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Banken har i 1. kvartal lanceret 
Bilkredit – som et spændende 
alternativ til billån.
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PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2017 – MØNS BANK A/S 

RESUME, HOVED- OG NØGLETAL  

 

• Resultat før skat på 10,0 mio. kr. 
• Basisdrift på 7,3 mio. kr. 
• Nedskrivninger på udlån mv. på 1,5 mio. kr. 
• Positiv kursregulering på 4,2 mio. kr. 
• Solid likviditetsoverdækning med LCR-brøk på 337 %  
• Kapitalprocent på 15,1 % (uden indregning af periodens overskud)  
• Individuelt kapitalbehov på 9,8 % og kapitalmæssig overdækning på 53,4 % 
• Alle bankens positioner er langt indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten 

 
 

 

  

Alle tal i 1.000 kr.
01.01-31.03 01.01-31.03

2017 2016

Basisindtægter (netto rente- og gebyrindtægter samt andre 
driftsindtægter) før modregning af tab på formidlede realkreditlån 33.941 31.886
Driftsudgifter eksklusiv udgifter til Indskydergarantifonden -26.164 -24.306
Basisdrift før modregninger og Indskydergarantifonden 7.777 7.580

Modregning af tab på formidlede realkreditlån -463 -640
Udgift til Indskydergarantifonden 0 -8
Basisdrift efter modregninger og Indskydergarantifonden 7.314 6.932

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. -1.524 -2.353
Resultat før kursregulering og skat 5.790 4.579

Kursreguleringer 4.202 1.860
Resultat før skat 9.992 6.439

Skat -1.840 -1.053

Periodens resultat 8.152 5.386

Udvalgte nøgletal

Kapitalprocent 15,1% 12,7%
Kernekapitalprocent 13,6% 12,7%
Kapitalbehov 9,8% 10,0%
Egenkapitalforrentning før skat (p.a.) 12,1% 8,3%
Liquidity Coverage Ratio (LCR) 336,8% 237,5%
Indtjening pr. omkostningskrone 1,36 kr. 1,24 kr.
Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,28 kr. 1,29 kr.
Børskurs (stykstørrelse 100) 1.000 680
Indre værdi (stykstørrelse 100) 1.260 1.184
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PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2017 – MØNS BANK A/S 

BALANCE  

 

  

Alle tal i 1.000 kr.
31.03.2017 31.03.2016 Helåret 2016

AKTIVER

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 60.808 119.248 67.438
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 45.593 33.205 116.634
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 1.359.632 1.252.669 1.338.220
Obligationer til dagsværdi 803.769 557.364 788.715
Obligationer til amortiseret kostpris 9.596 0 9.606
Aktier mv. 117.904 116.963 89.061
Immaterielle aktiver 1.089 1.453 1.180
Grunde og bygninger i alt 23.955 32.419 23.746
  Investeringsejendomme 9.972 13.787 9.890
  Domicilejendomme 13.983 18.632 13.856
Øvrige materielle aktiver 4.952 3.250 5.222
Aktuelle skatteaktiver 1.809 2.115 351
Udskudte skatteaktiver 614 1.336 643
Andre aktiver 66.586 63.734 66.079
Periodeafgrænsningsposter 2.319 2.328 2.113

Aktiver i alt 2.498.626 2.186.084 2.509.008

PASSIVER

Gæld
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 44.391 52.180 54.253
Indlån og anden gæld 2.038.367 1.775.273 2.041.695
Andre passiver 30.577 30.769 35.395
Periodeafgrænsningsposter 595 631 1
Gæld i alt 2.113.930 1.858.853 2.131.344

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 5.554 4.931 5.554
Hensættelser til tab på garantier 7.356 6.702 7.401
Andre hensatte forpligtelser 3.394 2.960 3.467
Hensatte forpligtelser i alt 16.304 14.593 16.422

Efterstillede kapitalindskud i alt 34.644 0 34.624

Egenkapital
Aktiekapital 24.000 24.000 24.000
Opskrivningshenlæggelser 0 475 0
Overført overskud eller underskud 275.273 253.688 265.743
Foreslået udbytte 0 0 2.400
Aktionærernes andel af egenkapitalen 299.273 278.163 292.143
Indehavere af hybrid kernekapital 34.475 34.475 34.475
Egenkapital i alt 333.748 312.638 326.618

Passiver i alt 2.498.626 2.186.084 2.509.008
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PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2017 – MØNS BANK A/S 

KOMMENTARER TIL REGNSKABET  

 
 
Årets første kvartal lever fuldt ud op til ledelsens 
forventninger  
 
Banken har i første kvartal 2017 realiseret et resultat 
før skat på 10,0 mio. kr. og efter skat på 8,2 mio. kr. 
 
Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egen-
kapital med 12,1 % p.a. og efter skat med 9,9 % p.a. 
 
Aktivitetsniveauet har efter en rolig start på året været 
stigende igennem 1. kvartal 2017.  
  
Basisdriften  
 
Basisindtægter: 
Nettorenteindtægterne er med 20,3 mio. kr. stort set 
uændret i forhold til samme periode sidste år, hvor 
nettorenteindtægterne udgjorde 20,4 mio. kr. For 
sammenligningen skal dog medvurderes, at banken i 1. 
kvartal 2017 har haft en renteudgift til et ansvarligt lån 
optaget i september 2016 på 0,5 mio. kr. Udgiften 
modsvares af en mindre stigning i renteindtægterne på 
overskudslikviditeten samt mindre renteudgifter til 
indlån. 
  
Udbytte af aktier mv. udgør 0,1 mio. kr. mod 0,3 mio. 
kr. for samme periode sidste år. 
 
Netto gebyrindtægterne udgør 13,0 mio. kr. mod sidste 
år 10,6 mio. kr. og er således steget med 2,4 mio. kr. 
svarende til 22,0 %. Stigningen kan væsentligst hen-
føres til investeringsområdet, hvor handelsaktiviteten i 
kvartalet har været høj. Samtidig har der været en 
stigning i indtægter fra realkreditformidling.  
 
Andre driftsindtægter udgør en indtægt på 0,1 mio. kr. 
mod en udgift på 0,1 mio. kr. for samme periode sidste 
år.  
 
De samlede basisindtægter udgør herefter 33,5 mio. 
kr. mod 31,2 mio. kr. sidste år, og er en stigning på 
2,3 mio. kr. svarende til 7,2 %. 
 
Basisomkostninger: 
De samlede omkostninger udgør 26,2 mio. kr. mod 
sidste år 24,3 mio. kr., en stigning på 1,9 mio. kr. 
svarende til 7,6 %. Stigningen kan i det væsentligste 
dels henføres til stigende IT-omkostninger samt op-
starten af afdelingen i Vordingborg, der gradvis blev 
gennemført over de første 3 kvartaler af 2016.  
 
Basisdriften: 
Den samlede basisdrift udgør herefter 7,3 mio. kr. mod 
sidste år 6,9 mio. kr., en mindre stigning på 0,4 mio. 
kr. svarende til 5,5 %.  
 
Ledelsen er tilfreds med udviklingen i basisdriften, der 
følger den tidligere udmeldte forventning for året.  
 
 
 

 
 
Nedskrivninger på udlån mv. 
 
Nedskrivninger på udlån mv. udgør 1,5 mio. kr. mod 
2,4 mio. kr. for samme periode sidste år. 
  
Nedskrivningerne i første kvartal vurderes på et accep-
tabelt og normalt niveau under de aktuelle konjunktu-
rer.  
 
Banken ser fortsat ikke et øget nedskrivningsbehov til 
landbrugssegmentet, der i 1. kvartal 2017 har været 
begunstiget af stigende afsætningspriser. Ligeledes ses 
ikke et øget nedskrivningsbehov til kunder, der har 
udløb af afdragsfrihed på realkreditlån.  
 
De samlede akkumulerede nedskrivninger på udlån og 
garantier udgør 136,9 mio. kr. Det svarer til en samlet 
nedskrivningsprocent på 6,1. Herudover har banken en 
reservation på øvrige kreditrisici på 1,4 mio. kr. og en 
samlet underkurskonto i forbindelse med overtagelsen  
af sparekasserne i Fanefjord og Kongsted på 5,1 mio. 
kr.  
 
Bankens konstaterede tab i perioden udgør 0,6 mio. 
kr., som stort set var nedskrevet i forvejen.  
 
Kursreguleringer 
 
Den samlede kursgevinst udgør 4,2 mio. kr. mod 1,9 
mio. kr. for samme periode sidste år. Kursreguleringen 
fordeler sig med en kursgevinst på obligationerne på 
2,4 mio. kr., en kursgevinst på aktierne på 1,9 mio. kr. 
og et kurstab på valuta mv. på 0,1 mio. kr.  
 
