
Handelsbanken

1

24 oktober 2000 Pressmeddelande

Handelsbankens delårsrapport januari - september 2000

Sammanfattning

• Resultatet uppgick till 8,9 miljarder kronor, en ökning med 41 %

• Räntabiliteten blev 22,6 %. För helåret 1999 uppgick räntabiliteten till 18,4 %

• Intäkterna ökade med 24 %

• Räntenettot i kontorsrörelsen ökade med 13 %

• Provisionsnettot ökade med 52 %

• Kostnaderna, för jämförbara enheter och exklusive reservering för resultatbaserade
ersättningar, var oförändrade

• Internetanvändandet bland bankens företagskunder var cirka 40 %

• Handelsbanken fortfarande i topp när Svenskt Kvalitetsindex mätte servicekvalitet till
företagskunder

• Processen att ombilda Handelsbankens ömsesidiga livförsäkringsbolag till vinstutdelande
påbörjad

• Stadshypotek presenterade e-bud – en ny Internetbaserad tjänst för fastighetsmarknaden

Resultatet ökade med 41 %
Resultatet uppgick till 8 873 mkr (6 295), en ökning med 41 %. Räntabiliteten uppgick till
22,6 % (16,9). För helåret 1999 var räntabiliteten 18,4 %. K/I-talet (kostnader i förhållande till
intäkter) minskade till 44 % (50). K/I-talet efter kreditförluster sjönk till 43 % (50).
Resultatet per aktie ökade till 9,63 kr (6,31). För rullande tolvmånadsperiod blev resultatet per
aktie 12,63 kr (7,88).

Under andra kvartalet påverkades rörelseresultatet positivt med 343 mkr när banken sålde
sina aktier i Svensk Exportkredit AB. Exklusive denna effekt ökade resultatet med 36 % till
8 530 mkr.
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Intäkter och kostnader
Räntenettot ökade med 9 % till 8 781 mkr (8 067). Räntenettot i kontorsrörelsen ökade med
13 % till 7 867 mkr (6 988). Ökningen berodde i huvudsak på högre volymer medan
marginalerna i stort sett var oförändrade. Räntenettot belastades med 246 mkr (231) i avgift
till staten för insättargarantin.

Provisionsnettot ökade till 4 167 mkr (2 744), en ökning med 52 %. De värdepappersbaserade
provisionerna dominerade fortfarande. Ökningstakten under det tredje kvartalet minskade
något i samband med att aktiviteten på Stockholmsbörsen gick ned.

Tradingnettot fortsatte att öka och uppgick till 1 968 mkr (1 245), en ökning med 58 %.
I tradingnettot ingår tradingrelaterade utdelningar och räntenetto samt nettoresultatet av
finansiella transaktioner. Bankens trading för egen räkning utgör en mycket liten del av
tradingnettot.

Kostnaderna för jämförbara delar av koncernen, exklusive reservering för resultatbaserade
personalkostnader, var i det närmaste oförändrade och uppgick till 6 186 mkr (6 147).
De totala kostnaderna, inklusive kostnaderna i Bergensbanken och reservering för
resultatbaserade personalkostnader, ökade med 8 % och uppgick till 6 796 mkr (6 304).

Antalet anställda fortsatte att minska. Exklusive Bergensbanken minskade medelantalet
anställda i koncernen med 201 personer. Den svenska kontorsrörelsen minskade antalet med
225 personer eller 5 %.

Fortsatta återvinningar
Kreditförlusterna var fortfarande mycket låga - för sjätte kvartalet i rad översteg
återvinningarna periodens kreditförluster. Återvinningarna, inklusive värdeförändringar på
övertagen egendom, översteg kreditförlusterna med 109 mkr (74). Andelen osäkra fordringar
sjönk ytterligare till 0,24 % (0,30). Volymen övertagna panter sjönk till 141 mkr (278).

Kapitaltäckning, återköp av aktier och rating
Koncernens kapitaltäckning var 9,5 %. Primärkapitalrelationen var 6,4 %. Denna
delårsrapport har inte granskats av bankens revisorer varför upparbetade vinstmedel
- enligt Finansinspektionens regler - inte inkluderats i kapitalmåtten. Hade dessa inkluderats
skulle koncernens kapitaltäckning uppgå till 9,8 % (9,6) och primärkapitalrelationen skulle ha
varit 6,6 % (6,6).

Banken återköpte totalt 12 652 200 aktier, varav 10 987 800 B-aktier, till ett totalt belopp om
1 557 mkr. Genomsnittspriset per aktie blev 123,09 kronor.

Handelsbanken hade oförändrat den högsta ratingen av samtliga nordiska banker. Endast två
börsnoterade europeiska universalbanker hade högre rating hos Moody´s än Handelsbanken.
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Handelsbanken i topp i Svenskt Kvalitetsindex
Handelsbankens företagsmål sedan tre decennier är att ha högre räntabilitet på eget kapital än
jämförbara banker. Detta ska åstadkommas genom att Handelsbanken ger en bättre service till
sina kunder än andra banker samtidigt som bankens kostnader är lägre. Därför följer banken
aktivt olika mått vad gäller servicenivån inom banksektorn. Svenskt Kvalitetsindex mäter
varje år kvaliteten på den service svenska banker levererar till såväl privatpersoner som
företag, det så kallade Nöjd Kund Index. Mätningen avseende företagssektorn blev nyligen
färdig. Handelsbanken hade fortfarande mest nöjda kunder bland storbankerna. Detta har varit
fallet alla år utom ett sedan Nöjd Kund-mätningarna startade 1989.

Handelsbanken Liv ombildas från ömsesidigt bolag till vinstutdelande
Inom ramen för Handelsbanken Livs verksamhet finns ett livförsäkringsbolag som drivs enligt
ömsesidiga principer, Handelsbanken Liv Försäkrings AB. Med början denna vecka går ett
informationsmaterial ut till bolagets kunder för att informera om fördelarna med att ombilda
bolaget till ett vanligt vinstutdelande bolag. I ett ömsesidigt bedrivet bolag måste kunderna
hålla ett kollektivt riskkapital. I samband med ombildningen fördelas det befintliga riskkapitalet
ut till kunderna och i stället skjuter Handelsbanken till nytt riskkapital. Att driva bolag i
vinstsyfte är effektivare och bättre både för kunder och för samhälle. Man kan därför på goda
grunder säga att en ombildning är positiv för alla parter. Det är i första hand kunderna som
genom röstning avgör om bolaget ska ombildas. Därefter ska ärendet överlämnas till
Finansinspektionen för slutgiltigt beslut.

40 % av bankens företagskunder Internetanslutna
Anslutningen till bankens Internettjänst för företag låg på en fortsatt hög nivå. Totalt var cirka
40 % av företagskunderna anslutna. Tjänsten är uppskattad på grund av dess flexibilitet och
funktionalitet. Internet är en viktig förklaring till den starka produktivitetstillväxten i banken.
Det gäller i minst lika hög grad Internet för företag som Internet för privatpersoner.

