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Fortsat vækst i Sparekassen Danmark 

Den primære indtjening vokser flot, men kurstab på obligationer trækker 

halvårsresultatet nedad 

”Regnskabet viser med al tydelighed, at Sparekassen Danmark vokser på de vigtige og rigtige 

parametre”, siger administrerende direktør i Sparekassen Danmark, Vagn Hansen. 

Sparekassen Danmarks halvårsrapport viser et overskud før skat på 324 millioner kroner og efter 

skat på 269 millioner kroner, hvilket sparekassen selv betegner som tilfredsstillende. 

Sparekassen kan nemlig præsentere overskuddet på trods af store kursfald på sparekassens 

egenbeholdning af obligationer. Netto har sparekassen negative kursreguleringer på 352 millioner 

kroner – som altså trækker halvårsresultatet ned.  

Flere forretninger og flere kunder 

Sparekassens primære indtjening i første halvår af 2022 lå mere end 36 procent højere, 

sammenlignet med den samlede primære indtjening i første halvår af 2021 i de to 

pengeinstitutter, der i efteråret 2021 fusionerede og blev til Sparekassen Danmark, henholdsvis 

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank. 

”Fremgangen i den primære indtjening skyldes, at vi har forøget vores forretningsomfang, både 

fordi vi laver flere forretninger med eksisterende kunder, og på grund af en god kundetilgang”, 

forklarer Vagn Hansens kollega som administrerende direktør i Sparekassen Danmark, Per 

Sønderup. 

Sparekassen Danmark oplevede i første halvår 2022 vækst i udlån, garantier, indlån og formidlede 

realkreditlån. Uroen på finansmarkederne og de faldende kurser på værdipapirer har derimod 

reduceret værdien af kundernes værdipapirdepoter og indlån i puljer. 

Tilbageførte nedskrivninger 

Sparekassen Danmark skriver i halvårsrapporten, at sparekassens kunder generelt har en sund 

økonomi til trods for de aktuelle udfordringer med corona-epidemi og krig i Ukraine. Og det 

gælder både privat- og erhvervskunder, herunder landbrugskunder. 

Derfor har sparekassen på indtægtssiden kunnet tilbageføre nedskrivninger på udlån for 96 

millioner kroner i første halvår af 2022. 

Egenkapital: 10,1 milliard 

Netto forøgede sparekassen sit forretningsomfang med 8,7 milliarder kroner i de første seks 

måneder af 2022, og netto havde sparekassen en kundetilgang på cirka 5.500 i perioden. 

Sparekassen Danmark kan samtidig glæde sig over, at egenkapitalen nu for første gang overstiger 

10 milliarder kroner, nemlig 10,1 milliard. 
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Dertil kommer, at sparekassen fortsat har solide kapitalforhold. Sparekassens NEP-procent er 

beregnet til 21,4, mens sparekassens NEP-krav lyder på 13,8 procent for 2022. Sparekassen har 

dermed en kapitaloverdækning på 7,6 procentpoint, svarende til 3,2 milliarder kroner. 

Rustet til fremtiden 

Per Sønderup konkluderer: 

”Sparekassen er godt rustet til fremtiden som et stærkt, lokalt og selvstændigt pengeinstitut.” 

For hele regnskabsåret 2022 forventer sparekassens ledelse et resultat i niveauet 800-900 

millioner kroner før skat og 625-700 millioner efter skat. 

Meget afhænger dog af udviklingen på de finansielle markeder i 2. halvår 2022. 

”Vi forventer en mere afdæmpet udvikling i obligations- og aktiekurserne i andet halvår, men der 

er stadig stor usikkerhed om, hvilke effekter inflationsudviklingen og situationen i Ukraine vil få for 

de finansielle markeder og den økonomiske udvikling”, siger Vagn Hansen. 

 

 

[Billedtekst] 

De to administrerende direktører i Sparekassen Danmark, Vagn Hansen og Per Sønderup, kan se 

tilbage på et første halvår af 2022, som betød en vækst i den primære indtjening på mere end 36 

procent. 
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Udviklingen i halvårets resultat (proforma) i hovedposter: 

(mio. kr.) 1. halvår 

2022 

1. halvår 

2021* 
Udvikling 

Netto renteindtægter 650 580 70 

Netto gebyrindtægter 616 500 116 

Udbytte af aktier mv. 45 33 12 

Andre driftsindtægter 10 14 -4 

Indtægter i alt 1.321 1.127 194 

Udgifter til personale -443 -437 -6 

Udgifter til administration -274 -238 -36 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -32 -32 0 

Andre driftsudgifter -2 -2 0 

Omkostninger i alt -751 -709 -42 

Primær indtjening (resultat før kursreguleringer mv. og nedskrivninger) 570 418 152 

Kursreguleringer -352 99 -451 

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 10 19 -9 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. +96 +90 6 

Periodens resultat før skat 324 626 -302 

Skat -55 -122 67 

Periodens resultat 269 504 -235 

*) Proforma: Sparekassen Vendsyssels og Jutlander Banks tal for første halvår 2021 lagt sammen. 

 

Udviklingen i sparekassens forretningsomfang i 1. halvår 2022 i hovedposter: 

(mio. kr.) 30/6 2022 31/12 2021 Udvikling 

Udlån 27.664 26.336 1.328 

Indlån 36.721 34.727 1.994 

Indlån i puljeordninger 7.987 8.949 -962 

Garantier 20.338 17.742 2.596 

Værdi af kundedepoter 22.238 25.185 -2.947 

Forretningsomfang før realkreditformidling 114.948 112.939 2.009 

Formidlede realkreditlån 109.296 102.627 6.669 

Forretningsomfang i alt 224.244 215.566 8.678 

 


