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 Resultat før skat på 14,5 mio. kr. 

 Basisdrift på 10,1 mio. kr.  

 Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr. 

 Positiv kursregulering på 6,5 mio. kr. 

 Styrket solvens udgør 14,5 %. 

 Solid likviditetsoverdækning på 223,4 % svarende til 453 mio. kr. 

 Alle bankens positioner er langt indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten. 

 Etablering i Næstved samt øget markedsfokus i Vordingborg-området.  

 

 

Hovedtal
Alle tal i 1.000 kr.

01.01 - 31.03 

2014

01.01 - 31.03 

2013

Basisindtægter (netto rente- og gebyrindtægter samt andre 

driftsindtægter) før modregning af tab på formidlede realkreditlån 30.805 28.443

Driftsudgifter eksklusiv udgifter til Indskydergarantifonden -19.745 -16.944

Basisindtjening før modregninger og Indskydergarantifonden 11.060 11.499

Modregning af tab på formidlede realkreditlån -216 -629

Udgift til Indskydergarantifonden -774 -898

Basisindtjening efter modregninger og 

Indskydergarantifonden 10.070 9.972

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -2.003 -7.391

Resultat før kursregulering og skat 8.067 2.581

Kursreguleringer 6.475 655

Resultat før skat 14.542 3.236

Skat -2.452 -857

Periodens resultat 12.090 2.379

Udvalgte nøgletal

Solvensprocent 1)
14,5% 16,1%

Kernekapitalprocent 1)
14,5% 15,9%

Solvensbehov 9,6% 9,9%

Egenkaptalforrentning før skat (p.a.) 1)
23,5% 5,0%

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 223,4% 201,3%

Indtjening pr. omkostningskrone 1,65 kr. 1,13 kr.

Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,49 kr. 1,56 kr.

Børskurs (stykstørrelse 100) 500 470

Indre værdi (stykstørrelse 100) 1)
1.077 kr. 1.106 kr.

1) Sammenligningstal for 1. kvartal 2013 er tilpasset i forhold til ændring i indregning af kapitalindskud i 

Bankernes EDB Central jf. årsrapporten 2013.
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Meget tilfredsstillende resultat 

 

Banken har i 1. kvartal 2014 realiseret et resultat før 

skat på 14,5 mio. kr., mod sidste år 3,2 mio. kr. i den 

tilsvarende periode. Efter skat udgør resultatet 12,1 

mio. kr. mod 2,4 mio. kr. sidste år. 

 

Resultatet er opnået ved fastholdelse af en meget 

tilfredsstillende basisindtjening, et godt fondsresultat 

og nedskrivninger på et væsentligt lavere niveau end i 

samme periode sidste år. 

 

Ledelsen betegner resultat som meget tilfredsstillende.  

 

Basisdriften  

 

Basisindtjeningen: 

Nettorenteindtægterne udgør 21,9 mio. kr. mod sidste 

år 21,3 mio. kr. og er således steget med 0,6 mio. kr. 

svarende til 2,5 %.  

 

Netto gebyrindtægterne udgør 8,3 mio. kr. mod sidste 

år 6,5 mio. kr. og er således steget med 1,8 mio. kr. 

svarende til 27,8 %. Årsagen til stigningen skal findes i 

et generelt højere aktivitetsniveau som følge af over-

tagelsen af Kongsted Sparekasse den 1. maj 2013. 

Herudover har kundernes efterspørgsel af formue-

forvaltning og investeringsaktiviteter været stigende. 

 

I ovennævnte tal indgår modregninger af tab på 

formidlede realkreditlån med 0,2 mio. kr. mod sidste år 

0,6 mio. kr. 

 

Med tillæg af de øvrige mindre regnskabsposter under 

basisindtjeningen udgør den samlede basisindtjening 

30,6 mio. kr. mod sidste år 27,8 mio. kr. en stigning på 

2,8 mio. kr. svarende til en 10,0 %. 

 

Basisomkostninger: 

De samlede omkostninger udgør 20,5 mio. kr. mod 

sidste år 17,8 mio. kr. en stigning på 2,7 mio. kr. sva-

rende til 15,0 %. Stigningen kan i overvejende grad 

henføres til stigningen i personale- og IT-udgifter som 

følge af overtagelsen af Kongsted Sparekasse samt 

herudover den ændrede indregning af bankens 

feriepengeforpligtelse jf. årsrapporten for 2013. I 

ovennævnte tal indgår bidraget til Indskydergaranti-

fonden med 0,8 mio. kr. mod sidste år 0,9 mio. kr. 

 

Den samlede basisdrift: 

Resultat af basisdriften udgør herefter 10,1 mio. kr. 

mod 10,0 mio. kr. for samme periode sidste år, hvilket 

betegnes som tilfredsstillende med baggrund i den fort-

satte tilbageholdenhed på efterspørgsel af banklån, der 

er påvirket af det generelt lave gear for samfunds-

økonomien samt kundernes præferencer for realkredit-

lån på grund af den lave rente. 