Den stora tillströmningen av kunder till Internettjänsten för privatpersoner fortsatte, omkring
10 000 kunder per månad. Handelsbanken hade, enligt en undersökning i våras av en
amerikansk investmentbank, den högsta andelen privatkunder anslutna till Internet bland de
nordiska bankerna. I en Sifoundersökning visade det sig att Handelsbankens Internetanslutna
privatkunder i högre utsträckning än övriga svenska storbankers kunder också regelbundet
använde tjänsten.

Stadshypotek lanserar e-bud
Under hösten lanserar Stadshypotek en ny Internetbaserad tjänst, e-bud. Med e-bud förenklas
och förtydligas budgivningsprocessen i samband med köp och försäljning av villor, fritidshus
och bostadsrätter. Transparensen i budgivningsprocessen ökar och tid frigörs för mäklarkåren.
E-bud är en neutral marknadsplats som bygger på samarbete med fastighetsmäklarna och där
samtliga mäklare kan deltaga. Genom e-bud får bankens kontor möjlighet att på ett tidigt
stadium komma in i de viktiga fastighetsaffärerna, något som gagnar såväl köpare och säljare
som mäklare.



Handelsbanken

4

Handelsbanken Finans förvärvade Spartacus A/S
Handelsbanken Finans, som redan i dag är det enda heltäckande nordiska finansbolaget,
förvärvade efter periodens utgång det danska säljfinansieringsbolaget Spartacus A/S.
I Sverige är Handelsbanken Finans ledande inom säljfinansiering. Genom förvärvet av
Spartacus A/S i Danmark får Handelsbanken Finans ett starkt fäste på den danska marknaden.

Stockholm den 24 oktober 2000

Arne Mårtensson
Verkställande direktör och koncernchef

Ytterligare information lämnas av:

Arne Mårtensson, koncernchef telefon 08 – 22 92 20
e-post  arma01@handelsbanken.se

Sven Grevelius, chef för  Ekonomiavdelningen    telefon 08 – 22 92 20
e-post  svgr01@handelsbanken.se

Lars Lindmark, chef för Informationsavdelningen telefon 08 – 701 10 36
e-post  lali12@handelsbanken.se

Bengt Ragnå, chef för Investor Relations telefon 08 – 701 12 16
e-post  bera02@handelsbanken.se

Denna delårsrapport har inte granskats av revisorerna.

Bokslutsmeddelande för helår 2000 publiceras den 20 februari 2001.
Handelsbankens delårsrapporter m m finns även tillgängliga på Internet
(www.handelsbanken.se)
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Koncernens resultaträkning

Resultaträkningen på sid 22 är upprättad enligt Finansinspektionens föreskrifter. För att tydligare åskådliggöra rörelsens
utveckling redovisas resultaträkningen nedan med de olika intäktsslagen exklusive det som genereras i tradingverksamheten.
Under rubriken ”Tradingnetto” redovisas ”Nettoresultat av finansiella transaktioner” (aktie-, ränte- och valutarelaterat)
samt tradingrelaterade intäkter från övriga intäktsslag. Reservering för resultatbaserade personalkostnader redovisas
separat.

   Januari – september Förändring Helår
mkr 2000 1999 % 1999

Räntenetto 8 781 8 067 9 10 690
Provisionsnetto           Not 1a 4 167 2 744 52 3 978

Tradingnetto 1 968 1 245 58 1 855
Övriga intäkter 644 469 37 533

Summa intäkter 15 560 12 525 24 17 056
Personalkostnader exkl reservering för resultatbaserad kostnad 3 566 3 424 4 4 596
Övriga kostnader 2 771 2 723 2 3 780

Summa kostnader exkl reservering för resultatbaserade
   personalkostnader 6 337 6 147 3 8 376
Reservering för resultatbaserade personalkostnader 459 157 192 292

Summa kostnader 6 796 6 304 8 8 668
Resultat före kreditförluster 8 764 6 221 41 8 388
Nettoåtervinningar inkl värdeförändring på övertagen egendom 109 74 47 219

Rörelseresultat 8 873 6 295 41 8 607
Pensionsavräkning 493 -66 603
Skatter -2 524 -1 698 49 -2 525
Minoritetsintresse -17 -15 13 -22

Periodens nettoresultat 6 825 4 516 51 6 663

Not 1a, se sid 22
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Rörelsegrenarna

Koncernens resultaträkning fördelad per rörelsegren

Kontors- Markets Investm. Kapital- Finans Liv S-hyp Finans- Övrigt Jan  -  sep
mkr rörelsen Banking förv. Bank förv. 2000 1999

Räntenetto 7 867 68 -111 131 362 8 48 196 -196 8 373 8 800
Provisionsnetto 2 220 163 757 658 171 129 45 -7 31 4 167 2 744
Nettoresultat av finansiella
  transaktioner 305 1 182 619 27 17 4 0 -32 170 2 292 443
Övriga intäkter 32 5 81 8 9 3 2 8 580 728 538
Summa intäkter 10 424 1 418 1 346 824 559 144 95 165 585 15 560 12 525

I intäkterna ingår nettot av
 interna ersättningar 806

Från intäkterna har avgått
 nettot av interna ersättningar 29 59 464 16 226 12 -

Summa kostnader 4 016 800 775 307 297 57 83 19 442 6 796 6 304

Resultat före
 kreditförluster 6 408 618 571 517 262 87 12 146 143 8 764 6 221

Kreditförluster inkl. värdeför.
 på övertagen egendom -76 -38 5 0 -109 -74

Rörelseresultat 6 484 656 571 517 257 87 12 146 143 8 873 6 295

Räntabilitet, % 22,6 17,1 84,3 40,3 24,5 26,4 17,5 11,5 22,6 16,9

I intäktsslagen för rörelsegrenarna ingår respektive avgår nettot av erhållna och lämnade ersättningar mellan rörelsegrenarna.
Nettot av erhållna och lämnade ersättningar framgår ovan. De interna ersättningarna gottskrivs kundansvarig rörelsegren samt
reducerar intäkten hos den som lämnar ersättningen. Ersättningarna ska täcka kostnader samt enligt marknadsmässiga villkor
fördela uppkommet resultat.

Bland kostnaderna ingår de fördelningar av kostnader som sker internt inom koncernen avseende utförda tjänster från
affärsstödjande verksamheter.

Räntabiliteten är för rörelsegrenarna beräknad efter schablonskatt, medan den för hela koncernen är beräknad efter
bokslutsdispositioner och full skatt. Det egna kapitalet som ligger till grund för räntabilitetsberäkningen, är i huvudsak
fördelat enligt de krav som följer av kapitaltäckningslagen.

I Övrigt ingår bland annat realisationsvinster, utdelningar, goodwillavskrivningar och koncernjusteringar, som inte hänför sig
till någon särskild gren.

I rörelsegrenen Liv redovisas Handelsbanken Liv Fondförsäkrings AB samt provisionsintäkter från det ömsesidiga bolaget.
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Kontorsrörelsen

Handelsbanken är en nordisk universalbank med en starkt decentraliserad organisation. Kontoren har ansvaret för alla
kunder inom sitt geografiska område - också de allra största företagen. På kontoret samordnas tjänsterna för varje kund.
Vid behov sker detta i ett nära samarbete med bankens dotterbolag samt med regionala och centrala specialister.

