






















NOTER TIL REGNSKAPET 

NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER 

Generelt 

Helgeland Boligkreditt AS fikk i februar 2009 konsesjon 

som finansieringsforetak. Selskapet er heleid datterselskap 

av Helgeland Sparebank og ble etablert for å være 

morbankens foretak for utstedelse av obligasjoner med 

fortrinnsrett. Selskapet har hovedkontor i Mo i Rana, med 

adresse Jernbanegata 15, 8622 Mo I Rana. 

Presentasjonsvaluta og enhet 

Alle beløp i regnskapet og noter er oppgitt i hele tusen 

dersom ikke annet er angitt. Presentasjonsvaluta og 

funksjonell valuta er norske kroner. 

Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til internasjonale 

regnskapsregler (IFRS). Selskapet er en del av konsernet 

Helgeland Sparebank, som implementerte IFRS i 

konsernregnskapet fra og med 1. januar 2005. Selskapet 

legger de samme prinsipper for måling, klassifisering og 

presentasjon til grunn som konsernregnskapet for 
Helgeland Sparebank. 

I årsregnskapet er forutsetning om fortsatt drift lagt til 

grunn. 

Presentasjon i balanse og resultat 

Utlån 
Utlån balanseføres uavhengig av motpart, enten som utlån 
til og fordringer på kredittinstitusjoner eller utlån til kunder. 

Renteinntekter på utlån presenteres på linjen 
«renteinntekter og lignende inntekter i resultatet». 
Verdiendring som kan knyttes til identifiserte objektive 
bevis for verdifall på balansedagen for utlån som 
balanseføres til amortisert kost og inngår i "tap på utlån og 
garantier mv." i resultatet. 

Gjeld til kredittinstitusjoner 
Forpliktelser til kredittinstitusjoner er regnskapsført som 
gjeld til kredittinstitusjoner, uavhengig av 
verdimålingsprinsipp. Rentekostnader på instrumentene 
inngår i "netto renteinntekter" basert på 
internrentemetoden. Andre verdiendringer inngår i «netto 
verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter». 

Segmentrapportering 

Selskapets virksomhet omfatter kun ett strategisk 
forretningsområde som er organisert og ledet samlet. 
Selskapets virksomhetsområde er personmarked. Utlån til 
bedriftsmarkedet er boliglån til enkeltmannsforetak og 
utgjør en mindre andel av utlånene. Selskapet rapporterer 
ikke dette som eget segment. 

Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger 

(a) Nye og endrede standarder som er tatt i bruk

Det er ingen vesentlige nye IFRS standarder eller 
fortolkninger som er tatt i bruk fra 1. januar 2017. 

(b) Nye standarder og fortolkninger som ennå ikke
er tatt i bruk

En rekke nye standarder, endringer til standardene og 
fortolkninger er pliktige for fremtidige årsregnskap. Blant 
de som foretaket har valgt å ikke tidliganvende, er opplyst 
om nedenfor. 

IFRS 9 Finansielle instrumenter skal erstatte dagens IAS 
39 Finansielle instrumenter- innregning og måling. IFRS 9 
omhandler innregning, klassifisering, måling og fraregning 
av finansielle eiendeler og forpliktelser samt 
sikringsbokføring. IFRS 9 er gjeldende fra 01.01 .18 og er 
godkjent av EU. 

Derivater og investeringer i egenkapitalinstrumenter: 
Alle derivater skal i utgangspunktet måles til virkelig verdi 
med verdiendring i resultatet, men derivater som er utpekt 
som sikringsinstrumenter skal regnskapsføres i tråd med 
prinsippene for sikringsbokføring. Investeringer i 
egenkapitalinstrumenter skal måles i balansen til virkelig 
verdi. Verdiendringer skal som hovedregel føres i det 
ordinære resultatet, men et egenkapitalinstrument kan 
utpekes som målt til virkelig verdi med verdiendringer ført 
mot utvidet resultatregnskap. 

