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Det begyndte skidt og slutt ede godt. 
Det er den korte version af regnskabs-
året 2022 i Middelfart Sparekasse. 
Hvor første halvår var præget af tab 
på obligati onsbeholdningen på grund 
af de hasti gt sti gende renter, så blev 
andet halvår præget af øgede indtæg-
ter. Og bundlinjen endte altså i et plus 
på 75,1 mio. kr. før skat på koncern-
niveau.

- Isoleret set er et resultat i den størrel-
sesorden ikke ti lfredssti llende, og det står 
heller ikke mål med vores forventninger 
ved indgangen ti l 2022. Når det er sagt, 
så jeg er rigti gt godt ti lfreds med vores 
andet halvår, hvor vi har øget indtægter-
ne, uden udgift erne er fulgt med i sam-
me tempo. Samti dig har vores kunder det 
bredt set godt, så vi er heller ikke ramt af 
tab og nedskrivninger. Samlet set vil jeg 
kalde 2022 for et acceptabelt år – om-
stændighederne taget i betragtning, siger 

Marti n Baltser, adm. direktør i Middelfart 
Sparekasse.

Toplinjen – nett o rente- og gebyrind-
tægterne steg med 12,3 procent i 2022 
ti l 692,3 mio. kr. Det skyldes i særde-
leshed to ti ng: Stor akti vitet med om-
lægning af realkreditlån i særligt første 
halvår, hvor mange boligejere udnytt e-
de de sti gende renter ti l at opkonver-
tere fastf orrentede realkreditlån for at 
nedbringe restgælden. I andet halvår 
har øgede renteindtægter været driv-
kraft en i fremgangen på toplinjen. Det 
skyldes i nogen grad, at udlånet er ste-
get med 6,3 procent i 2022. Men ren-
testi gningerne i andet halvår 2022 
spiller også ind. 

- De sti gende renter betyder, at ingen 
kunder længere betaler negati ve indlåns-
renter i Middelfart Sparekasse. Det be-
tyder også, at indlån nu igen er en ind-

Stærk afslutning på 
udfordrende år

tægtskilde for os – man kan sige, at vi er 
ved at vende ti lbage ti l normalbilledet, 
hvor pengeinsti tutt er kan tjene penge på 
både ind- og udlån. Indlån har ikke været 
nogen god forretning for os i årene med 
negati ve renter, siger Marti n Baltser.

Kunderne mærker ti l gengæld de sti g-
ende renter på deres låneprodukter, 
hvor renten steg fl ere gange i 2022 i 
takt med, at centralbankerne hævede 
renten.

- Det er nu, at vi skal vise, at vi har råd-
givet vores kunder godt, så de ikke hav-
ner i store problemer på grund af de sti g-
ende renter. Indti l videre ser vi ikke ind i 
større tab hos kunderne. Så længe vi ikke 
kommer ti l at opleve arbejdsløshed i stør-
re sti l, så skal langt de fl este nok klare 
skærene, siger Marti n Baltser.

Han medgiver, at nogle bliver meget 
hårdt ramt af sti gende energipriser, sti g-
ende renter og den høje infl ati on. 

- Vi er tæt på kunderne, og vi er klar ti l 
at hjælpe – under forudsætning af, at 
kunderne også selv bidrager, siger Mar-
ti n Baltser.

At kunderne fortsat har noget at stå 
imod med ses af Sparekassens indlån, 
som steg med 11 procent ti l 13 mia. kr. 
i 2022.

Trods underskud ved 
halvåret nåede Middelfart 
Sparekasse et overskud før 
skat på 75,1 mio. kr. i 2022
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Tab på obligati onsbeholdningen
Mens indtægterne er steget, så har den 
del af Sparekassens overskudslikviditet, 
som er placeret i obligati oner, kostet 
mærkbare tab i 2022. Kursreguleringer-
ne er negati ve med 90,7 mio. kr. i 2022.

- Jeg vil kalde begivenhederne i 2022 for 
en fi nansiel 100-års-hændelse. Selv om 
vi kun har placeret en mindre del af vores 
overskudslikviditet i obligati oner – kon-
servati vt placeret ovenikøbet – så kun-
ne vi ikke gardere os mod tab, konstate-
rer Marti n Baltser. 

Så solid som aldrig før
Mens det resultatmæssigt var et år på 
det jævne, så kan Marti n Baltser glæde 
sig over, at Middelfart Sparekasse rent 
kapitalmæssigt står meget solidt. NEP-
kapitalprocenten er 26,8 ulti mo 2022 
– en sti gning på 3,1 procentpoint på 
et år. Kapitaloverdækningen er nu på 
10 procentpoint, og egenkapitalen har 
rundet 1,9 mia. kr. 