Handelsbanken driver fullständig universalbanksrörelse i hela Norden. Kontorsrörelsen utgörs av tio regionbanker –
sju i Sverige och en i vardera Norge, Finland och Danmark.

Handelsbanken hade vid utgången av perioden 461 kontor i Sverige, 23 i Norge, 18 i Finland och 7 i Danmark.
Verksamheten i Sverige och i de övriga nordiska länderna drivs enligt samma koncept – universalbankstjänster levererade
med bättre service och lägre kostnader än konkurrenterna. Detta är grunden för att banken ska kunna växa i hela Norden.
Handelsbanken är den största banken i Sverige, den fjärde största affärsbanken i Finland, den femte i Norge och den nionde i
Danmark.

Resultaträkning
   Januari - september Förändring Helår

mkr        2000 1999  % 1999

Räntenetto 7 867 6 988 13 9 353
Provisionsnetto 2 220 1 475 51 2 168
Nettoresultat av finansiella transaktioner 305 233 31 339
Övriga intäkter 32 12 167 44
Summa intäkter 10 424 8 708 20 11 904

I intäkterna ingår nettot av interna
 ersättningar 806 592 843

Summa kostnader 4 016 3 882 3 5 281

Resultat före kreditförluster 6 408 4 826 33 6 623

Kreditförluster inkl. värdeförändring
 på övertagen egendom -76 16 -126

Rörelseresultat 6 484 4 810 35 6 749

Räntabilitet, % 22,6 19,8 20,7
Medelantal anställda 5 208 5 188

Resultatet i kontorsrörelsen ökade med 35 % till 6 484 mkr (4 810). Kontorsrörelsen svarade
för 73 % av bankens samlade överskott. Räntenettot ökade med 13 % till 7 867 mkr (6 988).
I allt väsentligt berodde ökningen av räntenettot på ökade volymer medan marginalerna i stort
sett var oförändrade. Banken ökade  sin andel av marknaden för hushållsinlåning.
På marknaden för fonder var Handelsbanken den enda av storbankerna som ökade sin andel
av nettoinflödet. Alla provisionsslag visade goda ökningstal. Ökningstakten för de
värdepappersbaserade provisionerna minskade något det senaste kvartalet, som en följd av
den något lägre aktiviteten på Stockholmsbörsen. Nivån var dock fortsatt väsentligt högre än
motsvarande period föregående år.

Kostnaderna för jämförbara delar av verksamheten sjönk något. Främst berodde detta på en
fortsatt minskning av medelantalet anställda i den svenska kontorsrörelsen som sjönk med
225 personer. I kontorsrörelsen totalt, inklusive den i november 1999 förvärvade
Bergensbanken, ökade medelantalet anställda med 20 personer.
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Svenskt Kvalitetsindex, som årligen mäter hur kunderna upplever bankernas kvalitet både
avseende privattjänster och företagstjänster, redovisade nyligen resultaten för företagstjänster.
Handelsbanken låg fortfarande i topp. För Handelsbanken är denna typ av mätningar väsentliga.
Handelsbankens företagsmål sedan tre decennier är att ha högre räntabilitet på eget kapital än
jämförbara banker. Detta ska åstadkommas genom att Handelsbanken ger en bättre service till
sina kunder än andra banker samtidigt som bankens kostnader är lägre. Denna typ av mätningar
blir därför ett viktigt inslag för att hålla den interna diskussionen om servicenivå levande.

Antalet kontor i Norden uppgick till 509 (502). Två nya kontor öppnades i Finland, Jyväskylä
och Östra Centrum, Helsingfors.

Under perioden uppmärksammades teleoperatörers finansiella situation och bankers
kreditexponering till sådana. Handelsbankens totala krediter till denna bransch uppgick till
cirka 10,6 mdkr, vilket motsvarar 1,6 % av den totala utlåningen. De tre största kunderna
svarade för drygt 9 mdkr i exponering.

Under hösten lanserar Stadshypotek en ny Internetbaserad tjänst, e-bud. E-bud är en neutral
marknadsplats med syfte att effektivisera budgivningen vid köp och försäljning av villor,
fritidshus och bostadsrätter. E-bud bygger på ett nära samarbete med mäklarkåren.
Alla mäklare kan delta. För Handelsbanken ligger den stora fördelen i att på ett tidigt stadium
komma nära såväl köpare som säljare av objekt på fastighetsmarknaden. Stadshypotek är,
såsom den störste aktören på den svenska bostadsmarknaden, bäst lämpad att genomföra e-
budsidén.

Handelsbankens Internettjänster fortsatte att attrahera nya kunder. Tillströmningen bland
privatkunder låg på cirka 10 000 kunder per månad. Av antalet aktietransaktioner gjordes
36 % via Internet, 27 % av antalet betalningar och 18 % av antalet fondtransaktioner.
Anslutningen till Internet bland företagskunder var cirka 40 %.
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Handelsbanken Markets

Handelsbanken Markets ansvarar för verksamheten inom områdena handel på penning- och valutamarknaderna,
lånekapitalfinansiering, correspondent banking och handelsfinansiering. Dessutom ingår bankens enhet för ekonomisk analys
och bankrörelsen utanför Norden. Rörelsen bedrivs i arton länder och organiseras i tre affärsområden: Bankrörelsen utanför
Norden, Trading samt Finansiella institutioner och handelsfinansiering. Verksamheten inriktas i huvudsak mot bankens
nordiska kundbas, nordiska företag med verksamhet i utlandet och icke-nordiska företag med verksamhet i Norden.
Organisatoriskt ingår även Handelsbanken Investment Banking i Handelsbanken Markets, men Investment Banking
redovisas som en separat rörelsegren i kvartals - och årsrapporter. Jämförelsetalen har justerats i enlighet med detta.

Resultaträkning
   Januari – september Förändring Helår

mkr  2000 1999  % 1999

Räntenetto 68 1 120 -94 1 304
Provisionsnetto 163 105 55 148
Nettoresultat av finansiella transaktioner 1 182 106 1 015 336
Övriga intäkter 5 4 25 6
Summa intäkter 1 418 1 335 6 1 794

Från intäkterna har avgått nettot av interna
 ersättningar 29 33 45

Summa kostnader 800 962 -17 1 268

Resultat före kreditförluster 618 373 66 526

Kreditförluster inkl. värdeförändring
  på övertagen egendom -38 -81 -53 -82

Rörelseresultat 656 454 44 608

Räntabilitet, % 17,1 11,6 11,7
Medelantal anställda 706 833

Resultatet ökade med 44 % till 656 mkr (454). Intäkterna ökade med 6 % till 1 418 mkr
(1 335). Kostnaderna minskade med 17 % till 800 mkr (962). Minskningen var huvudsakligen
hänförligt till tradingrörelsen.

Bankrörelsen utanför Norden
Resultatet för bankrörelsen utanför Norden förbättrades genom ett väsentligt högre
provisionsnetto och lägre kostnader.

Privatkundsverksamheten i Storbritannien, som påbörjades i april, visade en fortsatt god
utveckling. Kunderna erbjuds de vanligast förekommande banktjänsterna inklusive
telefonbank och bankkort. Banktjänster på Internet kommer att introduceras under året.
Som ett led i bankens strategi att bedriva bred bankverksamhet i Storbritannien öppnades ett
nytt kontor i Nottingham i början av oktober månad.

