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Den voldsomme stigning i de lange renter kan tydeligt 
aflæses i Middelfart Sparekasses halvårsrapport 2022. 
Grundet negative kursreguleringer lander resultatet 
før skat på koncernniveau på minus 13,1 mio. kr. 

Middelfart Sparekasse har et meget betydeligt indlåns-
overskud med indlån, der er ca. dobbelt så stort som 
udlånet. Langt den væsentligste del af indlånsoverskud-
det har været placeret i Nationalbanken. Ca. en fjerde-
del af indlånsoverskuddet har været placeret i danske 
realkreditobligationer, hvis kursfølsomhed er steget i 
takt med rentestigningen og dermed har resulteret i et 
betydeligt kurstab.

Samlet set betegnes halvårsregnskabet ”ikke tilfreds-
stillende”. 

-    Det har været et udfordrende første halvår for vores 
obligationsbeholdning, som blev ramt af de stigende 
lange renter, hvad har resulteret i et samlet kurs-
tab i første halvår på godt 85 mio. kr. Men fraregnet 
den post, så er det faktisk et meget fint halvårsregn-
skab, vi leverer. Vi har fremgang i indtægterne, vi har 
afholdt alle omkostninger til sammenlægningen med 
Folkesparekassen, og vi kan tilbageføre nedskrivnin-
ger på udlån, siger Martin Baltser, adm. direktør i Mid-
delfart Sparekasse.

God gang i forretningen
På indtægtssiden er der fremgang i både renteindtæg-
ter og gebyr- og provisionsindtægter. Det er den posi-

tive side af rentestigningen, der spiller ind, da mange 
kunder har lagt realkreditlån om i første halvår for at 
reducere restgælden i boligen.

Et højt aktivitetsniveau i første halvår kan også ses i 
sparekassens udlån, der stiger med 4,1 procent siden 
årsskiftet til 6,7 mia. kr. Indlånet står stort set stille i 
første halvår. Inkl. indlån i puljeordninger er indlånet 
steget 1,3 procent til 14,8 mia. kr. 

Da sparekassen samtidig kan tilbageføre nedskrivninger 
for 6,9 mio. kr. i  første halvår, er der positive takter i drif-
ten og i kundernes generelle sundhedstilstand.

-    Vores snart 96.000 kunder har det overordnet set 
rigtigt godt. Vi har endnu ikke mærket efterveer af 
corona-krisen, så vores ledelsesmæssige skøn rela-
teret til corona på 21,8 mio. kr. står fortsat urørt. Jeg 
forventer, at vi i andet halvår skal revurdere det ledel-
sesmæssige skøn, siger Martin Baltser.

Sparekassens omkostninger stiger også i første halvår 
2022. Faktisk med 12,1 procent i forhold til første 
halvår 2021. Dette skyldes i høj grad engangsudgifter, 
ikke mindst udgiften til sidste års sammenlægning med 
Folkesparekassen, som blev endeligt gennemført i før-
ste halvår 2022.

Rentestigning  
påvirker sparekasses 
halvårsresultat
Middelfart Sparekasse må grundet negativ kursudvikling i  
obligationsbeholdningen notere et underskud på 13,1 mio. kr.  
før skat i første halvår 2022.
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Noter    3  

Solide kapitalforhold
På grund af det negative resultat i første halvår falder 
sparekassens egenkapital med 5,1 mio. kr. til 1.842,1 
mio. kr. Garanterne bakker fortsat solidt op om spare-
kassen, og garantkapitalen er øget med 21,1 mio. kr. 
siden årsskiftet til 879,8 mio. kr. NEP-kapitalprocenten 
er 23,2, og den kapitalmæssige overdækning er på 8,7 
procentpoint.

