




Den 1. april 2005 ble en helt spesiell dag for bankvesenet på Helgeland.  I vår målestokk ble det skapt 

et stykke historie ved at tidligere Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana gikk sammen til 

HELGELAND SPAREBANK.

Helgeland Sparebank med sitt opprinnelige stiftelsesår fra Vefsn Sparebank var 145 år, mens

Sparebanken Rana med stiftelsesår fra Mo Sparebank var 129 år ved fusjonen.  Med andre ord, 

det var to institusjoner med sterke røtter på Helgeland som søkte sammen.

I de aller fleste av disse årene fungerte bankene i hver sine markedsområder som gode kollegaer 

og venner i tråd med det historiske sparebankfellesskapet.  De siste 15 årene før fusjonen var det 

skarp konkurranse og rivalisering om kunder og posisjon som preget forholdet mellom de to bankene. 

Året 2005 ble på alle måter preget av fusjonen og de prosessene som følger med det.  Vi har gjennom-

ført en lang rekke samordningsprosjekter.  De mest krevende har vært å bygge en ny og felles profil,

bygge et nytt og felles regnskaps/økonomisystem, planlegge og gjennomføre en stor datakonvertering,

gjennomgå låneporteføljene og avdekke tap som skal håndteres, - og sist men ikke minst planlegge og

gjennomføre en kraftig reduksjon av antall ansatte.

På enkelte områder, og da spesielt  størrelsen på  utlånstapene, er utfordringene for ansatte og ledere i

banken blitt vesentlig  større enn jeg forutså.

Jeg er derfor glad for at vi ikke i noen prosesser har hatt uenighet med de ansattes tillitsvalgte, 

og at styre og administrasjon har stått sammen om alle valg som er gjort.

Helgeland Sparebank vil i 2006 få et mer normalt driftsår. Vi må erkjenne at vi 

i fusjonsåret har brukt krefter og ressurser på interne prosesser, men nå skal 

vi for alvor vise oss frem i markedet på Helgeland som en 

kraftfull markedsleder. 

Ved fusjonen samlet vi økonomiske tallstørrelser - og enda mer, vi samlet 

et stort antall høyt kvalifiserte ansatte inn i en bank som har en visjon:

EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND.

Det er mitt sterkeste ønske, og faste tro, at vi er i ferd 

med å skape en bank som ansatte, eiere og 

helgelendingen er godt tilfreds med.

Arnt Krane

adm. banksjef



(Beløp i millioner kroner) 2005 2005 2004 2004

FRA RESULTATREGNSKAPET Beløp Beløp

Renteinntekter og lignende inntekter 535 4,35 575 4,59

Rentekostnader og lignende kostnader 223 1,81 237 1,89

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 312 2,54 338 2,70

Sum netto andre driftsinntekter 68 0,55 60 0,48

Sum driftskostnader 268 2,18 215 1,71

Resultat før tap og nedskrivninger 112 0,91 183 1,46

Tap på utlån, garantier m.v. 90 0,73 109 0,87

Nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer som 

er anleggsmiddel 35 0,28 (2) (0,02)

Resultat etter tap og nedskrivninger 57 0,46 72 0,58

Skatt på ordinært resultat 7 0,06 28 0,22

Resultat av ordinær drift etter skatt 50 0,41 44 0,35

FRA BALANSEN Beløp Beløp

Forvaltningskapital 12.298 -1,7 12.509 -1,0

Brutto utlån til og fordringer på kunder 10.847 -2,6 11.142 -3,5

Innskudd fra kunder og gjeld til kunder 6.686 5,8 6.319 3,6

Egenkapital 1.085 3,2 1.051 25,3

FORHOLDSTALL 2005 2004

Innskudd i % av brutto utlån 61,6 % 56,7 %

Tapsavsetninger i % av brutto utlån 31.12 2,0 % 2,2 %

Årets tap i % av brutto utlån 01.01 0,8 % 0,9 %

Egenkapitalrentabilitet etter skatt 4,6 % 4,2 %

Kostnader i % av sum nto inntekter 70,6 % 54,0 %

Kostnader i % av sum nto inntekter eks. fusjonskostnader 56,0 % 54,0 %

Kapitaldekningsprosent 14,40 % 13,63 %

GRUNNFONDSBEVIS 2005 2004

Grunnfondskapital (i millioner kroner) 201 176

Overkursfond (i millioner kroner) 120 146

Grunnfondsbrøk  01.01. 30,35 %

Grunnfondsbrøk  31.12. 29,40 %

Inntjening pr. grunnfondsbevis (i kroner) 7,50

Utbytte pr. grunnfondsbevis (i kroner) 7,50
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(Beløp i millioner kroner) 2005 2005 2004 2004