Arbetet med att etablera en dotterbank i Warszawa fortgår enligt plan. Målet är att påbörja
bankverksamheten under början av 2001.
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Trading
Affärsområdet Trading utvecklades mycket positivt under perioden. Resultatet var betydligt
bättre än motsvarande period 1999. De senaste årens omstrukturering av affärsområdet, som
nu börjar få genomslag, var en starkt bidragande orsak till förbättringen. Kostnaderna för
tradingen minskade med 25 % samtidigt som intäkterna ökade med 5 %.

Valutahandeln och handeln i korta ränteinstrument utvecklades väl. Glädjande var att bankens
kundhandel i ”Emerging markets” mötte uppskattning. Risk Magazine utnämnde under
perioden Handelsbanken till en av de bästa bankerna avseende ränteterminshandel på den
polska marknaden.

Resultatet för handeln i obligationer och räntederivat var högre än motsvarande period 1999.
Resultatet är dock ännu inte tillfredsställande. Under det tredje kvartalet ledde Trading med
stor framgång Handelsbankens emission av euroobligationer (300 miljoner euro). Emissionen
placerades till över 90 % hos investerare utanför Norden.

Tradingenheterna utanför Sverige fortsatte att utvecklas positivt. Kundvolymer och
institutionella volymer ökade kraftigt i både USA och Asien. Det gällde inom alla typer av
produktområden.

Finansiella institutioner och handelsfinansiering
Verksamheten rapporterade oförändrade kostnader och högre intäkter och följaktligen en
fortsatt förbättring av resultatet.

Finansiella institutioner ansvarar för affärer med utländska banker och länder. Verksamheten
visade något lägre resultat än förra året när turbulensen i samband med införandet av euron
ledde till extraordinära intäkter från clearingtransaktioner.

Handelsfinansiering ansvarar för dokumentbetalningar, kort- och långfristig
handelsfinansiering och projektfinansiering. Under perioden deltog Handelsbanken i
finansieringen av både en filippinsk och en fransk teleoperatör. Båda köpte nordisk
teleutrustning. Affärsområdet rapporterade ett förbättrat resultat tack vare högre
provisionsintäkter och lägre kostnader. Volymerna för dokumentbetalningar för export
utvecklades mycket positivt.
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Handelsbanken Investment Banking

Handelsbanken Investment Banking ansvarar för verksamheten inom corporate finance, handel med aktier och aktierelaterade
produkter samt aktieanalys. Investment Banking fungerar också som stöd till kontorsrörelsen för aktiehandel och analys
riktad mot främst privatpersoner. Verksamheten bedrivs i sju länder. Organisatoriskt ingår Handelsbanken Investment
Banking i Handelsbanken Markets.

Resultaträkning
   Januari - september Förändring Helår

mkr  2000 1999  % 1999

Räntenetto -111 -13 754 -9
Provisionsnetto 757 428 77 730
Nettoresultat av finansiella transaktioner 619 161 284 250
Övriga intäkter 81 66 23 66
Summa intäkter 1 346 642 110 1 037

Från intäkterna har avgått nettot av interna
 ersättningar 59 29 52

Summa kostnader 775 447 73 700

Resultat före kreditförluster 571 195 193 337

Kreditförluster inkl. värdeförändring
  på övertagen egendom

Rörelseresultat 571 195 193 337

Räntabilitet, % 84,3 35,7 46,2
Medelantal anställda 412 361

Rörelseresultatet för Handelsbanken Investment Banking ökade med 193 % till 571 mkr.
Intäkterna ökade med 110 % till 1 346 mkr (642), kostnaderna ökade med 73 % till 775 mkr
(447). Exklusive reservering för resultatbaserade ersättningar var kostnadsökningen 24 %.
Räntabiliteten uppgick till 84,3 %. Såväl Aktiehandel som Corporate Finance redovisade
väsentligt förbättrade resultat. Resultatet för sista kvartalet ökade 95 % jämfört med samma
kvartal föregående år. Verksamheten utanför Sverige bidrog till resultatförbättringen.

De allmänna marknadsförutsättningarna var inte lika gynnsamma som tidigare under året.
Börsutvecklingen var nedåtriktad på de marknader där Investment Banking är verksam.
Detta bidrog till att aktiviteten inom Corporate Finance var lägre än föregående kvartal.

Aktiehandel
För att erbjuda kunderna en ännu bättre aktieanalysprodukt sammanfördes verksamheterna
institutionell aktiehandel och aktieanalys till en enhet. Syftet var att öka affärsmässigheten
och effektiviteten i samspelet mellan analytiker och mäklare och få större genomslag
avseende analyserna hos institutioner och kontor.
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Handelsbanken hade en marknadsandel på Stockholmsbörsen på 8,6 % vilket innebar att
Handelsbanken var den tredje störste aktören.

Sedan flera år tillbaka har Investment Banking ambitionen att uppnå en ledande position inom
området strukturerade aktieprodukter. Dit hör produkter som aktieindexobligationer, warrants,
derivatprodukter, aktieswappar, återköp av aktier och aktielån. Under september hade banken
en marknadsandel på cirka 33 % av handeln med warrants, cirka 66 % av handeln med
aktieindexobligationer och cirka 70 % av pågående återköpsprogram.

För att utnyttja denna kompetens på andra nordiska marknader beslöt Investment Banking att
emittera och handla med flera av de strukturerade aktieprodukterna även i Norge. Under
september innebar detta en väsentligt ökad marknadsandel av handeln på Oslobörsen.
I takt med att system och kontrollfunktioner kommer på plats breddas satsningen till nya
områden och flera nordiska länder.

Corporate Finance
Corporate Finance har normalt ett säsongsmönster där tredje kvartalet är relativt svagt.
Så även i år även om resultatet var tillfredsställande.

Satsningen på att bygga kompetens inom vissa industrisektorer och specifika produktområden
innebar ökad konkurrensförmåga och stabilare intjäning också inom Corporate Finance.
Exempel på sådana produkter och produktområden är aktiekorgar, återköp av aktier
och incitamentsprogram. Det nyligen etablerade samarbetet med flera välrenommerade
internationella aktörer inom corporate finance löpte enligt plan.
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Handelsbanken Kapitalförvaltning

Handelsbanken Kapitalförvaltning omfattar Fondförvaltning, Diskretionär förvaltning och Institutionella depåtjänster.
Verksamheten bedrivs i de fyra nordiska länderna och i Luxemburg och Storbritannien.

Resultaträkning
   Januari - september Förändring Helår

mkr 2000 1999  % 1999

Räntenetto 131 61 115 91
Provisionsnetto 658 432 52 601
Nettoresultat av finansiella transaktioner 27 44 -39 47
Övriga intäkter 8 2 300 6
Summa intäkter 824 539 53 745

Från intäkterna har avgått nettot av interna
 ersättningar 464 370 518

Summa kostnader 307 231 33 339

Resultat före kreditförluster 517 308 68 406

Kreditförluster inkl. värdeförändring
 på övertagen egendom

Rörelseresultat 517 308 68 406

Räntabilitet, % 40,3 27,3 26,8
Medelantal anställda 323 265

Som en följd av ökade förvaltningsvolymer och högre transaktionsintensitet ökade intäkterna
med 53 % under perioden. Kostnaderna ökade med 33 % framför allt beroende på ökade
personalkostnader. Den förvaltade volymen per den 30 september uppgick till 159 mdkr
(116). Volymökningen var något svagare under den senare delen av perioden på grund av
minskade börsvärden.