 

 

 

 

 

 

Nedskrivninger på udlån mv. 

 

Nedskrivninger på udlån mv. udgør 2,0 mio. kr. mod 

7,4 mio. kr. for samme periode sidste år. 

 

Kvartalles nedskrivninger er præget af den reservation 

Finanstilsynet påbød banken at foretage i årsregnska-

bet for 2013. Reservationen udgjorde samlet 12,8 mio. 

kr., der ikke på daværende tidspunkt blev individua-

liseret, men udgiftsført og afsat under de gruppevise 

nedskrivninger. Af reservationen er de 8,7 mio. kr. 

individualiseret i 1. kvartal 2014. Det resterende beløb 

forventes placeret i 2. kvartal 2014.  

 

Generelt kan det siges, at der fortsat vil være et behov 

for nedskrivninger, men på et væsentligt lavere niveau 

end i 2013. 

 

Kursreguleringer 

 

Den samlede kursgevinst udgør 6,5 mio. kr. mod 0,7 

mio. kr. for samme periode sidste år. Kursreguleringen 

fordeler sig med 0,9 mio. kr. på obligationerne, 5,4 

mio. kr. på aktierne og 0,2 mio. kr. på valuta mv. 

 

På aktiesiden kan de 3,5 mio. kr. henføres til salget af 

NETS, og herudover kan der henføres yderligere 1,2 

mio. kr. i kursgevinst på bankens øvrige anlægsaktier. 

 

Forventningerne til resultatet af basisdriften for 

hele 2014 

 

Banken fastholder de tidligere offentliggjorte forvent-

ninger til basisdriften for hele 2014 (resultat før ned-

skrivninger på udlån mv., kursregulering og skat) i 

størrelsesordenen 30 – 35 mio. kr. Forventningerne til 

basisdriften blev offentliggjort i Årsrapporten for 2013. 

 

Strategiske tiltag i 2014 

 

Det er besluttet, at Møns Bank i løbet af 2014 etablerer 

sig i Næstved, som indenfor de senere år har mistet 

områdets to lokalbanker. Denne udvikling har ikke 

været kundedrevet, og det er vurderet, at der i kon-

kurrence med de øvrige markedsdeltagere er plads til 

en lokalbank. 

Det er samtidig et markedsområde, der i forvejen er 

godt kendt af banken, da Møns Bank i forvejen har et 

stort antal privat- og erhvervskunder i området. Et 

kundegrundlag, som er vokset igennem de senere år 

med et stigende antal nye kunder via Møn Direkte, som 

er bankens fjernkundekoncept. Dette ønsker Møns 

Bank nu at videreudvikle med en egentlig etablering i 

Næstved, og i den kommende periode vil mulighederne 

i området blive analyseret. 

 

Det er samtidig besluttet at intensivere Møns Banks 

markedsfokus på Vordingborg-området, som er den 

eneste købstad i bankens hjemstedskommune, hvor 

Møns Bank ikke er repræsenteret. 
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Begivenheder efter 1. kvartal 2014 

 

Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, der er 

af betydning for bedømmelsen af periodens resultat. 

 

Balancen 

 

Bankens udlån udgør ultimo 1. kvartal 2014 1.018,4 

mio. kr. og er således faldet med 6,9 mio. kr. svarende 

til 0,7 % siden ultimo 2013. 

 

Indlån udgør ultimo 1. kvartal 2014 1.417,1 mio. kr. og 

er således faldet med 80,5 mio. kr. svarende til 5,4 %.  

 

Solvens 

 

Bankens basiskapital opgjort efter de nye kapitaldæk-

ningsregler, der trådte i kraft pr. 1. januar 2014 udgør 

216,1 mio. kr.  

 

Baggrunden for stigningen er bankens tilførsel af hybrid 

kernekapital på 35 mio. kr., hvilket blev offentliggjort i 

forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsrapport 

for 2013.  

 

I samme forbindelse blev offentliggjort, at banken 

ønskede at indfri det hidtidige ansvarlige lån, idet det 

ikke efter de nye kapitaldækningsregler kan indgå i 

basiskapitalen. Indfrielsen er sket pr. 1. maj 2014. 

  

Bankens solvensbehov er opgjort således: 

 

Risikoområde Tilstrækkelig 
basiskapital 
(1.000 kr.) 

Solvens-
behov 

% 

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

 
119.070 

 
8,0 % 

Tillæg kreditrisici 22.153 1,5 % 

Tillæg markedsrisici 1.220 0,1 % 

I alt 142.443 9,6 % 

 

Bankens overdækning i forhold til den tilstrækkelige 

basiskapital: 

 

Basiskapital efter fradrag (1.000 kr.) 216.059 

Tilstrækkelig basiskapital (1.000 kr.) 142.443 

Solvensprocent 14,5 

Solvensbehov 9,6 

Solvensoverdækning (%-point) 4,9 

 

Oplysningerne om solvensbehovet er ligeledes offent-

liggjort på www.moensbank.dk/om-moens-bank/ 

investor-relations/regnskaber-mv/risikorapporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likviditet 

 

Bankens likviditet er fortsat meget tilfredsstillende og 

overdækningen i forhold til lovkrav om likviditet udgør 

223,4 % mod 235,5 % ultimo 2013. 