FRA RESULTATREGNSKAPET Beløp Beløp

Renteinntekter og lignende inntekter 468 4,34 300 4,57

Rentekostnader og lignende kostnader 197 1,83 124 1,89

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 271 2,51 176 2,68

Sum netto andre driftsinntekter 77 0,71 38 0,58

Sum driftskostnader 263 2,44 130 1,98

Resultat før tap og nedskrivninger 85 0,78 84 1,28

Tap på utlån, garantier m.v. 81 0,75 52 0,79

Nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer 34 0,32 (3) (0,05)

Resultat etter tap og nedskrivninger 38 0,35 29 0,44

Skatt på ordinært resultat 3 0,03 14 0,20

Resultat av ordinær drift etter skatt 35 0,32 15 0,23

FRA BALANSEN 2005 2004

Forvaltningskapital 12.374 6.577 

Brutto utlån til kunder 10.740 5.864 

Innskudd fra kunder 6.657 3.468 

Egenkapital 1.113 551 

FORHOLDSTALL 2005 2004

Innskudd i % av brutto utlån 62,0 % 59,1 %

Tapsavsetninger i % av brutto utlån 31.12 1,8 % 2,6 %

Årets tap i % av brutto utlån 01.01 1,4 % 0,9 %

Egenkapitalrentabilitet etter skatt 4,1 % 3,5 %

Kostnader i % av sum nto inntekter 75,6 % 60,7 %

Kostnader i % av sum nto inntekter eks. fusjonskostnader 56,8 % 60,7 %

Kapitaldekningsprosent (n-gap) 14,83 % 13,70 %

GRUNNFONDSBEVIS 2005 2004

Grunnfondskapital (i millioner kroner) 201 125

Overkursfond (i millioner kroner) 120 144

Grunnfondsbrøk  01.01. 30,35 %

Grunnfondsbrøk  31.12. 29,40 %

Inntjening pr. grunnfondsbevis (i kroner) 3,8
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Den økonomiske utviklingen generelt

Oppgangen i norsk økonomi fortsatte i 2005. Realrenten

har vært lav, og innenlandsk kreditt økte med om lag

12 prosent  Til tross for lav rente ble innskuddsveksten

svært god. For husholdningene var 2005 et nytt godt år.

Lav prisvekst, fallende netto renteutgifter og skattelet-

telser bidro til at disponible inntekter økte, og det priva-

te konsumet vokste. På landsbasis steg boligprisene

med 9 prosent, og bilsalget var svært høyt mot slutten

av året.

Arbeidsmarkedet utviklet seg også positivt og i enkelte

næringsgrener var det et betydelig innslag av uten-

landsk arbeidskraft. Rammebetingelsene for bankene

var derfor gode i 2005.

Lokale forhold

Næringsliv

2005 ble et godt år for store deler av næringslivet på

Helgeland. Det pågår store investeringer innenfor indu-

strien på Helgeland. Helgelandsbase i Sandnessjøen

vedtok en utbygging for 150 millioner kroner, og i

Mosjøen startet Alcoa og Elkem arbeidet med å bygge

en stor anodefabrikk som skal stå ferdig i 2007.

Investering er på om lag 2,2 milliarder kroner, er et av

de største industriprosjekt i Norge utenom olje- og

gassektoren. Prosjektet vil på det meste sysselsette

opp mot 550 personer. I tilknytning til anodefabrikken

er Gassnor i gang med å planlegge bygging av et mot-

taksanlegg for naturgass i Mosjøen. Dette er et viktig

prosjekt som vil gi unike muligheter for bruk av natur-

gass på hele Helgeland.  