- Kapitalopbygning har været et fokus-
punkt for os i fl ere år. Det har været nød-
vendigt for at kunne følge med de nye ka-
pitalkrav, der er kommet ti l og løbende 

indfases. Vi står nu et meget komforta-
belt sted, og det giver os simpelthen stør-
re frihed ti l at iværksætt e nye ti ltag og 
måske tænke mere off ensivt, siger Marti n 
Baltser og nævner en aktuel bred rekrut-
teringskampagne som eksempel.

- Vi har det bedste image blandt medar-
bejderne i Finanssektoren, og skulle der 
gå dygti ge folk rundt og drømme om at 
blive en del af Middelfart Sparekasse, så 
har vi rum ti l at tage dem ind. Vi skal kun-
ne fastholde og ti ltrække de dygti gste 
medarbejdere – det er vejen ti l høj kun-
deti lfredshed, siger Marti n Baltser. 

2023 indledt med en ny 
sammenlægning
I 2022 faldt sammenlægningen af Fol-
kesparekassen og Middelfart Sparekas-
se endeligt på plads, og i januar 2023 
off entliggjorde Fanø Sparekasse og 
Middelfart Sparekasse en sammenlæg-
ning, der formelt faldt på plads i februar.

- Vi har i mange år udvidet forretningen 
via organisk vækst. I de seneste år med 
først corona-krise og siden energi- og in-
fl ati onskrise oplever vi, at det er blevet 
sværere at ti ltrække nye kunder. Også af 

Adm. direktør 
Martin Baltser

den grund er vi glade for, at andre spare-
kasser ser vores vej, når de søger en sam-
menlægningspartner, siger Marti n Baltser.

Resultatmæssigt vil de ott e kolleger og 
ca. 3.200 kunder fra Fanø Sparekasse 
bidrage positi vt ti l Middelfart Spare-
kasses resultat allerede i 2023, da sam-
menlægningen sker med regnskabs-
mæssig virkning fra 1. januar 2023. 
Samlet set forventer Middelfart Spa-
rekasse i 2023 et resultat før skat på 
koncernniveau på 175-200 mio. kr.



Resultatopgørelse
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Renteindtægter 310.663 271.996

Negative renteindtægter -19.145 -26.339

Renteudgifter -17.797 -16.929

Positive renteudgifter 43.916 43.302

Netto renteindtægter 317.637 272.030

Udbytte af aktier m.v. 8.169 8.140

Gebyrer og provisionsindtægter 379.300 351.043

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -12.843 -14.780

Netto rente- og gebyrindtægter 692.263 616.433

Kursreguleringer -90.713 13.702

Andre driftsindtægter 13.213 12.800

Udgifter til personale og administration -506.615 -474.961

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -16.617 -15.392

Andre driftsudgifter -3.100 -1.256

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -14.992 -14.506

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 1.631 42.813

Resultat før skat 75.070 179.633

Skat -14.141 -30.545

Årets resultat 60.929 149.088
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Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 6.565.353 5.412.980

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 163.669 139.046

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 6.866.804 6.450.862

Obligationer til dagsværdi 1.400.744 1.575.996

Aktier m.v. 348.881 418.965

Kapitalandele i associerede virksomheder 30.723 31.192

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0

Aktiver tilknyttet puljeordninger 2.580.494 2.840.009

Immaterielle aktiver 784 648

Grunde og bygninger, i alt 315.678 302.514

Investeringsejendomme 79.953 81.563

Domicilejendomme 190.081 190.959

Domicilejendomme (leasing) 45.644 29.992

Øvrige materielle aktiver 22.000 23.482

Aktuelle skatteaktiver 0 20.382

Udskudte skatteaktiver 9.708 0

Aktiver i midlertidig besiddelse 0 4.130

Andre aktiver 144.231 145.999

Periodeafgrænsningsposter 69.104 61.077

Aktiver i alt 18.518.173 17.427.282



Yderligere 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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Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 145.571 150.146

Indlån og anden gæld 13.025.948 11.736.692

Indlån i puljeordninger 2.580.494 2.840.009

Aktuelle skatteforpligtelser 37.424 0

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 149.320 173.992

Andre passiver 418.486 416.478

Periodeafgrænsningsposter 35.520 14.851

Gæld i alt 16.392.763 15.332.168

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 0 36.677

Hensættelser til tab på garantier 17.697 16.553

Andre hensatte forpligtelser 5.945 5.247

Hensatte forpligtelser i alt 23.642 58.477

Efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud 189.729 189.463

Egenkapital

Garantkapital 878.788 858.709

Overført resultat 998.783 958.282

Opskrivningshenlæggelse 2.990 2.990

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 3.223 3.692

Renter garantkapital 26.053 23.436

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 2.202 65

Egenkapital i alt 1.912.039 1.847.174

Passiver i alt 18.518.173 17.427.282