 

Tilsynsdiamanten 

 

Område Møns 
Banks 

værdier 

Finanstil-
tilsynets 
grænse-

værdi 

Summen af store  
engagementer 

 
48,3 % 

 
Max. 125 % 

Udlånsvækst -0,7 % Max. 20 % 

Ejendomseksponering 13,3 % Max. 25 % 

Stabil funding 0,6 Max. 1,0 

Likviditetsoverdækning 223,4 % Min. 50 % 

 

Finanskalender 2014 

 

26. august – Halvårsrapport  

12. november – Periodemeddelelse 1. – 3. kvartal  

 

Yderligere oplysninger 

 

Yderligere information om nærværende periodemed-

delelse kan fås ved henvendelse til bankdirektør 

Flemming Jensen, telefon 55 86 15 36. 

http://www.moensbank.dk/om-moens-bank/
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AKTIVER
Alle tal i 1.000 kr.

31.03 2014 31.03 2013 Helåret    

2013

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos 

centralbanker 37.531 23.371 71.745

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 76.295 95.175 101.972

1.018.436 1.008.471 1.025.299

Obligationer til dagsværdi 540.530 425.676 532.460

Obligationer til amortiseret kostpris 1.101 1.470 1.101

Aktier mv. 1)
103.300 85.494 92.174

Immaterielle aktiver 1)
2.202 1.479 2.293

Grunde og bygning i alt 23.136 20.552 20.669

  Investeringsejendomme 4.240 1.713 1.713

  Domicilejendomme 18.896 18.839 18.956

Øvrige materielle aktiver 510 413 495

Aktuelle skatteaktiver 1.285 114 1.099

Udskudte skatteaktiver 5.303 990 7.755

Aktiver i midlertidig besiddelse 12.324 0 5.327

Andre aktiver 1)
59.112 60.019 53.604

Periodeafgrænsningsposter 4.252 1.958 1.683

Aktiver i alt 1)
1.885.317 1.725.182 1.917.676

PASSIVER

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 83.216 116.737 81.850

Indlån og anden gæld 1.417.086 1.253.321 1.497.608

Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 1.361 2.198 2.198

Andre passiver 28.568 35.054 31.249

Periodeafgrænsningsposter 564 524 2

Gæld i alt 1.530.795 1.407.834 1.612.907

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 3.581 3.515 3.581

Hensættelser til tab på garantier 9.336 1.099 6.943

Andre hensatte forpligtelser 2.760 3.077 2.949

Hensatte forpligtelser i alt 15.677 7.691 13.473

Efterstillet kapitalindskud i alt 84.484 50.000 50.000

Egenkapital

Aktiekapital 24.000 24.000 24.000

Opskrivningshenlæggelser 475 475 475

Overført overskud eller underskud 1)
229.886 235.182 216.821

Egenkapital i alt 1)
254.361 259.657 241.296

Passiver i alt 1)
1.885.317 1.725.182 1.917.676

1) Sammenligningstal for 1. kvartal 2013 er tilpasset i forhold til ændring i indregning af kapitalindskud i 

Bankernes EDB Central jf. årsrapporten 2013.

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris



Bankens afdelinger

Stege  Åbningstider
Storegade 29
4780 Stege  Mandag-fredag Kl. 10.00 - 16.00
Telefon 55 86 15 00 Torsdag  Kl. 10.00 - 17.00
 
Bogø
Bogø Hovedgade 139 Mandag  & onsdag Kl. 09.30 - 12.00  
4793 Bogø By  Tirsdag, torsdag og fredag               LUKKET
Telefon 55 89 40 35            
   
Klintholm
Thyravej 14
4791 Borre  Tirsdag og fredag Kl. 10.00 - 12.30
Telefon 55 81 92 35 Mandag, onsdag og torsdag LUKKET
 
Fanefjord
Hjørnet 2   Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00 
4792 Askeby  Torsdag   Kl. 10.00 - 17.00
Telefon 55 81 71 16 Kasseekspedition alle dage fra kl. 13.00
   

Præstø
Svend Gønges Torv 10
4720 Præstø  Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00
Telefon 55 94 17 00 Torsdag  Kl. 10.00 - 17.00
 
Kongsted
Dyssevej 3, Kongsted
4683 Rønnede  Mandag - fredag Kl. 10.00 - 16.00
Telefon 54 88 61 00 Torsdag  Kl. 10.00 - 18.00
 
MønDirekte
Telefon 55 86 15 00
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