Lønnsomheten i prosessindustrien på Helgeland var noe

variabel i 2005. Industribedriftene i Mo Industripark

hadde noe lavere omsetning i 2005 enn rekordåret

2004. Ferrolegeringsbedriftene møtte større konkurran-

se med prisfall på viktige markeder samtidig som kraft-

prisene var høye. Fesil Rana Metall og Rio Doce

Manganese Norway reduserte produksjonen ved mid-

lertidig stans høsten 2005. Det er fortsatt gode marke-

der for deler av stålbransjen, og Fundia Armeringsstål

AS har forbedret sin kostnadsposisjon for å kunne møte

økte råvare- og kraftpriser. For Rana Gruber AS ble 2005

et jubelår som følge av svært høye priser på jernmalm,

og utsiktene for 2006 er gode. Elkem Aluminium i

Mosjøen hadde i 2005 et svært godt år.

Aluminiumsprisene var høye og utsiktene fremover er

gode.

Prosessindustrien på Helgeland er avhengig av tilstrek-

kelig tilgang på kraft til konkurransedyktige vilkår.

Kraftprisen vil få stor betydning for industriens lønn-

somhet i årene som kommer. Prisen på elektrisk kraft

har steget betydelig gjennom året 2005  blant annet

som et resultat av at prisen på  CO2-kvoter i EU har

utviklet seg på en ukontrollert måte. Enkelte større

bedrifter har sikret seg langsiktige kraftkontrakter, 

mens for andre vil en etablering av et eget industri-

kraftmarked bli viktig. 

For lakseoppdrettsnæringen ble 2005 et godt år, og

noen av bankens kunder er blant de mest kostnads-

effektive  i landet.  Selskaper som har konsentrert 

virksomheten til oppdrett av nye arter, har møtt på

ulike problemer og lønnsomheten er gjennomgående

svak. Oppdrettet fisk utgjorde 47 % av all sjømat i 2005

mot 44 % i 2004. Eksporten av sjømat økte med 

3,6 mrd. kroner til 31,7 mrd. kroner Årsaken til den 

sterke veksten skyldes økt eksport av sild og laks, samt

prisøkning på de fleste produktene. Målt i verdi leveres

59 % av all sjømat til EU. I året som gikk ble reglene

vedrørende kjøp og salg av fiskekvoter på nytt ett 

sentralt tema. Den nye regjeringen ønsker å endre 

politikken på dette felt.

For tradisjonelt fiskeri ble det et godt år med gode 

priser og gode volum. Spesielt for de større båtene. 

For landanleggene har det vært mer variable resultater.

For landbruksnæringen satte store nedbørsmengder i

perioder preget på avlingene i Helgelandsregionen.

Førsteslåtten var meget bra, men det fuktige været ut

over sommeren og høsten skapte problemer for andre-

slåtten. På indre strøk ble forproduksjonen tilfredsstil-

lende, mens et på ytre strøk ble produsert lite for. 

I Sandnessjøen ble det arrangert en stor landbruks-

messe for hele Nord Norge, Horvamessa. Messen ble 

en kjempesuksess og en god profilering av landbruket. 

Nord-Norges Salgslag vedtok å legge ned sine slakterier

i Brønnøysund, Mosjøen og Bodø, for å bygge ett nytt

stort sentralt slakteri på Bjerka i Hemnes kommune.

Beslutningen fikk blandet mottakelse, og spesielt i

Brønnøysund var reaksjonene sterke. Der arbeides det

nå aktivt for å opprette et alternativt slakteri i dette

området.
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De statlige virksomhetene på Helgeland,

Brønnøysundregistrene og Statens Innkrevingssentral, er

store arbeidsgivere i regionen. Virksomhetene som er

kompetansebedrifter, har levert meget gode resultater.

De har fått tillagt stadig nye oppgaver og antall ansatte

med høyere utdanning øker jevnt. 

