat i første 
halvår 2021. Det er 21,5 mio. kr. over halvårsresultatet i 2020.
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-    Det er første gang siden oprettelsen i 1853, at Mid-
delfart Sparekasse indgår i en sammenlægning med 
et andet pengeinstitut. Det er i sig selv historisk. At 
en veldrevet og værdibaseret sparekasse som Folke-
sparekassen med både hovedet og hjertet har valgt 
os som sammenlægningspartner, er jeg og resten af 
Middelfart Sparekasse meget stolte over, siger Mar-
tin Baltser.

En solid sparekasse
Endnu mangler den sidste formelle godkendelse, før 
sammenlægningen er endelig. Med tilgangen af ca. 25 
medarbejdere og 9.000 kunder har Middelfart Spare-
kasse gode forudsætninger for at blive endnu mere 
robust. 

-    Hvis sammenlægningen bliver en realitet, så kan vi 
se frem mod at passere 100.000 kunder i Middelfart 
Sparekasse i løbet af 2022, siger Martin Baltser.

Ved halvåret 2021 er egenkapitalen 1,6 mia. kr., NEP-
kapitalprocenten er 20,4, og kapitaloverdækningen er 
på 6,9 procentpoint på koncernniveau.

-    Kapitalkravet er øget markant over de seneste år, 
og det fortsætter i de kommende år, bl.a. med gen-
indførslen af den kontracykliske kapitalbevaringsbuf-
fer til september næste år. Vi skal hele tiden have 
fokus på at levere solide overskud – det er vejen til 
at fremtidssikre Middelfart Sparekasse. Kun ved at 
have styr på økonomien kan vi leve op til de krav, 
vi stiller os selv om at tage os godt af både kunder 

og kolleger og bidrage til levende lokalsamfund, siger 
Martin Baltser.

Forventninger til årets resultat øges
I foråret 2021 indgik Middelfart Sparekasse sammen 
med de øvrige ejere af NEM Forsikring en aftale med 
Gjensidige Forsikring om, at Gjensidige køber NEM 
Forsikring. Handlen er gennemført, og det medfører en 
ekstraordinær indtægt på et tocifret millionbeløb for 
sparekassens vedkommende i andet halvår 2021. Den 
indtægt kombineret med en fortsat god udvikling i ker-
neforretningen gør, at Middelfart Sparekasse forven-
ter et resultat før skat på koncernniveau for hele året i 
intervallet 170-190 mio. kr. mod 100-125 mio. kr. ved 
årets indgang.

Adm. direktør Martin Baltser

3

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

2021 2020 2021 2020

Renteindtægter 114.081 127.426 126.295 140.159

Negative renteindtægter -10.595 -6.971 -10.669 -7.077

Renteudgifter -6.279 -5.969 -6.821 -6.770

Negative renteudgifter 18.867 9.513 18.867 9.513

Netto renteindtægter 116.074 123.999 127.672 135.825

Udbytte af aktier m.v. 8.055 3.241 8.055 3.241

Gebyrer og provisionsindtægter 160.426 141.856 165.775 147.483

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -6.312 -5.167 -6.479 -5.307

Netto rente- og gebyrindtægter 278.243 263.929 295.023 281.242

Kursreguleringer 9.909 -1.364 9.610 -1.839

Andre driftsindtægter 813 889 6.414 5.868

Udgifter til personale og administration -212.046 -204.361 -220.540 -212.016

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -4.161 -4.328 -7.416 -7.707

Andre driftsudgifter -1.245 -1.257 -1.247 -2.281

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -17.792 -19.788 -17.481 -21.415

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 9.021 7.918 623 1.578

Resultat før skat 62.742 41.638 64.986 43.430

Skat -15.036 -6.741 -17.280 -8.533

Halvårets resultat 47.706 34.897 47.706 34.897

Totalindkomstopgørelse

Halvårets resultat 47.706 34.897 47.706 34.897

Anden totalindkomst:

Værdiregulering af domicilejendomme 0 0 0 0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 241 22 241 22

Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter -53 -5 -53 -5

Anden totalindkomst efter skat 188 17 188 17

Halvårets totalindkomst 47.894 34.914 47.894 34.914
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Balancen · Aktiver