Forventningerne til resultatet af basisdriften for 
hele 2017 
 
Banken fastholder de tidligere offentliggjorte forvent-
ninger til basisdriften for hele 2017 (resultat før ned-
skrivninger på udlån mv., kursregulering og skat) i 
størrelsesordenen 28 – 33 mio. kr. Forventningerne til 
basisdriften blev offentliggjort i Årsrapporten for 2016. 
 
Begivenheder efter 1. kvartal 2017 
 
Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, der er 
af betydning for bedømmelsen af periodens resultat. 
 
Balancen 
 
Bankens udlån udgør ultimo 1. kvartal 2017 1.360 mio. 
kr. og er således steget med 21 mio. kr. svarende til 
1,6 % siden ultimo 2016.  
 
Indlån udgør ultimo 1. kvartal 2017 2.038 mio. kr. og 
er faldet 3 mio. kr. svarende til 0,2 % siden ultimo 
2016.  
 
Bankens garantier udgør ultimo 1. kvartal 2017 756 
mio. kr. og er steget med 5 mio. kr. svarende til  
0,7 % siden ultimo 2016. 
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PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2017 – MØNS BANK A/S 

KOMMENTARER TIL REGNSKABET  

 
 
Kapitalforhold 
 
Bankens kapitalgrundlag udgør pr. 31. marts 2017 
290,5 mio. kr. svarende til en kapitalprocent på 15,1. 
 
Banken har 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 regnskabsmæssigt 
under egenkapitalen.  
 
Banken indregner ikke årets overskud i kapitalgrund-
laget i løbet af året.  
 
Bankens kapitalbehov er opgjort således: 
 
Risikoområde Tilstrækkeligt 

kapitalgrundlag 
(1.000 kr.) 

Kapital-
behov 

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

 
 

154.123 

 
 

8,0 % 
Tillæg kreditrisici 28.106 1,4 % 
Tillæg markedsrisici 7.087 0,4 % 
Tillæg øvrige risici 0 0,0 % 
I alt 189.316 9,8 % 

 
Bankens overdækning i forhold til det tilstrækkelige 
kapitalgrundlag: 
 
 (1.000 kr.) % 
Kapitalgrundlag 290.470 15,1 % 
Tilstrækkeligt 
kapitalgrundlag 

 
189.316 

 
9,8 % 

Overdækning før 
bufferkrav 

 
101.154 

 
5,3 % 

Bufferkrav (bevaringsbuffer 
1,25 %-point) 

 
24.082 

 
1,3 % 

Overdækning efter 
opfyldelse af bufferkrav 

 
77.072 

 
4,0 % 

 
 
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 likvidi-
tetsbufferens størrelse og sammensætning i forhold til 
et stressscenarie på 30-dages sigt. LCR skal udgøre 
mindst 100 %, når kravet er fuldt ud indfaset i 2018. I 
2017 udgør kravet 80 %. Banken har pr. ultimo 1. 
kvartal 2017 opgjort LCR-brøken til 337 %.  
 
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.  
 
Møns Bank ligger komfortabelt indenfor samtlige 
grænseværdier pr. ultimo 1. kvartal 2017, hvilket 
fremgår af nedennævnte tabel. 
 
Område Møns 

Banks 
værdier 

Finanstil-
tilsynets 
grænse-

værdi 
Summen af store  
eksponeringer 

 
86,8 % 

 
Max. 125 % 

Udlånsvækst 8,5 %  Max. 20 % 
Ejendomseksponering 16,2 % Max. 25 % 
Stabil funding 0,6 Max. 1,0 
Likviditetsoverdækning 215,1 % Min. 50 % 

 
Yderligere oplysninger 
 
Yderligere information om periodemeddelelsen kan fås 
ved henvendelse til bankdirektør Flemming Jensen, 
telefon 55 86 15 36. 
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Læs mere på www.moensbank.dk

Stege Åbningstider
Storegade 29 Mandag-fredag Kl. 10.00 - 16.00
4780 Stege Torsdag Kl. 10.00 - 17.00
Tlf. 55 86 15 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 

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

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

Kongsted
Dyssevej 3, Kongsted Mandag Kl.   9.00 - 12.00
4683 Rønnede Torsdag Kl. 13.00 - 17.00
Tlf. 54 88 61 00 

Fanefjord
Hjørnet 2  Mandag og fredag Kl. 10-12 og kl. 13-16
4792 Askeby Tirsdag-torsdag Lukket 
Tlf. 55 81 71 16 

Møn Direkte
Tlf. 55 86 15 00
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