Fondförvaltning
Bankens fondbolag förvaltade vid kvartalsskiftet 65 fonder. Det förvaltade kapitalet ökade
från 88 mdkr vid årsskiftet till 94 mdkr, en ökning med 6,8 %. Handelsbankens andel av
nysparandet netto till den totala svenska fondmarknaden var 14,1 % (13,5).
Antalet andelsägare ökade under perioden med 85 000.

Under september månad startades 7 nya fonder anknutna till premiepensionssystemet, bland
annat fem nya generationsfonder. Under slutet av kvartalet lanserades fonden Norden
Aggressiv. I Luxemburg startades två nya aktiefonder, Lux IT och Nordic Small Cap Growth.

På börserna kännetecknades kursutvecklingen av ryckighet. På Stockholmsbörsen var det fem
uppgångsfaser och fem nedgångsfaser, alla på mer än tio procent. På samma sätt hade
förvaltningsresultatet en ojämn utveckling med stor spännvidd mellan de bästa och sämsta
fonderna. Bland vinnarna kan nämnas Nordenfonden och Småbolagsfonden.

Handelsbanken blev i tidningen Sparöversikt utsedd till årets förvaltare av Nordiska aktier.
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Diskretionär förvaltning
Den diskretionära kapitalförvaltningen hade vid periodens utgång en förvaltningsvolym på
54,7 mdkr (39). Under årets första nio månader är nettoökningen 6,5 mdkr. Inga kunder
lämnade Handelsbanken medan 46 nya kunder tillkom, främst institutioner, kommuner,
företag och stiftelser.

Under året stärkte enheten sina positioner inom flera produktområden. Indexförvaltning för
institutioner växte mycket kraftigt och banken var en av de största aktörerna på marknaden för
svenska aktier.

Verksamheten utanför Norden
Utanför Norden bedrivs kapitalförvaltning vid enheter i London och Luxemburg.
Kontoren i Marbella, Côte d'Azur, Zürich och Bryssel är representantkontor med
huvudinriktning att stödja kapitalförvaltningen i Luxemburg. Verksamheten uppvisade en
fortsatt snabb expansion och stark resultattillväxt. Såväl antalet kunder som förvaltad volym
ökade. Volymen ökade med 17 % räknat från årsskiftet.

Depåtjänster
Handelsbankens institutionella depåtjänst i Sverige fick för nionde året i rad högsta betyg,
”Top Rated”, i marknadens mest inflytelserika tidning Global Custodian. Tidningen
sammanställer årligen de institutionella depåkundernas uppfattning om depåbanker i hela
världen. Även bankens institutionella depåtjänst i Finland ingick för första gången i
undersökningen och fick det näst högsta betyget. En bank som deltar i sammanställningen för
första gången kan dessvärre inte få ett högre betyg. Annars hade bankens enhet i Finland fått
detta högre betyg eftersom banken fick det nästa högsta poängtalet av alla depåbanker som
ingick i sammanställningen. Enheterna i Danmark och Norge omnämndes mycket positivt .

Bankens kontorsbaserade depåtjänst i Sverige fortsatte att attrahera nya kunder.
Antalet depåer var vid periodens slut 152 000. Det innebar en ökning av antalet depåer med
nära 70 %. Av nyöppnade depåer var 85 % Internetanslutna. Kunder med anslutna depåer har
via Internet tillgång till depåuppgifter och marknadsinformation samt fortlöpande information
om introduktioner och placeringserbjudanden.

 kr.
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Handelsbanken Finans

Handelsbanken Finans är det enda bankägda finansbolaget i Norden med ett heltäckande sortiment av lokala
finansbolagstjänster i de fyra nordiska länderna: leasing, avbetalning, finansieringssamarbeten med leverantörer av
investeringsobjekt, finansiering och administration av tjänstebilar, fakturaservice, inkasso samt konsumentkrediter och
selektiva kontokort genom återförsäljarsamarbeten.

Resultaträkning
   Januari - september Förändring Helår

mkr 2000 1999  % 1999

Räntenetto 362 366 -1 481
Provisionsnetto 171 153 12 203
Nettoresultat av finansiella transaktioner 17 0 0
Övriga intäkter 9 24 -63 29
Summa intäkter 559 543 3 713

Från intäkterna har avgått nettot av interna
 ersättningar 16 30 41

Summa kostnader 297 308 -4 419

Resultat före kreditförluster 262 235 11 294

Kreditförluster inkl. värdeförändring
 på övertagen egendom 5 -9 -11

Rörelseresultat 257 244 5 305

Räntabilitet, % 24,5 23,4 22,0
Medelantal anställda 422 420

Resultatet uppgick till 257 mkr (244). De flesta affärsområden visade resultatförbättringar.
Det redovisade beloppet under ”Nettoresultatet av finansiella transaktioner” avsåg en positiv
resultateffekt på 17 mkr vid likvidation av ett utländskt dotterbolag.

Sedan årsskiftet fattar kontoren alla kreditbeslut avseende leasing och avbetalning, volymerna
förs ut på respektive kontor. Denna vidareutveckling av Handelsbankens sätt att arbeta har
utfallit mycket väl. Medelkreditvolymen ökade med 13 % och den nytecknade kreditvolymen
med 23 %.

Inom affärsområdet Säljfinans introducerades ett vidareutvecklat koncept för bilåterförsäljare,
vilket innefattar många olika typer av finansiering för slutkunden. Medelkreditvolymen inom
affärsområdet ökade med 22 %. Framgångarna fortsatte för säljfinansiering i Sverige och
många nya avtal tecknades, bl a med en viktig teleoperatör. Antalet Köpkort ökade och vid
kvartalsskiftet fanns det 53 000 kort utestående.

Kunder inom affärsområdet Fakturaservice kunde under perioden börja sända fakturainformation
som filöverföring över Internet.
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Inom säljfinansverksamheten i Finland tecknades två nya och viktiga samarbetsavtal, det ena
med Finlands största kökstillverkare, det andra med en av den finska marknadens största
möbelåterförsäljare.

Efter periodens utgång träffades en överenskommelse om att Handelsbanken Finans förvärvar
det danska finansbolaget Spartacus A/S med dotterbolag Spartacus Finans A/S. Bolaget är
verksamt inom konsumentfinansiering via återförsäljare samt leasingfinansiering till företag.
Bolaget har en marknadsandel på 20 % av finansieringen av husvagnar i Danmark och en
kreditvolym på drygt 450 miljoner danska kronor.

