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KVARTALSRAPPORT
3. kvartal 2011

DRIFTSRESULTATET.
Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3.
kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på 58,4 mill
kroner
eller
1,10%
av
gjennomsnittlig
forvaltningskapital. Tilsvarende tall på samme tid i
fjor var 63,9 mill kroner eller 1,28% av
gjennomsnittlig forvaltningskapital, men resultatet i
fjor var påvirket av ca. 12 mill kroner i gevinst og
utbytte relatert til fusjonen mellom PBS Holding AS
og Nordito AS.
Bankens resultat før tap er på 67,6 mill kroner og
utgjør 1,28% av gjennomsnittlig forvaltningskapital,
mens det var 61,5 mill kroner og 1,23% i samme
periode i fjor.
Bankens rentenetto har økt med 6,3 mill kroner i
forhold til samme periode i fjor, og i % av
gjennomsnittlig forvaltningskapital er rentenettoen
uforandret, 2,09%.
Netto provisjons- og andre driftsinntekter (ex.
kursgevinst/-tap) utgjør 23,2 mill kroner mot 21,7
mill kroner i samme periode i fjor. I % av
gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette
0,43% mot 0,44% i samme periode i fjor. Når
kursgevinster/
-tap
hensyntas
utgjør
andre
driftsinntekter totalt 0,46% av gjennomsnittlig
forvaltningskapital, mot 0,45% pr 3. kvartal i fjor.
Netto verdiendring på valuta og verdipapirer utgjør
1,4 mill kroner pr. 3. kvartal, mot 0,7 mill kroner i
tilsvarende periode i fjor.
De totale driftskostnadene utgjør 67,5 mill kroner,
mot 65,2 mill kroner pr. 3. kvartal i fjor. I % av
gjennomsnittlig
forvaltningskapital
utgjør
kostnadene 1,28% mot 1,31% pr 3. kvartal i fjor.
Kostnadsutviklingen er omtrent som budsjettert.
Totale driftskostnader i % av totale driftsinntekter
korrigert for kursgevinster/ -tap omløpsmidler
utgjør 50,5% mot 51,7% i samme periode i fjor.
Egenkapitalrentabilitet etter skatt utgjør pr. 3.
kvartal 9,6%.
BALANSEN.
Ved utgangen av 3. kvartal 2011 utgjør
forvaltningskapitalen
7.368,6
mill
kroner.
Forvaltningskapitalen har økt med 5,3% siste 12
måneder. Totale innskudd fra kunder viser en
økning på 10,1% siste 12 måneder og utgjør
5.754,6 mill kroner, mens utlån utgjør 6.272,7 mill
kroner, en vekst på 4,7% siste 12 måneder.
Inklusive akkumulerte netto lån som er overført til
Verd Boligkreditt AS pr. 30.9.11 på ca 557 mill
kroner utgjør 12 måneders veksten 7,6%.

Bankens likviditet har i hele perioden vært god, og
finansieringsgraden (kundeinnskudd målt mot utlån)
var ved kvartalsskiftet 91,7%.
TAP, TAPSNEDSKRIVNINGER OG MISLIGHOLD.
Tap på utlån utgjorde pr. 30. september netto 9,2
mill
kroner
(0,17%
av
gjennomsnittlig
forvaltningskapital). På tilsvarende tid i fjor utgjorde
bokførte tap 7,5 mill kroner (0,15%).
Samlet brutto misligholdte lån over 90 dager er på
46,4 mill kroner eller 0,74% av brutto utlån, mot
68,6 mill kroner og 1,15% på samme tid i fjor.
Netto misligholdte lån utgjør 37,9 mill kroner. Slik
styret vurderer det er kredittrisikoprofilen omtrent
uendret fra tidligere perioder.
Summen av individuelle nedskrivninger på lån
utgjør 15,0 mill kroner, mens nedskrivningene på
grupper av utlån utgjør 22,9 mill kroner. Samlet
utgjør nedskrivningene 37,9 mill kroner, mot 49,7
mill kroner i tilsvarende periode i fjor. Det vises
ellers til egen tabell/ noteopplysning vedr. tap,
tapsnedskrivninger og mislighold.
KAPITALDEKNINGEN.
Pr. 30. september 2011 har banken en netto
ansvarlig kapital på 697,9 mill kroner og en
kapitaldekningsprosent
på
15,48%,
hvorav
kjernekapitalen utgjør 13,96% og tilleggskapitalen
utgjør 1,52%. Beregningsgrunnlaget er på 4.507,4
mill kroner, en økning på 366,2 mill kroner fra
årsskiftet. Ingen del av resultatet pr. 3. kvartal er
tatt med i beregningen idet regnskapet ikke er
revidert. Dersom perioderesultatet hadde vært tatt
med ville kapitaldekningen vært 16,42%.
Ved årsskiftet var kapitaldekningen 16,89%. Det
vises for øvrig til egen tabell om størrelsen på og
sammensetningen av ansvarlig kapital, samt
minimumskravet til ansvarlig kapital splittet opp på
ulike risikotyper og engasjementskategorier.
UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET.
Den løpende bankdriften har vist relativ stabil
utvikling og styret er fornøyd med utviklingen.
Styret ser ikke for seg at utviklingen skal bli
vesentlig endret i tiden fremover, selv om den
senere tids finansuro skaper større usikkerhet enn
på lenge.
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