Samferdsel

16. september ble en viktig merkedato for ferdselen

langs E6 mellom Mosjøen og Mo i Rana. Da ble

Korgfjelltunnelen åpnet, og en av de verste flaskehal-

sene på E6 i Helgelandsregionen ble fjernet. Tunnelen,

som er 8,6 km lang, er en av Norges lengste tunneler

og den lengste på E6. Det gjenstår imidlertid arbeid for

å bringe E6 opp til god standard, men de lokale politi-

kerne klarte heller ikke i 2005 å bli enig om en felles

"Veipakke Helgeland". Det er derfor usikkert når de

gjenstående ulykkesbelastede strekningene på E6 vil bli

utbedret.

Reiseliv

Helgeland er et mangfoldig distrikt med vakker og dra-

matisk natur. Det arbeides aktivt for å utvikle Helgeland

som et attraktivt reisemål. 

I april ble Vega satt på verdenskartet av Dronning Sonja,

da hun offisielt åpnet verdensarvområdet på Hysvær.

Vega kom da med på FNs verdensarv liste over beva-

ringsverdige kulturminner, sammen med bare en hånd-

full andre steder i Norge. Spesielt for dette området på

Vega er tradisjonen med å legge til rette for, og utnytte

dun fra ærfugl. 

Idrett og kultur

Helgeland har et rikt idretts- og kulturliv. Regionen har

mange aktive lokale teaterlag og musikklag/foreninger,

og i oktober kunne Nordland Teater markere sitt 25 års

jubileum med åpningen av det lenge etterlengtede nye

teaterbygget i Mo i Rana. 

Det er høy aktivitet innenfor idretten, og i året som gikk

ble det arrangert flere store idrettsarrangementer på

Helgeland. I Mo i Rana ble Norgesmesterskapet i skisky-

ting arrangert i april med stor suksess. Mosjøen var

vertskap for Landsturnstevnet i juli, som med sine nes-

ten 2000 deltakere satte sitt preg på byen. Det ble også

arrangert Nord Norsk mesterskap i skyting i Mosjøen.

Regionen har flere unge idrettsutøvere som hevder seg

godt på nasjonalt og internasjonalt nivå innen idretter

som kombinert, skihopp, langrenn, roadracing og judo.

Helgeland Sparebank ser en viktig verdi av å støtte opp

om regionens idretts- og kulturliv, og har inngått en

rekke avtaler om samarbeid med lag og foreninger på

Helgeland. Banken tilfører gjennom disse avtalene

idretts- og kulturlivet økonomisk støtte på til sammen

ca 3 millioner kroner per år. I tillegg til den økonomiske

støtten gis det hjelp til utforming og produksjon av

annonser, plakater og programmer. Dette er blitt svært

godt mottatt.

Om Helgeland Sparebank

2005 ble året da fusjonen mellom de to tidligere spare-

bankene på Helgeland, Helgeland Sparebank og

Sparebanken Rana ble en realitet. Det fusjonerte kon-

sernet Helgeland Sparebank er den 13. største av spare-

bankene i Norge regnet etter størrelse på forvaltnings-

kapital. Helgeland Sparebanks kontornett er spredt over

hele Helgelandsregionen, med 16 kontorer fordelt over

14 kommuner fra Brønnøy i sør til Rana i nord.

Konsernets hovedkontorfunksjoner er fordelt på to 

regionbankkontorer, Mo i Rana og Mosjøen.

Grunnfondsbevisene i Helgeland Sparebank er notert på

Oslo Børs, og grunnfondsbeviseierne har 16 av totalt 40

medlemmer i bankens forstanderskap.

Historikk

Før fusjonen var Helgeland Sparebank og Sparebanken

Rana to like store regionsparebanker. Begge bankene

var et resultat av flere tidligere fusjoner med mindre

sparebanker på Sør- og Nord-Helgeland. Helgeland

Sparebank, med hovedkontor i Mosjøen, var den eldste

banken. Banken hadde sitt utspring fra Vefsn

Sparebank, som ble etablert i 1860. Sparebanken Rana,

med hovedkontor i Mo i Rana, var noen år yngre og

hadde sitt opphav fra Mo Sparebank. Mo Sparebank ble

etablert i 1876. 

Helgeland Sparebank ble medlem av Terra-gruppen i

1997, en strategisk allianse mellom selvstendige små

og mellomstore sparebanker. Sparebanken Rana inngikk

i 1996 en avtale med Gjensidige NOR ASA om sam-

arbeid om salg av produkter og utvikling av teknolog-

iske løsninger. Denne avtalen ble endret til kun å om-

fatte teknologisamarbeid etter fusjonen mellom DnB og

Gjensidige NOR ASA i 2003. 