Handelsbanken Finans blir genom förvärvet ett komplett nordiskt finansbolag även inom
säljfinansiering med en god lokal förankring i Danmark och kan erbjuda kunder med
verksamhet i flera nordiska länder en gemensam lösning för hela Norden.
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Handelsbanken Liv

Under namnet Handelsbanken Liv marknadsför Handelsbankens kontorsrörelse ett komplett sortiment livförsäkrings-
produkter för tjänste- och privatpension, förmögenhetsskydd och avtalsförsäkring till företag, privatpersoner och
organisationer.

Handelsbanken Liv tillhandahåller också ett begränsat urval av livförsäkringsprodukter i de övriga nordiska länderna.

Den traditionella försäkringsverksamheten i Handelsbanken Liv Försäkrings AB drivs enligt så kallade ömsesidiga principer,
vilket innebär att hela överskottet går tillbaka till försäkringstagarna dels i form av återbäring dels i form av kollektivt
riskkapital.

Resultaträkning
   Januari - september Förändring Helår

mkr 2000 1999  % 1999

Räntenetto 8 5 60 7
Provisionsnetto 129 68 90 100
Nettoresultat av finansiella transaktioner 4 4 0 27
Övriga intäkter 3 2 50 2
Summa intäkter 144 79 82 136

Från intäkterna har avgått nettot av interna
 ersättningar 226 120 173

Summa kostnader 57 57 0 73

Resultat före kreditförluster 87 22 295 63

Kreditförluster inkl. värdeförändring
 på övertagen egendom

Rörelseresultat 87 22 295 63

Räntabilitet, % 26,4 7,4 15,6
Medelantal anställda 11 21

I rörelsegrenen Handelsbanken Liv redovisas Handelsbanken Liv Fondförsäkrings AB samt provisionsintäkter
från det ömsesidiga bolaget.

Resultatet i den vinstutdelande verksamheten Handelsbanken Liv Fondförsäkrings AB ökade
med 65 mkr till 87 mkr (22). Räntabiliteten ökade till 26,4 % (7,4). Intäkterna fortsatte att öka
till följd av god försäljningsutveckling och uppgick till 144 mkr (79), en ökning med 82 %.
Kostnaderna var oförändrade.

Den totala premieinkomsten för Handelsbanken Liv uppgick till 7 164 mkr (4 798), en ökning
med nästan 50 %. Ökningstakten avtog något under tredje kvartalet. Det förvaltade kapitalet
för försäkringstagarnas räkning uppgick vid periodens slut till 39 mdkr (27).

Premieinkomsten för fondförsäkringar ökade med 72 % och uppgick till 5 572 mkr (3 237).
Premieinkomsten för Handelsbankens Privatförsäkring och Handelsbankens
Tjänstepensionsprogram fördubblades nästan. Större delen av försäljningen utgjordes dock av
förmögenhetslösningar som fortsatte att öka. Det förvaltade kapitalet i fondförsäkringar
uppgick den sista september till 17,8 mdkr (9,8).
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Premieinkomsten för traditionell försäkring ökade till 1 592 mkr (1 561). Resultatet sjönk som
en följd av lägre kapitalavkastning. Återbäringsräntan (före driftskostnader och skatt) uppgår
sedan den 1 maj till 15 %.

Förberedelserna för ombildning av Handelsbanken Liv Försäkrings AB från ömsesidigt
bedrivet aktiebolag till vinstutdelande fortgick som planerat. Under september hölls en
presskonferens där erbjudandet till kunderna presenterades. Presskommentarerna var positiva
liksom kundreaktionerna. Ett brevutskick till cirka 270 000 röstberättigade kunder har
påbörjats. Förutom information om ombildningen finns också en uppmaning att rösta om den
framtida ombildningen. Röstningen avslutas den 15 december. Om en majoritet av de
röstberättigade ställt sig positiva till ombildningen överlämnas ärendet till Finansinspektionen
för beslut. Finansinspektionen beräknas kunna fatta sitt beslut i mars 2001. Mer information
om ombildningen finns på www.handelsbankenliv.nu.

Handelsbanken Liv Försäkrings AB

Resultaträkning
Januari – september Helår

mkr 2000 1999 1999

Premieinkomst 1 592 1 561 2 203
Kapitalavkastning 945 681 3 496
Försäkringsersättningar -807 -753 -1 174
Förändring i livförsäkringsavsättning -910 -920 -1 721
Återbäring -107 -88 -96
Driftskostnader -157 -155 -224

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 556 326 2 484

Handelsbanken Liv Försäkrings AB är ett ömsesidigt bolag och konsolideras inte.
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Stadshypotek Bank

Stadshypotek Bank är en av Sveriges ledande Internet- och telebanker med cirka 16 mdkr i hanterade kundmedel.
Banken verkar under eget varumärke och med eget sortiment. Stadshypotek Bank har ett begränsat urval av bank- och
försäkringstjänster för kunder som inte har behov av kontorens breda sortiment och individuellt anpassad service.

Resultaträkning
   Januari - september Förändring Helår

mkr 2000 1999  % 1999

Räntenetto 48 37 30 53
Provisionsnetto 45 56 -20 74
Nettoresultat av finansiella transaktioner 0 0 0
Övriga intäkter 2 2 0 2
Summa intäkter 95 95 0 129

Från intäkterna har avgått nettot av interna
 ersättningar 12 10 14

Summa kostnader 83 85 -2 114

Resultat före kreditförluster 12 10 20 15

Kreditförluster inkl. värdeförändring
 på övertagen egendom 0 0 0 0

Rörelseresultat 12 10 20 15

Räntabilitet, % 17,5 16,8 18,1
Medelantal anställda 104 125

Resultatet uppgick till 12 mkr (10). Intäkterna från PrivatObligationer sjönk men
kompenserades av ökade intäkter från FondSpar, AktieSpar, VISA betalkort och ett
förbättrat räntenetto.

Affärsutveckling
Bankens tjänst InternetService fortsatte att utvecklas mycket starkt. Över 14 000 kunder har
nu möjlighet att göra sina bankaffärer i Stadshypotek Bank via Internet, en ökning med över
200 %. Bland anslutna kunder var aktiviteten hög. Över 50 % av Stadshypotek Banks
samtliga kunders privatbetalningar görs via Internet.

Stadshypotek Bank introducerade under perioden i samarbete med AIK Fotboll, Helsingborgs
IF samt Örgryte IS ett nytt kortkoncept. De olika korten erbjuds till medlemmar, supportrar
och andra privatpersoner. Korten har VISA-koppling, vilket innebär att innehavarna får
tillgång till cirka 18 miljoner inköpsställen i hela världen. Genom samarbetet med klubbarna
kan medlemmarna bland annat betala säsongskort och andra klubberbjudanden med korten.
De kommer att skilja sig från andra betalkort genom bland annat speciella förmåner och sin
attraktiva profilering.
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Handelsbanken Finansförvaltning

Finansförvaltningen hanterar koncernens likviditet i svenska kronor, den så kallade internbanken, upplåningen i
kapitalmarknaden samt upplåningen och clearingen i Riksbanken. Finansförvaltningen mäter och kontrollerar också de
finansiella riskerna i koncernen. Den aktivitet som har en direkt påverkan på resultaträkningen är likviditetshanteringen i
svenska kronor.