-    Kapitalmæssigt står vi fortsat godt rustet, og jeg er 
meget glad for den stærke opbakning fra vores garan-
ter. Vi vil gerne have endnu flere garanter, og vores 
ambition er at gøre det endnu mere tydeligt, hvordan 
man som garant er med til at bakke op om en spare-
kasse, der tænker og handler anderledes. Et aktuelt 
eksempel er vores dybe involvering i at bekæmpe 
ensomhed gennem vores samarbejde med ”March 
mod Ensomhed”. Vi har heldigvis en størrelse og 
robusthed, så vi kan klare et halvår som dette uden at 
fjerne øjnene fra bolden – fokus på kundetilfredshed 
og medarbejdertilfredshed samt at indtage en aktiv 
rolle i samfundet, siger Martin Baltser.

Han og kollegerne har taget hul på et halvår, hvor rente-
stigninger bliver et tema. Fra 1. september skal privat-
kunder ikke længere betale negative indlånsrenter, og 
fra samme dato hæves udlånsrenten med 0,5 procent.

-    De negative indlånsrenter er ikke noget, vi har drømt 
om, og jeg ser frem til en tilbagevenden til mere nor-
male tilstande, siger Martin Baltser.

Sammenfattende er han meget tilfreds med første 
halvår – på nær udviklingen i obligationsbeholdningen.

-    Vi har meget at glæde os over i Middelfart Spare-
kasse. Sammenlægningen med Folkesparekassen er 
gået over al forventning. Alle medarbejdere har ydet 
en enorm indsats i første halvår; ikke mindst har vi 
hjulpet mange kunder i endnu en konverteringsbølge. 
Desværre overskygges dette – i hvert fald resultat-
mæssigt – af de voldsomme rentestigninger i første 
halvår. Heldigvis har vi grundlæggende en god og 
sund forretning, og vi venter, at andet halvår i bety-
deligt omfang reparerer på resultatet, siger Martin 
Baltser. 

Sparekassen forventer et resultat før skat for hele 2022 
i størrelsesordenen 40-55 mio. kr., hvilket dog er en 
væsentlig reduktion af den oprindelige forventning for 
året på 100-125 mio. kr. Forventningen til resultatet for 
hele året er med forbehold for renteudviklingen i den 
resterende del af 2022.

Adm. direktør Martin Baltser

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

Kommunikationsdirektør  
Bjarne Jacobsen 
27 90 06 64 · bja@midspar.dk
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Beløb i 1.000 kr. Sparekassen Koncernen

30/6 2022 30/6 2021 30/6 2022 30/6 2021

Renteindtægter 121.579 122.897 134.188 135.111

Negative renteindtægter -15.969 -10.736 -16.043 -10.810

Renteudgifter -6.870 -6.620 -7.134 -7.162

Positive renteudgifter 29.575 19.551 29.575 19.551

Netto renteindtægter 128.315 125.092 140.586 136.690

Udbytte af aktier m.v. 8.169 8.140 8.169 8.140

Gebyrer og provisionsindtægter 186.872 169.900 191.488 175.249

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -6.619 -6.727 -6.810 -6.894

Netto rente- og gebyrindtægter 316.737 296.405 333.433 313.185

Kursreguleringer -83.728 9.352 -85.204 9.053

Andre driftsindtægter 1.157 815 6.536 6.416

Udgifter til personale og administration -256.724 -228.736 -265.885 -237.230

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -6.365 -4.474 -7.810 -7.729

Andre driftsudgifter -1.326 -1.252 -2.009 -1.254

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 8.472 -15.575 6.921 -15.264

Resultat af kapitalandele i associerede og  
tilknyttede virksomheder 6.661 9.021 951 623

Resultat før skat -15.116 65.556 -13.067 67.800

Skat 5.837 -15.036 3.788 -17.280

Halvårets resultat -9.279 50.520 -9.279 50.520

Totalindkomstopgørelse

Halvårets resultat -9.279 50.520 -9.279 50.520

Anden totalindkomst:

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 1.835 241 1.835 241

Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter -404 -53 -404 -53

Anden totalindkomst efter skat 1.431 188 1.431 188

Halvårets totalindkomst -7.848 50.708 -7.848 50.708
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Balancen · Aktiver

Beløb i 1.000 kr. Sparekassen Koncernen

30/6 2022 31/12 2021 30/6 2021 30/6 2022 31/12 2021 30/6 2021

Kassebeholdning og anfordringstilgode-haven-
der hos centralbanker 6.299.884 5.412.981 5.060.783 6.299.884 5.412.980 5.060.783

