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Middelfart Sparekasse kan præsentere 
et 2021-regnskab, der viser et overskud 
på 179,6 mio. kr. før skat på koncernni-
veau. Det er ikke set bedre i Sparekas-
sens snart 170-årige historie. Bag re-
sultatet ses faktorer som lave tab, høj 
aktivitet på boligmarkedet og en en-
gangsindtægt fra salget af NEM Forsik-
ring til Gjensidige.

Adm. direktør Martin Baltser er meget 
tilfreds med 2021. Men det er ikke over-
skuddet, han vil huske som det første, 
når han ser tilbage på 2021.

- Det er uden tvivl sammenlægningen med 
Folkesparekassen. Isoleret set bidrager sam-
menlægningen ikke til resultatet i hverken 
2021 eller 2022, hvor fusions-udgifter fyl-
der mere end indtægterne. Men det er første 
gang siden 1853, vi er gået sammen med 
et andet pengeinstitut, og det alene gør det 
til en historisk begivenhed. Derudover vil 

sammenlægningen i årene fremover bidra-
ge positivt til Sparekassen, både forretnings-
mæssigt og ved at vise, at vi også er en aktiv 
deltager i konsolideringen i sektoren, siger 
Martin Baltser.

Toplinjen vokser, men ikke  
renteindtægterne
Mange tal i sparekassens årsregnskab 
har fået vokseværk i 2021, da sammen-
lægningen med Folkesparekassen regn-
skabsmæssigt skete med virkning fra 1. 
januar 2021. 

- Toplinjen vokser, og det ville den også have 
gjort, hvis vi ser isoleret på Middelfart Spa-
rekasse. Det skyldes i høj grad forårets glo-
hede boligmarked, hvor vi virkelig havde 
travlt med at hjælpe kunderne med mange 
hushandler, siger Martin Baltser.

Det ses på sparekassens gebyr- og pro-
visionsindtægter, der voksede med 

Middelfart Sparekasse 
med meget  
tilfredsstillende resultat

14,5 procent sammenlignet med 2020 
– med Folkesparekassens tal indregnet 
i sammenligningstallet.

Omvendt er renteindtægter fra udlån 
faldet med 6,3 procent. 

- Udlånsrenten er fortsat faldende, og både 
privat- og erhvervskunder har stor likvidi-
tet. For erhvervskundernes vedkommende 
er det i nogen grad båret af de statslige coro-
na-hjælpepakker, og vi er klar til at gå i dia-
log med de kunder, som fra april 2022 skal 
til at indfri moms- og skattelån, siger Mar-
tin Baltser.

Negative indlånsrenter bidrager til ren-
teindtægterne, mens renteudgifter til 
Nationalbanken, hvor sparekassen ved 
årsskiftet havde placeret cirka 5,5 mia. 
kr. trækker i den anden retning.

- Samlet set må vi sige, at den klassiske 
bankforretning – indlån og udlån – er under 
pres og har været det i nogle år. Derfor er jeg 
meget tilfreds med, at vi formår at øge vores 
forretningsomfang inden for særligt bolig og 
investering. I 2022 forventer jeg, at vi kan 
præsentere vores investeringskunder for et 
nyt investeringsunivers, ligesom vi skal blive 
endnu bedre til at tale pension og forsikrin-
ger med kunderne, siger Martin Baltser.

Han glæder sig over, at indtægterne sti-
ger med 5,5 procent, mens udgifterne 
kun stiger med 2,5 procent.

Med et overskud før skat på  
179,6 mio. kr. blev 2021 det  
resultatmæssigt bedste år i  
sparekassens historie
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- Så længe renterne er så lave, som de er, så 
vil toplinjen være under pres. Derfor er det 
vigtigt også at have et skarpt øje på udgifter-
ne. Det er vi lykkedes godt med i 2021, siger 
Martin Baltser.

Han kan også glæde sig over endnu et år 
med stort set ingen tab – nedskrivnings-
procenten er 0,1.

- Det er fordelen ved de meget lave renter. Vi 
ser meget få kunder, som ikke kan overhol-
de deres forpligtelser over for os, siger Mar-
tin Baltser.

En sidste og meget afgørende faktor for 
det flotte resultat er salget af NEM For-
sikring til Gjensidige. Det bidrager med 
et pænt tocifret millionbeløb.

- Det er en indtægt, som vi kun ser én gang. 
Nu ser jeg frem til, at vi via vores nye samar-
bejde med Gjensidige kan give vores kunder 
endnu flere tilbud inden for skadesforsik-
ringsområdet, siger Martin Baltser.

En sparekasse i topform
Med resultatet for 2021 står Middelfart 
Sparekasse ved indgangen til 2022 så 
stærkt som vel nok aldrig før. NEP-kapi-

talprocenten er 23,7, og en egenkapital 
på to mia. kr. er ikke langt væk.

- Solide kapitalforhold er nøglen til at 
være her på den lange bane. Vi har nu 
seks år i træk leveret et overskud på 
+100 mio. kr. før skat. Kombineret med 
solid opbakning fra vores garanter står 
vi på et utroligt stærkt fundament. For 
os har det aldrig kun handlet om at tje-
ne penge. Som selvejende institution er 
vores fornemste opgave at tjene så me-
get, at der også er en sparekasse i mor-
gen – og så i øvrigt give så meget tilba-
ge til de områder, vi driver forretning i, 
som muligt. 