Resultaträkning
   Januari - september Förändring Helår

mkr 2000 1999  % 1999

Räntenetto 196 395 -50 456
Provisionsnetto -7 -3 133 -4
Nettoresultat av finansiella transaktioner -32 -82 -61 -100
Övriga intäkter 8 5 60 13
Summa intäkter 165 315 -48 365

Från intäkterna har avgått nettot av interna
 ersättningar - - -

Summa kostnader 19 18 6 25

Resultat före kreditförluster 146 297 -51 340

Kreditförluster inkl. värdeförändring
 på övertagen egendom

Rörelseresultat 146 297 -51 340

Räntabilitet, % 11,5 15,7 14,2
Medelantal anställda 39 39

Handelsbankskoncernen var den näst största låntagaren i den svenska obligationsmarknaden
och störst av bostadsinstituten. Koncernen hade den lägsta upplåningskostnaden av de
svenska icke-statliga låntagarna. Resultateffekten av framgångsrik upplåning kom inte
finansförvaltningen till godo utan den enhet som använde finansieringen.

Avdelningens resultat kom från förvaltningen av koncernens likviditet. Resultatet uppgick till
146 mkr (297). Minskningen berodde på att delar av likviditeten under första halvåret 1999
fortfarande var placerade till höga räntor och följaktligen gav upphov till ett stort räntenetto.
Dessa placeringar förföll successivt under år 1999 varefter likviditeten placerades om i ett
lägre ränteläge.
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Nyckeltal för koncernen
                Januari – september Helår

2000 1999 1999

Räntabilitet 22,6 % 16,9 % 18,4 %
Räntabilitet, rörelseresultat efter schablonskatt   * 20,2 % 16,8 % 17,0 %

Kostnader/intäkter (K/I-tal)
-     före kreditförluster 43,7 % 50,3 % 50,8 %
-     efter kreditförluster 43,0 % 49,7 % 49,5 %

-     före kreditförluster   * 44,7 % 50,3 % 50,8 %
-     efter kreditförluster  * 43,9 % 49,7 % 49,5 %

Vinst per stamaktie, kr   **

-     januari – september 9,63 6,31
-     rullande 12 månader 12,63 7,88 9,31
Antal aktier, ultimo 714 746 940 714 746 940 714 746 940
-     varav återköpta 12 652 200 0 0

Justerat eget kapital per aktie, kr 59,25 51,01 53,97

Primärt kapital 33 221 30 334 31 177
Riskvägd volym 521 291 458 454 482 266

Kapitaltäckningsgrad  *** 9,8 % 9,6 % 9,4 %
Primärkapitalrelation  *** 6,6 % 6,6 % 6,5 %

Medelantal anställda 8 558 8 567 8 520

Antal kontor i Norden, ultimo 509 502 508

*      Exklusive jämförelsestörande poster
**    Justerat för split
***   Inklusive upparbetade vinstmedel

Koncernens utveckling per kvartal

mkr 2000:3 2000:2 2000:1 1999:4 1999:3

Räntenetto 2 893 2 984 2 904 2 623 2 553
Provisionsnetto 1 320 1 349 1 498 1 234 934
Tradingnetto 671 621 676 610 255
Övriga intäkter 63 508 73 64 109

Summa intäkter 4 947 5 462 5 151 4 531 3 851
Personalkostnader 1 332 1 358 1 335 1 307 1 166
Övriga administrativa omkostnader 706 735 725 855 664
Av- och nedskrivningar 198 189 218 202 181
Summa kostnader 2 236 2 282 2 278 2 364 2 011
Resultat före kreditförluster 2 711 3 180 2 873 2 167 1 840
Kreditförluster inkl. värdeförändring
  på övertagen egendom -64 -13 -32 -145 -62

Rörelseresultat 2 775 3 193 2 905 2 312 1 902
Pensionsavräkning 160 161 172 669 -26
Skatter -776 -892 -856 -827 -530
Minoritetsintresse -6 -5 -6 -7 -4

Periodens nettoresultat 2 153 2 457 2 215 2 147 1 342
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Koncernens resultaträkning
Enligt Finansinspektionens anvisningar

    Januari – september Förändring Helår
mkr 2000 1999 % 1999

Ränteintäkter 48 481 45 160 7 58 048
Räntekostnader -40 108 -36 360 10 -46 540
Räntenetto 8 373 8 800 -5 11 508
Erhållna utdelningar 501 245 104 245
Provisionsintäkter 4 744 3 260 46 4 693
Provisionskostnader -577 -516 12 -715
Provisionsnetto Not 1a, 1b 4 167 2 744 52 3 978
Nettoresultat av finansiella
transaktioner Not 2 2 292 443 417 969
Övriga rörelseintäkter 227 293 -23 356

Summa intäkter 15 560 12 525 24 17 056
Allmänna administrationskostnader
     - Personalkostnader 4 025 3 581 12 4 888
     - Övrigt Not 3 2 166 2 175 0 3 030
Av- och nedskrivning av materiella och
 immateriella anläggningstillgångar 605 548 10 750

Summa kostnader 6 796 6 304 8 8 668
Resultat före kreditförluster 8 764 6 221 41 8 388
Kreditförluster netto Not 4 -108 -78 38 -203
Värdeförändring på övertagen egendom -1 4 -16

Rörelseresultat 8 873 6 295 41 8 607
Pensionsavräkning 493 -66 603
Skatter -2 524 -1 698 49 -2 525
Minoritetsintresse -17 -15 13 -22

Periodens nettoresultat 6 825 4 516 51 6 663

Noter till resultaträkning
         Januari – september Helår

mkr 2000 1999 1999

Not 1a    Provisionsnetto
Courtage 1 370 853 1 305

Fonder och depå 1 267 808 1 152

Betalningar 727 549 759

Ut- och inlåning 657 520 704

Övrigt 723 530 773

Provisionsintäkter 4 744 3 260 4 693

Provisionskostnader -577 -516 -715

Provisionsnetto 4 167 2 744 3 978
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Noter till resultaträkning(forts) enligt Finansinspektionens anvisningar

         Januari – september Helår

mkr 2000 1999 1999

Not 1b    Provisionsnetto
Betalningar 727 549 759

Utlåning 398 302 426

Inlåning 74 58 69

Garantier 184 160 209

Värdepapper 2 395 1 543 2 281

Övrigt 966 648 949

Provisionsintäkter 4 744 3 260 4 693

Provisionskostnader -577 -516 -715

Provisionsnetto 4 167 2 744 3 978

Not 2    Nettoresultat av finansiella transaktioner
Aktier och andelar 841 206 -469

Räntebärande värdepapper -2 166 -67 -907

Realisationsresultat -1 325 139 -1 376

Aktier och andelar -13 4 835

Räntebärande värdepapper 1 916 -873 10

Orealiserade värdeförändringar 1 903 -869 845

Valutakursförändringar 1 714 1 173 1 500

Nettoresultat av finansiella transaktioner 2 292 443 969

Not 3   Övriga administrativa kostnader
Fastigheter och lokaler 506 536 715

Externa datakostnader 531 577 812

Kommunikation 299 298 404

Resor och marknadsföring 209 191 281

Köpta tjänster 335 315 430

Materialanskaffning 122 109 155

Andra omkostnader 164 149 233

Övriga administrativa kostnader 2 166 2 175 3 030

Not 4    Kreditförluster
Individuellt värderade fordringar:

