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PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2019 – MØNS BANK A/S 

RESUME, HOVED- OG NØGLETAL

• Resultat før skat på 9,7 mio. kr.
• Basisdrift på 7,5 mio. kr.
• Nedskrivninger på udlån mv. på 1,5 mio. kr.
• Positiv kursregulering på 3,8 mio. kr.
• Fastholder de offentliggjorte resultatforventninger til hele 2019
• Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 278,2 %
• Kapitalprocent på 18,3 (uden indregning af periodens overskud)
• Stigende udlån med 45 mio. i forhold til ultimo 2018.
• Alle bankens positioner indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten

Alle tal i 1.000 kr. 01. 01.
kvartal kvartal Året

2019 2018 2018

Netto rente- og gebyrindtægter 35.418 34.522 145.942
Andre driftsindtægter -140 -85 428
Basisindtægter i alt 35.278 34.437 146.370

Udgifter til personale og administration -27.030 -27.133 -108.395
Afskrivninger på materielle aktiver mv. 
  og andre driftsudgifter -785 -574 -2.608
Basisdrift 7.463 6.730 35.367

Nedskrivninger på udlån og 
   tilgodehavender mv. -1.520 -437 -2.187
Resultat før kursregulering og skat 5.943 6.293 33.180

Kursreguleringer 3.767 4.443 4.958
Resultat før skat 9.710 10.736 38.138

Skat -1.714 -1.215 -7.454

Periodens resultat 7.996 9.521 30.684

Udvalgte nøgletal

Kapitalprocent 18,3% 15,7% 20,0%
Kernekapitalprocent 16,7% 13,9% 18,2%
Kapitalbehov 11,0% 9,2% 10,0%
Egenkapitalforrentning før skat (p.a.) 8,8% 12,4% 9,8%
Liquidity Coverage Ratio (LCR) 278,2% 334,1% 367,4%
Indtjening pr. omkostningskrone 1,33 kr. 1,38 kr. 1,34 kr.
Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,27 kr. 1,24 kr. 1,32 kr.
Børskurs (stykstørrelse 20) 127 145 117
Indre værdi (stykstørrelse 20) 205 265 203

 2



PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2019 – MØNS BANK A/S 

BALANCE

Alle tal i 1.000 kr. 31.03.2019 31.03.2018 Helåret 2018

AKTIVER

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 65.358 63.313 63.750
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 174.690 525.463 347.543
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 1.530.929 1.460.741 1.486.137
Obligationer til dagsværdi 967.195 460.524 958.801
Aktier mv. 119.813 101.676 107.245
Immaterielle aktiver 820 820 820
Grunde og bygninger i alt 21.832 24.272 21.792
  Investeringsejendomme 9.000 10.466 8.916
  Domicilejendomme 12.832 13.806 12.876
Øvrige materielle aktiver 3.442 3.763 3.122
Aktuelle skatteaktiver 1.804 4.033 378
Udskudte skatteaktiver 2.246 969 2.046
Andre aktiver 92.150 84.098 86.964
Periodeafgrænsningsposter 2.799 2.660 2.470

Aktiver i alt 2.983.078 2.732.332 3.081.068

PASSIVER

Gæld
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 50.239 43.373 55.451
Indlån og anden gæld 2.394.875 2.244.058 2.488.891
Andre passiver 43.420 42.116 44.951
Periodeafgrænsningsposter 576 582 52
Gæld i alt 2.489.110 2.330.129 2.589.345

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 6.573 6.223 6.573
Hensættelser til tab på garantier 6.055 8.627 5.581
Andre hensatte forpligtelser 4.753 3.117 6.257
Hensatte forpligtelser i alt 17.381 17.967 18.411

Efterstillede kapitalindskud i alt 34.805 34.725 34.785

Egenkapital
Aktiekapital 40.000 24.000 40.000
Overført overskud eller underskud 367.307 291.036 360.052
Foreslået udbytte 0 0 4.000
Aktionærernes andel af egenkapitalen 407.307 315.036 404.052
Indehavere af hybrid kernekapital 34.475 34.475 34.475
Egenkapital i alt 441.782 349.511 438.527

Passiver i alt 2.983.078 2.732.332 3.081.068
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PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2019 – MØNS BANK A/S 

KOMMENTARER TIL REGNSKABET  

 
 
 
Tilfredsstillende resultat i Møns Bank i 1. kvartal 
2019  
  
Banken har i første kvartal 2019 realiseret et resultat 
før skat på 9,7 mio. kr. og efter skat på 8,0 mio. kr. 
 
Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egen-
kapital med 8,8 % p.a. og efter skat med 7,3 % p.a.  
 
Med afsæt i det meget lave renteniveau og de heraf 
afledte svære driftsforhold, finder bankens ledelse 
resultatet af såvel basisdrift som resultat før skat for 
tilfredsstillende. 
 
Basisindtægter: 
Netto renteindtægterne udgør 20,5 mio. kr. og er 0,5 
mio. kr. mere end samme periode sidste år svarende til 
en stigning på 2,8 %. Ses der bort fra ændringen af 
den regnskabsmæssige behandling af gebyrindtægter 
for dokumentudfærdigelse ved lånesager, som blev 
gennemført fra og med ultimo 2018, er netto rente-
indtægterne på niveau med sidste år.  
  
Der henvises til bankens årsrapport note 1 for yder-
ligere oplysninger omkring ændringen. 
  
Netto gebyrindtægterne udgør 14,9 mio. kr. mod sidste 
år 14,5 mio. kr. og er således steget med 0,4 mio. kr. 
svarende til 2,7 %. Som det fremgår ovenfor under 
netto renteindtægterne, så skal man ved sammen-
ligningen med samme tidspunkt sidste år tage højde 
for, at gebyrindtægterne i 1. kvartal 2019 er reduceret 
med 0,6 mio. kr. Dette betyder, at stigningen i gebyr-
indtægterne reelt udgør 1,0 mio. kr. svarende til 7,1 
%. Stigningen kan relateres til et fortsat generelt højt 
aktivitetsniveau 
 
De samlede basisindtægter udgør 35,3 mio. kr. mod 
34,4 mio. kr. sidste år, og dette er en stigning på 0,9 
mio. kr. svarende til 2,4 %. 
 
Basisomkostninger: 
De samlede omkostninger udgør 27,8 mio. kr. mod 
sidste år 27,7 mio. kr., en stigning på 0,1 mio. kr. 
svarende til 0,4 %.  
 
Basisdriften: 
Den samlede basisdrift for første kvartal 2019 udgør 
herefter 7,5 mio. kr. mod sidste år 6,7 mio. kr., hvilket 
er en stigning på 0,8 mio. kr. svarende til 10,9 %.  
 
Nedskrivninger på udlån mv. 
 
Nedskrivninger på udlån mv. udgør 1,5 mio. kr. mod 
0,4 mio. kr. for samme periode sidste år. Behovet for 
nedskrivninger i 1. kvartal 2019 er således fortsat på et 
lavt niveau.  
 
 
 

 
 
 
De samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og 
garantier udgør 121,3 mio. kr. Det svarer til en samlet 
nedskrivningsprocent på 4,9. Herudover har banken en 
hensættelse på uudnyttede kredittilsagn 2,6 mio. kr. og 
en samlet underkurskonto i forbindelse med over-
tagelsen af sparekasserne i Fanefjord og Kongsted på 
1,0 mio. kr.  
 
Bankens samlede konstaterede tab i perioden udgør 
2,6 mio. kr. hvoraf de 2,5 var nedskrevet i forvejen.  
 
Kursreguleringer 
 
Den samlede kursgevinst udgør 3,8 mio. kr. mod 4,4 
mio. kr. for samme periode sidste år. Kursreguleringen 
fordeler sig med en kursgevinst på obligationerne på 
0,7 mio. kr., en kursgevinst på aktierne på 2,3 mio. kr. 
og en kursgevinst på valuta mv. på 0,8 mio. kr.  
 
Banken offentliggjorde pr. 1. marts 2019 i fondsbørs-
meddelelse nr. 5-2019, at ejerkredsen bag Sparinvest 
Holdings SE havde indgået en betinget salgsaftale af 75 
% af aktiekapitalen i Sparinvest Holdings SE. Banken 
ville, hvis salget gennemføres, modtage en ekstra-
ordinær skattefri indtægt på ca. 2,7 mio. kr. samt 
herudover en skattepligtig udbyttebetaling på ca. 0,3 
mio. kr. Det betingede salg er endnu ikke på plads, og 
den er derfor ikke indregnet i regnskabet for 1. kvartal 
2019.  
 
Anvendt regnskabspraksis 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 
den aflagte årsrapport for 2018. 
 