Begge bankene var grunnfondsbevisbanker. Helgeland

Sparebanks grunnfondsbevis ble børsnotert i 2000. 

Fusjonen

Fusjonen mellom Helgeland Sparebank og Sparebanken

Rana er gjennomført som en fusjon mellom to likeverdi-

ge parter. Aktiviteten i konsernet i 2005 har i stor grad

vært preget av fusjonen. Det er gjennomført et betyde-

lig arbeid med valg til konsernets styrende organer, inn-

plassering av ledere og samlokalisering av kontorer der

begge bankene tidligere hadde kontorer på samme
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sted. Bemanningstilpasning og konvertering til felles

dataplattform, i tillegg til en rekke andre større og min-

dre aktiviteter, har krevd mye arbeid. Det har vært et

svært høyt tempo med mange parallelle samordnings-

aktiviteter gjennom hele året. 

I første kvartal ble alle sentrale beslutninger fattet med

hensyn til IT- og alliansevalg, ny grafisk profil, markeds-

og distribusjonsstrategi, personalpolitikk, bemanningsfor-

hold og fordeling av arbeidsoppgaver mellom de to regi-

onkontorene i Mosjøen og Mo i Rana.

Valget av alliansepartner og IT-leverandør for konsernet

sto mellom DnB NOR/EDB og Terra-gruppen/SDC, som

var fusjonsbankenes tidligere alliansepartnere og IT-

leverandører. De viktigste enkeltelementene i vurdering-

ene var risiko og økonomi. Terra-gruppen sitt valg av

SDC som helt ny leverandør av IT- og datatjenester i det 

norske markedet, ble vurdert å inneha en betydelig

risiko. Det var risiko knyttet til det systemtekniske 

området, leveransetid, økonomi, og til selve konverte-

ringen. En konvertering til SDC ville på grunn av fusjonen

ha skapt en ny og annerledes konverteringsprosess for

SDC enn det selskapet tidligere hadde erfaring fra i

Norge. Styret valgte ut fra dette det velkjente og trygge

alternativet, DnB NOR/EDB, for å unngå å få en IT-teknisk

konverteringsrisiko i tillegg til øvrige risikoer knyttet til

fusjonen.

Andre kvartal ble preget av stor aktivitet på kredittom-

rådet, gjennomføring av organisasjonsmessige beslut-

ninger, nedbemanning, innplassering, rutinesamordning

og forberedelse til teknisk fusjon.

I tredje kvartal startet en omfattende opplæring i ny

dataplattform for ansatte i region sør, samt omlegging

av arbeidsgrensesnitt innenfor deler av produksjonen.

I fjerde kvartal ble det vedtatt en ny strategisk plattform,

og den tekniske IT-fusjonen ble gjennomført samtidig

med implementering av nytt telefonisystem og ny nett-

bank for personkunder. I tillegg har forberedelser til et

krevende årsoppgjør etter nye internasjonale regnskaps-

regler, IFRS, pågått gjennom hele perioden.

Styret er fornøyd med framdriften i samordningen av de

to fusjonerte bankene, Nedbemanningsmålet på 30-35

årsverk er nådd i form av avtalte sluttpakker, og  øvrige

viktige målsettinger er i all hovedsak innfridd.  De

vesentligste fusjonskostnadene er belastet konsernets

regnskap for 2005. Selv om fusjonskostnadene ble noe

høyere enn først antatt, er styret meget fornøyd med at

de mål som ble satt i prospektet er nådd. 

Regnskapsprinsipper

Helgeland Sparebank avlegger fra og med 01.01.05 kon-

sernregnskap i henhold til internasjonale regnskaps-

standarder (IFRS). I konsernregnskapet er fusjonen ført

som et oppkjøp, hvor Helgeland Sparebank er 

oppkjøpende bank. Sparebanken Rana er fusjonert inn i

Konsernet Helgeland Sparebank fra og med 01.04.05.