Periodens nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster 281 431 709

Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster

  som i periodens bokslut redovisas som konstaterade kreditförluster -223 -307 -530

Periodens reservering avseende befarade kreditförluster 238 262 610

Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster -169 -257 -347

Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster -238 -447 -642

Generell reserv för befarade, ej identifierade kreditförluster - 240 -

Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar -111 -78 -200

Gruppvis värderade fordringar:

Periodens nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster 19 18 26

Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster -18 -19 -24

Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster 2 1 -5

Periodens nettokostnad för gruppvis värderade fordringar 3 0 -3

Summa kreditförluster -108 -78 -203
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Koncernens balansräkning
30-sep 30-sep 31-dec

mkr 2000 1999 1999

Utlåning till allmänheten Not 1 666 664 595 309 626 206

Utlåning till kreditinstitut 117 080 121 534 98 859
Räntebärande värdepapper

     - Finansiella anläggningstillgångar 3 455 1 185 6 470
     - Finansiella omsättningstillgångar 82 417 76 773 86 821
Övriga tillgångar Not 2 169 509 103 554 117 900

Summa tillgångar 1 039 125 898 355 936 256

In- och upplåning från allmänheten 235 555 213 107 221 483
Skulder till kreditinstitut 179 167 178 051 186 503
Emitterade värdepapper m m 404 109 327  016 359 540
Efterställda skulder 19 439 19 154 19 850
Övriga skulder Not 2 159 165 124 585 110 310

Eget kapital 41 690 36 442 38 570

Summa skulder och eget kapital 1 039 125 898 355 936 256

Noter till balansräkning
30-sep 30-sep 31-dec

mkr 2000 1999 1999

Not 1    Utlåning till allmänheten
Utlåning svenska kronor

     - till hushåll 228 839 215 318 218 134

     - till företag m fl *) 285 089 279 426 276 627

513 928 494 744 494 761
Utlåning utländsk valuta

     - till hushåll 22 962 14 802 19 289

     - till företag 132 990 89 257 115 572

155 952 104 059 134 861

Reserv för befarade kreditförluster -3 216 -3 494 -3 416

Summa utlåning 666 664 595 309 626 206

*) Varav Riksgälden - - 0

Not 2    Övriga tillgångar, Övriga skulder

Tidigare har tillgångar i fondförsäkringsverksamheten där försäkringstagaren bär placeringsrisken kvittats mot motsvarande skuld.
Fr o m detta år bruttoredovisas de under ”Övriga tillgångar” respektive ”Övriga skulder”. Beloppet är 17,8 mdkr (9,8).
Per den 31 december 1999 uppgick motsvarande belopp till 13,5 mdkr. Jämförelsetal har omräknats.
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Övriga upplysningar

I balans- och resultaträkningen har vissa smärre omklassificeringar gjorts. Jämförelsesiffror har omräknats.

    Januari – september Helår
mkr 2000 1999 1999

Kassaflödesanalys
Kassaflöde av löpande verksamhet -937 6 345 15 008

Kassaflöde av investeringsverksamhet 1 811 -521 -6 419

Kassaflöde av finansieringsverksamhet -4 104 -6 492 -6 187

Periodens kassaflöde -3 230 -668 2 402

Likvida medel vid periodens början 6 285 4 054 4 054

Periodens kassaflöde -3 230 -668 2 402

Kursdifferens i likvida medel -90 -160 -171

Likvida medel vid periodens slut 2 965 3 226 6 285

Kapitalbas och kapitalkrav
Primärt kapital 33 221 30 334 31 177
Total kapitalbas 49 651 43 977 45 451
Riskvägd volym 521 291 458 454 482 266
Kapitaltäckningsgrad  * 9,8 % 9,6 % 9,4 %
Primärkapitalrelation  * 6,6 % 6,6 % 6,5 %

*  Inklusive upparbetade vinstmedel

Problemkrediter
Osäkra fordringar 4 894 5 546 5 186
Reserv för befarade kreditförluster -3 256 -3 661 -3 463

Osäkra fordringar, netto 1 638 1 885 1 723
Räntenedsatta fordringar utan reservering för
 befarade kreditförluster 87 127 128

Summa problemkrediter 1 725 2 012 1 851

Reserveringsgrad för osäkra fordringar 66,5 % 66,0 % 66,8 %
Andel osäkra fordringar 0,24 % 0,30 % 0,27 %
Problemkrediter före nedskrivning för befarade
 kreditförluster 4 981 5 673 5 314
Kreditförlustnivå -0,02 % -0,02 % -0,03 %
Oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförs 1 422 1 266 1 372

Övertagna panter:
     - Byggnader och mark 0 55 21
     - Aktier och andra andelar 55 151 55
     - Övrigt 86 72 76

Summa övertagna panter 141 278 152
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Derivatinstrument

mkr Ränterelaterade Valutarelaterade Aktierelaterade

Verkligt Bokfört Verkligt Bokfört Verkligt Bokfört
värde värde värde Värde Värde värde

Positiva värden 25 561 22 118 67 959 58 793 1 939 1 939

Negativa värden 26 663 22 543 51 257 50 371 4 035 4 035

Sammanställningen ovan är gjord enligt Finansinspektionens föreskrifter och omfattar
samtliga koncernens derivatinstrument. För derivatinstrument ingående i tradingrörelsen
överensstämmer bokfört värde med verkligt värde. De avvikelser mellan verkligt värde och
bokfört värde som redovisas i sammanställningen motsvaras av omvända avvikelser mellan
verkligt värde och bokfört värde i den del av koncernens rörelse som är föremål för
säkringsredovisning.

Value-at-Risk
Under perioden l oktober 1999 - 30 september 2000 uppgick exponeringen för ränte- och
växelkursrisker (inkl optionsrisker), mätt som Value-at-Risk (VaR), i Handelsbanken Markets
till i genomsnitt 34 mkr. Under perioden varierade denna risk mellan 14 mkr och 51 mkr.
Under samma period uppgick exponeringen för aktiekursrisker, mätt som VaR, i
Handelsbanken Markets till i genomsnitt 13 mkr. Denna risk varierade mellan 3 mkr
och 27 mkr.
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Handelsbanksaktien

Affärsvärldens generalindex var oförändrat under årets första nio månader. Bank- och
försäkringsindex, exklusive Handelsbanken, ökade under samma period med 40 %.
Handelsbanken hade den bästa kursutvecklingen av samtliga banker och steg med 45 %.
Även i ett europeiskt perspektiv var Handelsbankens kursökning kraftig. Endast en bank
bland de 59 viktigaste i Europa ökade sin kurs mer.

30 september 2000 31 december 1999

Börskurs
stam A, kr 155,00 107,00

Börsvärde
mdkr 111   76

Handelsbankens rating den 30 september 2000

Finansiell styrka Kortfristig Långfristig

Moody’s B+ P-1 Aa2

S&P A-1 A+

Fitch IBCA B F1+ AA-

Bankwatch B TBW-1

Kursutveckling t o m 30 september 2000
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