Forventningerne til resultatet for 2019 
 
Banken fastholder de tidligere offentliggjorte forvent-
ninger for hele 2019 til dels basisdriften (resultat før 
nedskrivninger på udlån mv., kursregulering og skat) 
på 28 – 35 mio. kr. og dels til resultatet før skat 
ligeledes på 28 – 35 mio. kr. Resultatforventningerne 
blev offentliggjort i bankens årsrapport for 2018. 
  
Begivenheder efter 1. kvartal 2019 
 
Omkring forhold, der er indtruffet efter udløbet af 1. 
kvartal, kan oplyses: 
 
Banken har jf. fondsbørsmeddelelse nr. 7-2019 af 9. 
april 2019 optaget ny hybrid kernekapital på 40 mio. 
kr. til en fast rente på 7 % de første 5 år fra ud-
stedelsen. Lånet blev optaget den 12. april 2019.  
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PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2019 – MØNS BANK A/S 

KOMMENTARER TIL REGNSKABET  

 
 
 
I samme fondsbørsmeddelelse blev offentliggjort, at 
den nye hybride kernekapital skulle erstatte den 
bestående hybride kernekapital på 35 mio. kr., og at 
banken havde modtaget Finanstilsynets godkendelse til 
indfrielse heraf. Indfrielsen er gennemført.  
 
Ved omlægningen opnår banken en årlig besparelse på 
renteudgiften på 1,1 mio. kr. og en samtidig styrkelse 
af kapitalgrundlaget på ca. 0,25 %-point. 
 
Balancen 
 
Bankens udlån udgør ultimo 1. kvartal 2019 1.531 mio. 
kr. og er således steget med 45 mio. kr. svarende til 
3,0 % siden ultimo 2018.  
 
Indlån udgør ultimo 1. kvartal 2019 2.395 mio. kr. og 
er faldet med 94 mio. kr. svarende til 3,8 % siden 
ultimo 2018.  
 
Bankens garantier udgør ultimo 1. kvartal 2019 i alt 
813 mio. kr. og er steget med 17 mio. kr. svarende til  
2,1 % siden ultimo 2018. 
 
Kapitalforhold 
 
Bankens kapitalgrundlag udgør pr. 31. marts 2019 
385,5 mio. kr. svarende til en kapitalprocent på 18,3. 
 
I kapitalgrundlaget indgår efterstillet kapital på i alt 70 
mio. kr. fordelt på 35 mio. kr. hybrid kernekapital og 
35 mio. kr. supplerende kapital. Begge opfylder 
kravene i CRD IV for medregning i kapitalgrundlaget, 
og idet den hybride kapital har en uendelig løbetid og 
betaling af renter er frivillig, indgår denne regnskabs-
mæssigt under egenkapitalen.  
 
Banken indregner ikke årets overskud i kapitalgrund-
laget i løbet af året, hvilket er medvirkende til en 
faldende kapitalprocent, idet bl.a. fradraget for kapital-
andele i finansielle virksomheder stiger som følge af 
positiv kursudvikling på bankens beholdning af 
ejerandele i fællesejede sektorselskaber. Ud over den 
positive kursudvikling har banken i første kvartal købt 
aktier i DLR Kredit A/S svarende til en kursværdi på 9,2 
mio. kr. som led i den årlige omfordeling af aktier med 
afsæt i bankens omsætning med DLR i 2018. 
Udvidelsen af aktiebeholdningen i DLR har medført et 
fald i bankens kapitalprocent på 0,4 %-point. 
 
Den kontracykliske kapitalbuffer er pr. 31. marts 2019 
fastsat til 0,5 %-point og vil yderligere stige til 1,0 %-
point pr. 30.09.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Som det fremgik af bankens seneste årsrapport, har 
Finanstilsynet fastsat kravet for Møns Banks ned-
skrivningsegnede passiver (NEP-kravet) til 13,6 % af 
bankens samlede forpligtelser og kapitalgrundlag, 
svarende til et tillæg på 5,4 % af bankens risiko-
vægtede eksponeringer. Det meddelte NEP-tillæg var 
baseret på indrapporterede tal pr. 31. december 2017.  
 
Banken skal indfase NEP-tillægget i perioden 1. januar 
2019 frem til og med 2023. I henhold til 
overgangsreglerne indregnes NEP-tillægget i 2019 med 
0,58 %-point af de risikovægtede  aktiver. 
 