Konsernets sammenligningstall for 2004 er omarbeidet

etter IFRS, men viser kun tall for ”tidligere” Helgeland

Sparebank før fusjonen. For å vise et mer riktig bilde av

konsernets drift er det satt opp proforma regnskap og

balanse i henhold til IFRS for 2005 og 2004 for begge

bankene samlet. 

Det er foreløpig ikke tillatt av Kredittilsynet å anvende

IFRS i morbankens selskapsregnskap. Det avlegges der-

for eget regnskap for morbanken etter norske regn-

skapsstandarder (NRS). Fusjonen er i morbankens regn-

skap regnskapsført som kontinuitet. Dette innebærer at

morbanken viser sammenslått resultat og balanse for de

to bankene fra og med 01.01.05. Sammenlignbare tall

viser også sammenslåtte tall for de to bankene

Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsipper er gitt i

noter til årsregnskapet for konsernet og morbank. 

Virksomheten i 2005 - Konsern

Konsernregnskapet fremkommer ved konsolidering av

morbanken Helgeland Sparebank, og bankens dattersel-

skaper.

Konsernets virksomhet er i hovedsak tradisjonell 

bankdrift, med formidlingssalg av plasserings- og 

forsikringsprodukter. Virksomheten i morbankens 

datterselskaper og tilknyttede selskap er i hovedsak

knyttet til utleie og drift av eiendommer. 

Konsernets resultat etter skatt ble 35 millioner kroner,

mot 15 millioner kroner året før. Proforma resultat etter

skatt ble 51 millioner kroner, mot 38 millioner kroner

året før. Dette er en fremgang på 34,6 prosent. Første

halvår 2005 var preget av fortsatt høye tap, mens

tapene i andre halvår ble mer normalisert. Året har også

vært preget av høye fusjonskostnader, som ble til sam-

men 55 millioner kroner for konsernet. Døtrenes virk-

somhet har hatt ubetydelig resultateffekt for konsernet. 

Forvaltningskapitalen per 31.12.05 ble 12,4 milliarder

kroner mot 6,6 milliarder kroner året før. I henhold til

proforma tall var forvaltningskapitalen ved årets slutt

12,4 milliarder kroner, mot 12,6 milliarder kroner året før.

Dette er en reduksjon på 2,1 % sammenlignet med 

proforma tall for 2004.
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Virksomheten i 2005 – morbank 

Resultatutvikling

Resultatet til morbanken for 2005 ble 50 millioner kro-

ner etter skatt, mot 44 millioner kroner i 2004. Dette er

en fremgang på 13,1 %. Resultatet for 2005, og spesi-

elt kostnadene for året, ble sterkt påvirket av de opp-

gaver en fusjon mellom to børsnoterte banker krever.

Engangs fusjonskostnader (kostnader knyttet til

gjennomføringen av fusjonen) er belastet regnskapet

med 55 millioner kroner. De største enkeltpostene er

forbundet med valg av felles IT-plattform og avsetning

til sluttpakker i forbindelse med reduksjon av antall

ansatte.

Morbankens resultat avviker betydelig fra konsernets

resultat på grunn av anvendelsen av ulike regnskaps-

prinsipp. Oppstillingen nedenfor forklarer hovedforskjel-

len mellom morbankens resultat i henhold til NGAP og

konsernets resultat i henhold til IFRS:

2005

Resultat morbank 50.009

+ Effekt datterselskap 197

Resultat konsern NGAP 50.206

- Nedskrivning Goodwill -10.108

+ Tilbakeført nedskrivning bygg døtre 5.700

+ Øvrige IFRS justeringer 5.158

Proforma resultat IFRS 50.956

- Resultat 1. kvartal Sparebanken Rana -16.354

Resultat konsern i.h.t. IFRS 34.601

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente og provisjonsinntekter ble 312 millioner

kroner Beløpsmessig er dette en reduksjon på 26 milli-

oner kroner. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

ble netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,54 %

mot 2,70 % i 2004. Rentenettoen er under press, og

morbankens nettorente ble redusert med 0,16 prosent-

poeng i 2005. Dette er likevel en noe lavere reduksjon

enn gjennomsnittet for Sparebanker i 2005, der reduk-

sjonen var på ca 0,20 prosentpoeng. Morbanken opp-

rettholder fortsatt et noe høyere nivå på nettorenten

enn gjennomsnittet for sparebanker i Norge i tråd med

at banken har en høyere risiko i BM segmentet. 