Tapsnedskrivning utlån 
Etter dagens regler skal nedskrivinger for tap bare finne 
sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har 
inntruffet. Etter IFRS 9 skal tapsavsetningene innregnes 
basert på forventet kredittap (ECL). Den generelle 
modellen for nedskrivninger av finansielle eiendeler i IFRS 
9 vil gjelde både for finansielle eiendeler som måles til 
amortisert kost og til virkelig verdi med verdiendringer ført 
over utvidet resultatregnskap. 

Endring for klassifisering og måling for foretaket 
Obligasjoner og sertifikater har tidligere vært klassifisert 
som "holdt tilgjengelig for salg" iht. IAS 39, med 
verdiendring over utvidet resultat (OCI). Fra 01.01 .18 
endres foretakets regnskapsprinsipp slik at verdiendringer 
blir innregnet i ordinært resultat. 

For Helgeland Boligkreditt AS har overgangen til IFRS 9 
konsekvenser for beregningen av tapsnedskrivninger. 

IFRS 9 har en mer prinsippbasert tilnærming til om 
finansielle eiendeler skal måles til amortisert kost eller 
virkelig verdi enn IAS 39 har. Prinsippene for finansielle 
forpliktelser er i hovedsak like, med noen unntak. Blant 
annet knyttet til verdiendringer fra egen kredittrisiko, hvor 
forpliktelsen måles ved bruk av virkelig verdiopsjon. I 
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NOTE 9. KLASSIFIKASJON AV FINANSIELLE INSTRUMENTER 
 
IFRS 9 trer i kraft 01.01.2018. IFRS 9 introduserer en forretningsorientert modell for klassifisering og måling av finansielle 
eiendeler. Standarden skal erstatte gjeldende standard IAS 39. 
For Helgeland Boligkreditt AS vil overgangen til IFRS 9 ha konsekvenser for beregningen av konsernets tapsnedskrivninger 
samt for regnskapsføring av obligasjoner og sertifikater som har vært klassifisert som "holdt tilgjengelig for salg" iht. IAS 39. 
Sertifikater og obligasjoner tilgjengelig for salg med verdiendringer over utvidet resultat endres fra 01.01.18 og vil bli innregnet i 
ordinært resultat fra dette tidspunktet.   
 
Etter dagens regler skal nedskrivinger for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet etter 
første gangs balanseføring. Etter IFRS 9 skal tapsavsetningene innregnes basert på forventet kredittap. Målingen av 
avsetningen for forventet tap avhenger av om kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs balanseføring. Dette gjøres i 3 
«trinn»: Trinn 1: Det skal avsettes for 12-måneders forventet tap ved førstegangs balanseføring, når kredittrisikoen ikke har økt 
vesentlig etter førstegangs balanseføring eller instrumentet har lav kredittrisiko på rapporteringsdagen. Trinn 2: Det skal 
avsettes forventet tap for resterende løpetid dersom kredittrisikoen er vesentlig forverret etter førstegangs innregning, men det 
ikke foreligger objektive bevis på tap.  Trinn 3: Det skal avsettes forventet tap for resterende løpetid for misligholdte 
engasjement.  
Selskapets egenkapital vil 01.01.18 bli økt med 3,2 mill. kr etter skatt som følge av ikrafttredelse av IFRS 9. 
 
 

 
 

 
 
Klassifikasjon av finansielle instrumenter 
 

 
 
*) Gjelden er i sin helhet relatert til Helgeland Sparebank.  

Målekategori Bokført verd i Målekategori Bokført verd i
Finansielle eiendeler 31.12.2017 01.01.2018

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Amortisert kost (Utlån og 
fordringer)

430 762                      Amortisert kost 430 762                      

Utlån til kunder, flytende rente Amortisert kost (Utlån og 
fordringer)

6 628 775                   Amortisert kost 6 633 001                   

Sertifikater og obligasjoner Virkelig verdi over utvidet resultat 49 968                        
Virkelig verdi over resultatet 

