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10. maj 2017 
Meddelelse nr. 7, 2017 

 
 
 
 
 
 

Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2017 
 
På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt det individuelle regn-
skab for perioden 1. januar – 31. marts 2017. Regnskabet er ikke revideret eller reviewet af selska-
bets revisor. 
 
Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Anders Heine Jensen 
på telefon +45 2048 8563. 
 
Kvartalsmeddelelsen er også tilgængelig på www.monthor.dk 
 
Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. 
 
 
MONBERG & THORSEN A/S 
 
CVR-nr. 12 61 79 17 
LEI 529900NA1V21KR5S7498 
 
Ringager 4C 2. th. 
2605 Brøndby 
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Kommentarer til kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2017 

 
Monberg & Thorsens eneste aktivitet er 46% af ejerskabet af den fælles ledede virksomhed MT Høj-
gaard A/S. Der henvises til den netop udsendte delårsrapport for MT Højgaard i fondsbørsmeddelel-
se nr. 6, hvor der er en detaljeret beskrivelse af udviklingen i kvartalet. 
 
For Monberg & Thorsen kan nævnes følgende hoved- og nøgletal: 
 
Mio. kr. 1. Kvartal Året 

  2017   2016   2016   

Resultatopgørelse             

Andel af resultat efter skat og minoritetsinteresser i fællesledede virk-
somheder,             

MT Højgaard (46%) -11   -10   -6   

Administrationsomkostninger i Monberg & Thorsen -1   -2   -7   

              

Resultat af primær drift (EBIT) -12   -12   -13   

Finanielle poster netto 2   0   4   

              

Resultat før skat -10   -12   -9   

Skat 0   0   0   

              

Resultat efter skat -10   -12   -9   

Balance             

Kapitalandel i fællesledet virksomhed, MT Højgaard 423   429   433   

Rentebærende aktiver 184   220   183   

Investeret kapital 424   429   434   

              

Egenkapital primo 616   663   663   

Resultat efter skat -10   -12   -9   

Anden totalindkomst i fællesledet virksomhed 1   -3   -3   

Øvrige 0   0   0   

Udbytte til aktionærer 0   0   -35   

              

Egenkapital ultimo 607   648   616   

Nøgletal (%)           

Afkast af investeret kapital (ROIC) -3% * -3% * -3%   

Egenkapitalforrentning (ROE) -2% * -3% * -1%   

Egenkapitalandel 99%   99%   99%   

            

Aktierelaterede nøgletal (kr. pr. aktie a 20 kr.)           

Resultat efter skat (EPS) -3   -3   -3   

Indre værdi 170   181   172   

Børskurs 256   376   230   

Børskurs/indre værdi 1,5   2,1   1,3   

Markedsværdi (mio. kr.) 916   1.348   825   

* ikke omregnet til helårstal 

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens” Anbefalinger og Nøgletal 2015”. Definitionen af de 
anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2016. 
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Udvikling i 1. kvartal 2017 
 
Det ordinære resultat for 1. kvartal er på niveau med det forventede. 
 
Resultatandelen fra MT Højgaard efter skat udgør -11 mio. kr. mod -10 mio. kr. i 1. kvartal 2016. Det 
lavere resultat skyldes primært den forholdsvis lave omsætning og en lavere kapacitetsudnyttelse 
som følge af stilstand på aptering af de københavnske metrostationer samt højere tilbudsomkost-
ninger på enkelte store projekter. 
 
Monberg & Thorsens kapitalberedskab anses for tilfredsstillende og egenkapitalen udgør 607 mio. 
kr. svarende til en egenkapitalandel på 99%. 
 

Forventninger til 2017 
 
MT Højgaard-koncernen forventer stadig en omsætning på omkring 7,2 mia. kr. og et resultat af pri-
mær drift (EBIT) på omkring 150-200 mio. kr. Dette giver en EBIT margin under de ønskede 5%. 
 
Monberg & Thorsens andel udgør 46% af MT Højgaard-koncernens resultat efter skat og minoritets-
interesser. Herfra går driftsomkostningerne i Monberg & Thorsen, som nu forventes at være i ni-
veauet 4 mio. kr. mod tidligere 7 mio. kr. 
 
Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er forbundet med usikkerhed og risici, der 
kan medføre, at udviklingen afviger væsentligt i forhold til det forventede. I årsrapporten for 2016 er 
der en beskrivelse af de væsentligste risici i afsnittet ”Risikofaktorer”. De væsentligste risici og usik-
kerhedsfaktorer er uændret i forhold til beskrivelsen i årsrapporten. Forventningerne er baseret på 
et relativt stabilt rente- og valutakursniveau. 
 
 