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og central-
banker 137.567 137.537 120.610 140.413 139.046 124.447

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

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret 
kostpris 6.576.035 6.323.180 6.198.260 6.715.535 6.450.862 6.319.439

Obligationer til dagsværdi 1.054.491 1.565.449 1.805.301 1.064.938 1.575.996 1.817.190

Obligationer til amortiseret kostpris 0 0 189.129 0 0 189.129

Aktier m.v. 426.549 418.965 404.310 426.549 418.965 404.310

Kapitalandele i associerede virksomheder 30.042 31.192 74.840 30.042 31.192 74.840

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 259.309 267.982 254.245 0 0 0

Aktiver tilknyttet puljeordninger 2.518.947 2.840.009 2.571.803 2.518.947 2.840.009 2.571.803

Immaterielle aktiver 0 0 0 748 648 721

Grunde og bygninger i alt 81.660 71.177 48.222 312.823 302.514 307.504

-   Investeringsejendomme 31.239 32.339 27.964 80.463 81.563 77.188

-   Domicilejendomme 9.192 9.295 15.089 190.773 190.959 194.920

-   Domicilejendomme (leasing) 41.229 29.543 5.169 41.587 29.992 35.396

Øvrige materielle aktiver 15.332 17.563 19.376 20.671 23.482 25.670

Aktuelle skatteaktiver 31.601 19.313 4.065 30.960 20.382 508

Udskudte skatteaktiver 6.222 1.620 4.751 0 0 0

Aktiver i midlertidig besiddelse 0 4.130 4.130 0 4.130 4.130

Andre aktiver 93.841 110.978 92.124 129.461 145.999 120.704

Periodeafgrænsningsposter 34.264 59.913 34.038 35.628 61.077 35.251

Aktiver i alt 17.565.744 17.281.989 16.895.066 17.726.599 17.427.282 17.065.508
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Balancen · Passiver

Beløb i 1.000 kr. Sparekassen Koncernen

30/6 2022 31/12 2021 30/6 2021 30/6 2022 31/12 2021 30/6 2021

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 129.659 131.909 105.515 153.243 150.146 121.438

Indlån og anden gæld 12.179.081 11.674.274 11.563.944 12.248.129 11.736.692 11.628.038

Indlån i puljeordninger 2.518.947 2.840.009 2.571.803 2.518.947 2.840.009 2.571.803

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 149.152 173.992 173.833 149.152 173.992 173.833

Aktuelle skatteforpligtelser 0 0 0 0 0 761

Andre passiver 527.748 400.371 533.580 550.179 416.478 583.539

Periodeafgrænsningsposter 6.724 2.997 2.842 20.149 14.851 13.152

Gæld i alt 15.511.311 15.223.552 14.951.517 15.639.799 15.332.168 15.092.564

Hensatte forpligtelser 

Hensættelser til udskudt skat 0 0 0 32.367 36.677 29.395

Hensættelser til tab på garantier 18.130 16.553 16.717 18.130 16.553 16.717

Andre hensatte forpligtelser 4.575 5.247 1.698 4.575 5.247 1.698

Hensatte forpligtelser i alt 22.705 21.800 18.415 55.072 58.477 47.810

Efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud 189.596 189.463 189.330 189.596 189.463 189.330

Egenkapital

Garantkapital 879.795 858.709 770.578 879.795 858.709 770.578

Overført overskud 957.851 961.974 962.851 955.309 958.282 948.011

Opskrivningshenlæggelse 2.990 2.990 2.434 2.990 2.990 2.434

Reserve efter den indre værdis metode 0 0 0 2.542 3.692 14.840

Renter garantkapital 0 23.436 0 0 23.436 0

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 1.496 65 -59 1.496 65 -59

Egenkapital i alt 1.842.132 1.847.174 1.735.804 1.842.132 1.847.174 1.735.804

Passiver i alt 17.565.744 17.281.989 16.895.066 17.726.599 17.427.282 17.065.508