Beløb i 1.000 kr. Sparekassen Koncernen

30/6 2021 31/12 2020 30/6 2020 30/6 2021 31/12 2020 30/6 2020

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender 
hos centralbanker 4.951.022 223.589 223.822 4.951.022 223.589 223.822

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og central-
banker 81.612 3.915.815 1.856.626 85.449 3.921.410 1.861.767

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 9.079 9.009 0 9.079 9.009 0

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret 
kostpris 5.816.679 5.784.287 5.760.551 5.937.858 5.905.299 5.882.775

Obligationer til dagsværdi 1.460.354 1.636.179 3.127.047 1.472.243 1.647.818 3.138.729

Aktier m.v. 384.539 321.924 327.743 384.539 321.924 327.743

Kapitalandele i associerede virksomheder 74.840 90.467 73.129 74.840 90.467 73.129

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 254.245 256.266 248.705 0 0 0

Aktiver tilknyttet puljeordninger 2.476.977 2.263.611 1.974.845 2.476.977 2.263.611 1.974.845

Immaterielle aktiver 0 0 0 721 703 745

Grunde og bygninger i alt 33.508 34.663 33.948 292.790 297.443 295.704

-   Investeringsejendomme 25.614 25.934 25.219 74.838 75.158 74.843

-   Domicilejendomme 2.725 2.768 2.812 182.556 182.233 178.350

-   Domicilejendomme (leasing) 5.169 5.961 5.917 35.396 40.052 42.511

Øvrige materielle aktiver 18.671 21.287 18.719 24.965 28.195 26.264

Aktuelle skatteaktiver 3.557 14.871 17.724 0 14.271 16.463

Udskudte skatteaktiver 4.751 2.092 7.143 0 0 0

Aktiver i midlertidig besiddelse 4.130 4.130 2.014 4.130 4.130 2.014

Andre aktiver 88.560 102.647 95.858 117.140 133.504 124.989

Periodeafgrænsningsposter 32.814 49.229 31.177 34.027 50.380 32.376

Aktiver i alt 15.695.338 14.730.066 13.799.051 15.865.780 14.911.753 13.981.365
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Læs hele halvårsrapporten på  
midspar.dk/halvaarsrapport2021

Balancen · Passiver

Beløb i 1.000 kr. Sparekassen Koncernen

30/6 2021 31/12 2020 30/6 2020 30/6 2021 31/12 2020 30/6 2020

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 105.515 117.814 99.798 121.438 135.585 121.802

Indlån og anden gæld 10.604.414 10.214.421 9.651.266 10.668.508 10.277.681 9.719.176

Indlån i puljeordninger 2.476.977 2.263.611 1.974.845 2.476.977 2.263.611 1.974.845

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 173.833 24.916 24.897 173.833 24.916 24.897

Aktuelle skatteforpligtelser 0 0 0 761 0 0

Andre passiver 507.907 348.624 397.998 557.866 406.914 456.032

Periodeafgrænsningsposter 2.714 10.317 6.224 13.024 20.629 16.076

Gæld i alt 13.871.360 12.979.703 12.155.028 14.012.407 13.129.336 12.312.828

Hensatte forpligtelser 

Hensættelser til udskudt skat 0 0 0 29.395 32.054 24.514

Hensættelser til tab på garantier 16.268 15.110 19.078 16.268 15.110 19.078

Andre hensatte forpligtelser 1.696 1.647 1.000 1.696 1.647 1.000

Hensatte forpligtelser i alt 17.964 16.757 20.078 47.359 48.811 44.592

Efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud 189.330 189.197 189.064 189.330 189.197 189.064

Egenkapital

Garantkapital 730.018 690.596 643.091 730.018 690.596 643.091

Overført overskud 884.291 832.342 789.578 869.451 801.875 776.449

Opskrivningshenlæggelse 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434

Reserve efter den indre værdis metode 0 0 0 14.840 30.467 13.129

Renter garantkapital 0 19.284 0 0 19.284 0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -59 -247 -222 -59 -247 -222

Egenkapital i alt 1.616.684 1.544.409 1.434.881 1.616.684 1.544.409 1.434.881

Passiver i alt 15.695.338 14.730.066 13.799.051 15.865.780 14.911.753 13.981.365