Sparekassen giver hvert år et pænt mil-
lionbeløb i sponsorater og anden øko-
nomisk støtte, ligesom den deltager i af-
viklingen af op mod 150 arrangementer 
årligt – ofte i samarbejde med lokale for-
eninger.

- I 2021 gav vi ekstraordinært yderligere 
50.000 kr. pr. afdeling i økonomisk støtte 
til lokale almennyttige foreninger, og jeg er 
glad for, at vi gør det samme igen i år – i 
alt 650.000 kr. Garanterne får snart lej-
lighed til at komme med bud på, hvem der 

Adm. direktør  
Martin Baltser

har fortjent at modtage støtte fra os, og i 
sidste ende bliver pengene fordelt af vores 
repræsentantskab. Vi er glade for på den 
måde at kunne give indflydelse til dem, 
der bakker os op, siger Martin Baltser.

Ny strategi på vej
Direktøren ser frem mod et år, hvor en 
ny treårig strategi lanceres inden længe.

- Strategien giver os lejlighed til at sætte fo-
kus på, hvad vi vil gå efter. Vi har fundet syv 
målepunkter, som dækker over både økono-
miske mål, mål for kunde- og medarbejder-
tilfredshed samt et nyt initiativ, som vil sæt-
te en streg under, at vi mener det, når vi siger, 
at Middelfart Sparekasse vil være ”til fæl-
les bedste” – navnet på vores strategi, siger 
Martin Baltser.

Resultatmæssigt forventer han ikke, at 
2022 kommer til at leve op til 2021. 

- Vi ser ikke nogen væsentlige engangsind-
tægter for os i 2022, og udviklingen i renter-
ne peger ikke i retning af ekstraordinær ak-
tivitet på boligmarkedet. Derfor forventer 
vi et resultat før skat på koncernniveau i ni-
veauet 100-125 mio. kr. i 2022, siger Mar-
tin Baltser.



Renteindtægter 271.996 291.114

Negative renteindtægter -26.339 -15.419

Renteudgifter -16.929 -13.920

Negative renteudgifter 43.302 25.396

Netto renteindtægter 272.030 287.171

Udbytte af aktier m.v. 8.140 3.281

Gebyrer og provisionsindtægter 351.043 306.728

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -14.780 -12.649

Netto rente- og gebyrindtægter 616.433 584.531

Kursreguleringer 13.702 10.539

Andre driftsindtægter 12.800 13.431

Udgifter til personale og administration -474.961 -463.385

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -15.392 -15.785

Andre driftsudgifter -1.256 -1.267

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -14.506 -40.601

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 42.813 18.917

Resultat før skat 179.633 106.380

Skat -30.545 -19.475

Årets resultat 149.088 86.905

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr. Koncernen

2021 2020  
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Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 5.412.980 251.765

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 139.046 4.016.971

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 0 9.009

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 6.450.862  6.291.466 

Obligationer til dagsværdi 1.575.996 2.008.419

Obligationer til amortiseret kostpris 0 139.514

Aktier m.v. 418.965 342.168

Kapitalandele i associerede virksomheder 31.192 90.467

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0

Aktiver tilknyttet puljeordninger 2.840.009 2.350.881

Immaterielle aktiver 648 703

Grunde og bygninger, i alt 302.514 312.293

Investeringsejendomme 81.563 77.508

Domicilejendomme 190.959 194.733

Domicilejendomme (leasing) 29.992 40.052

Øvrige materielle aktiver 23.482 28.598

Aktuelle skatteaktiver 20.382 14.678

Udskudte skatteaktiver 0 0

Aktiver i midlertidig besiddelse 4.130 4.130

Andre aktiver 145.999 138.083

Periodeafgrænsningsposter 61.077 51.667

Aktiver i alt 17.427.282 16.050.812

Balance · Aktiver

Beløb i 1.000 kr. Koncernen

2021 2020  
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Yderligere oplysninger:

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

Kommunikationsdirektør Bjarne Jacobsen 
27 90 06 64 · bja@midspar.dk

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 150.146 135.597

Indlån og anden gæld 11.736.692 11.192.731

Indlån i puljeordninger 2.840.009 2.350.881

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 173.992 24.916

Andre passiver 416.478 429.258

Periodeafgrænsningsposter 14.851 20.753

Gæld i alt 15.332.168 14.154.136

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 36.677 32.054

Hensættelser til tab på garantier 16.553 15.346

Andre hensatte forpligtelser 5.247 1.650

Hensatte forpligtelser i alt  58.477  49.050

Efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud  189.463  189.197 

Egenkapital

Garantkapital 858.709 728.869

Overført overskud 958.282 877.622

Opskrivningshenlæggelse 2.990 2.434

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 3.692 30.467

Renter garantkapital 23.436 19.284

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 65 -247

Egenkapital i alt 1.847.174 1.658.429

Passiver i alt 17.427.282 16.050.812

Balance · Passiver

Beløb i 1.000 kr. Koncernen

2021 2020   

6