(utpekt)
49 968                        

Finans iel le forpl ik telser
Innskudd fra kredittinstitusjoner Amortisert kost 1 024 389                   Amortisert kost 1 024 389                   
Gjeld stiftet ved utstedelse av 
verdipapirer, flytende rente

Amortisert kost 5 476 143                   Amortisert kost 5 476 143                   

IAS 39 IFRS 9

Avstem m ing av tapsavsetn inger m el lom  IAS 39 og IFRS 9

Avsetning t il tap på utlån og 
garantier  ( IAS39/IAS37)

Rek lass if iser ing Endr ing IAS 39 og 
IFRS 9

Avsetning t il tap på utlån 
og garantier  ( IFRS 9)

Finsie l le  e iendeler ti l  am ortisert kost (IFRS9)
Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Utlån til kunder 5.500                                            0 -4.237                       1.263                                      
Tota l t 5 .500                                -                    -4 .237               1 .263                           
Lånetilsagn og garantier 0 0 11                              11                                            
Tota l t 0 0 11                      11                                

31.12.17

Fordr inger Eiendeler  t il T ilgjengelig Sum

og utlån v .v . over  resultatet for  salg

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner *) 430.762 430.762

Utlån til og fordringer på kunder 6.628.775 6.628.775

Verdipapirer 49.968 49.968

Sum eiendeler 7.109.505 0 0 7.109.505

Andre f in. Forplik telser  v .v . Sum

31.12.17 forplik telser over  resultatet

1.024.389 1.024.389

5.476.143 5.476.143

6.500.532 0 6.500.532

Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid *)

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Sum gjeld
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Selskapet har en driftskreditt (med løpetid > ett år) på 1.500 mill. kr.  Pr 31.12.17 var ledig ramme 476 mill. kr 
I tillegg har selskapet en revolverende trekkfasilitet på 1.500 mill. kr (med løpetid > ett år). Denne trekkfasiliteten skal dekke 
betalingsforpliktelser i sikkerhetsmassen for en rullerende 12 måneders periode, og er i sin helhet ubenyttet. 
Statskasseveksel er vurdert til virkelig verdi. 

 
*) Gjelden er i sin helhet relatert til Helgeland Sparebank.  
 
 
 
NOTE 10. UTLÅN OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER 
 

 
Gjelder i sin helhet bankinnskudd i Helgeland Sparebank. 

 
 
NOTE 11. UTLÅN OG NEDSKRIVNINGER 
 

 
 
 
NOTE 12. FORDELING UTLÅN  
 

 
 
 
NOTE 13. GARANTIER OG FORPLIKTELSER 

 Selskapet har ingen slike forpliktelser. 

31.12.16

Fordr inger Eiendeler  t il T ilgjengelig Sum

og utlån v .v . over  resultatet for  salg

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner *) 292.853 292.853
Utlån til og fordringer på kunder 5.624.424 5.624.424
Verdipapirer 24.914 24.914

Sum eiendeler 5.942.191 0 0 5.942.191

Andre f in. Forplik telser  v .v . Sum

31.12.16 forplik telser over  resultatet

980.112 980.112

4.523.326 4.523.326

5.503.438 0 5.503.438Sum gjeld

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid *)

31.12.17 31.12.16

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 430.762 292.853

Sum utlån t il og fordr inger  på k reditt ins titus joner 430.762 292.853

Geografis ke områder 31.12.17 %

Sum Helgeland 430.762 100 %

Utlån 31.12.17 31.12.16

Brutto utlån t il kunder 6.634.275 5.629.024

Individuelle nedskrivninger på utlån 0 0

Utlån t il kunder  etter  indiv iduelle nedsk r ivninger  t il amor tiser t kos t 6.634.275 5.629.024

Gruppenedskrivninger på utlån 5.500 4.600

Utlån t il og fordr inger  på kunder  etter  gruppenedsk r ivninger , t il amor tiser t kos t 6.628.775 5.624.424

31.12.17 31.12.16

Lån med pant i bolig 6.626.264 5.623.064

Periodiserte renter 8.012 5.960

Sum 6.634.276 5.629.024


