Bankens kapitalbehov er opgjort således: 
 
Risikoområde Tilstrækkeligt 

kapitalgrundlag 
(1.000 kr.) 

Kapital-
behov 

% 
Tillæg som følge af 
lovkrav (8 %’s 
kravet) 

 
 

167.954 

 
 

8,0 % 
Tillæg kreditrisici 48.968 2,3 % 
Tillæg markedsrisici 13.547 0,7 % 
Tillæg øvrige risici 0 0,0 % 
I alt 230.469 11,0 % 

 
Bankens overdækning i forhold til det tilstrækkelige 
kapitalgrundlag: 
 
 (1.000 kr.) % 
Kapitalgrundlag 385.516 18,3 % 
Tilstrækkeligt 
kapitalgrundlag 

 
230.469 

 
11,0 % 

Overdækning før buffer- 
og NEP-krav 

 
155.047 

 
7,3 % 

Kapitalbevaringsbuffer -   
2,5 %-point 

 
52.486 

 
2,5 % 

Kontracyklisk kapitalbuffer –           
0,5 %-point 

 
10.497 

 
0,5 % 

NEP-tillæg – 0,58 % i h.t. 
overgangsregler 

 
12.177 

 
0,6 % 

Overdækning efter 
opfyldelse af buffer- og 
NEP-krav 

 
 

79.887 

 
 

3,7 % 
 
Oplysningerne om kapitalbehovet er ligeledes offent-
liggjort på www.moensbank.dk/om-moens-
bank/ investor-relations/regnskaber-mv/risikorapporter 
 
Likviditet 
 
Liquidity Coverage Ratio (LCR) stiller krav til likviditets-
bufferens størrelse og sammensætning i forhold til et 
stressscenarie på 30-dages sigt. LCR skal udgøre 
mindst 100 %. Banken har pr. ultimo 1. kvartal 2019 
opgjort LCR-brøken til 278,2 %. 
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PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2019 – MØNS BANK A/S 

KOMMENTARER TIL REGNSKABET  

 
 
Tilsynsdiamanten 
 
Finanstilsynet har som led i deres overvågning af den 
finansielle sektor ud fra en risikobaseret tilgang op-
stillet fem pejlemærker i den såkaldte tilsynsdiamant 
med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne 
som udgangspunkt bør ligge indenfor.  
 
Banken ligger pr. 31. marts 2019 indenfor samtlige 
grænseværdier i tilsynsdiamanten, hvilket fremgår af 
nedenstående tabel: 
 
Område Finanstil-

tilsynets 
grænseværdi 

Møns Banks 
grænse-
værdier 

Summen af 
store  
eksponeringer 

< 175 % af 
egentlige 

kernekapital 

 
 

159,0 % 
Udlånsvækst < 20 % 4,8 % 
Ejendoms-
eksponering 

< 25 % af udlån 
og garantier 

 
13,6 % 

Stabil funding Udlån/ 
arbejdende 

kapital 
fratrukket 

obligationer 
med en 

restløbetid 
under 1 år < 

1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
Likviditets-
overdækning 

 
> 100 % 

 
330,8 % 

 
Yderligere oplysninger 
 
Yderligere information om periodemeddelelsen kan fås 
ved henvendelse til bankdirektør Flemming Jensen, 
telefon 55 86 15 36. 
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Stege Åbningstider
Storegade 29 Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00
4780 Stege Torsdag Kl. 10.00 - 17.00
Tlf. 55 86 15 00 

Næstved
Vinhusgade 2 Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00
4700 Næstved Torsdag Kl. 10.00 - 17.00
Tlf. 55 75 30 00 

Præstø
Svend Gønges Torv 2 Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00
4720 Præstø Torsdag Kl. 10.00 - 17.00
Tlf. 55 94 17 00 

Rønnede
Industrivej 2 Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00
4683 Rønnede Torsdag Kl. 10.00 - 17.00
Tlf. 54 88 61 00 

Vordingborg
Algade 86 Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00
4760 Vordingborg Torsdag Kl. 10.00 - 17.00
Tlf. 55 31 24 00 

www.moensbank.dk
post@moensbank.dk
Reg.nr. 6140 · CVR-nr. 65 74 60 18

Rådgivning efter aftale
Banken er åben for rådgivning efter aftale
ud over den ordinære åbningstid

Pengeautomater
Alle afdelinger har døgnåbne pengeautomater, inkl. indbetalingsfunktion og udbetaling af euro
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