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter økte fra 60 millioner kroner i 2004

til 68 millioner kroner i 2005. Banken har mottatt

aksjeutbytte på 7 millioner kroner i 2005 mot 2 millio-

ner kroner året før. Netto provisjonsinntekter fra beta-

lingsformidling og andre banktjenester økte med 5 mil-

lioner kroner. I prosent av gjennomsnittlig forvaltnings-

kapital utgjorde andre driftsinntekter 0,55 % mot 

0,48 % i 2004. 

Driftskostnader

Bankens driftskostnader i 2005 ble 268 millioner kro-

ner. Av dette utgjør fusjonskostnader 55 millioner kro-

ner. Driftsutgifter eksklusiv fusjonskostnader ble 213

millioner kroner. I prosent av gjennomsnittlig forvalt-

ningskapital utgjør dette 1,73 %, mot 1,72 % for tilsva-

rende tall i 2004.  Driftskostnader i prosent av totale

inntekter, fratrukket fusjonskostnader, ble 56,0 %. 

For 2004 var dette forholdstallet 54,0 %. 

Sum årsverk per 31.12.05 var 201. Dette er en reduk-

sjon på 30 årsverk sammenlignet med forrige årsskifte.

Innvilgede sluttpakker i 2005 vil gi ytterligere en reduk-

sjon på ca 10 årsverk i løpet av første halvår 2006.

Totalt innvilgede sluttpakker overstiger således målet

som ble satt til 30-35 årsverk i fusjonsprospektet.

Tap 

Tap på utlån og garantier er i 2005 utgiftsført med 90

mill kroner. Dette er betydelig høyere enn forutsatt ved

fusjonen, der styrene i de to bankene støttet seg til

blant annet Due Diligence rapportene. Tapene i første

halvår var utgiftsført med 81 millioner kroner, mens

tapene i andre halvår ble mer normalisert. I andre halv-

år er tap utgiftsført med 9 millioner kroner. Banken har

fortsatt tett oppfølging av misligholdte og tapsutsatte

engasjement og kan vise til en nedgang i volum på

disse engasjementene. Sum individuelle og gruppened-

skrivninger utgjør 2,0 % av brutto utlån og anses som

tilstrekkelig i henhold til Kredittilsynets retningslinjer og

for å møte fremtidige tap. 

Gevinst/tap på verdipapirer

Banken har i 2005 solgt flere større aksjeposter og har

inntektsført netto 35 millioner kroner som gevinst på

verdipapirer. 

Skatter

Lave skattekostnader skyldes i hovedsak at gevinst ved

aksjesalg ikke er skattepliktig.   

Disponering av overskuddet

Styret foreslår at årets overskudd på 50 millioner kro-

ner disponeres som følger:

Det utbetales et utbytte på 7,50 kroner per grunn-

fondsbevis, til sammen 15 millioner kroner. Resten av

overskuddet, 35 millioner kroner, overføres til spare-

bankens fond. God egenkapital og løpende inntjening

sikrer fortsatt drift.
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Som en konsekvens av implementering av ny utlåns-

forskrift fra Kredittilsynet basert på IFRS, er grunnfonds-

beviseiernes andel av implementeringseffekten belas-

tet sparebankens fond med 3,3 millioner kroner. Årsa-

ken til dette er at utbyttereguleringsfondet er null.

Dette er midler som grunnfondsbeviseierne må tilbake-

betale til sparebankens fond. Dette innebærer at kr

1,64 pr grunnfondsbevis vil bli fratrukket ved neste års

utdeling av utbytte.

Balanseutvikling 

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital per 31.12.05 ble 12,3 milliarder kro-

ner mot 12,5 milliarder kroner på samme tid året før.

Reduksjonen i forvaltningskapitalen på 1,7 % er en

konsekvens av reduserte utlån. 

Finansielle instrumenter

Banken eier sertifikater og obligasjoner for å oppfylle

likviditetsreservekravet, og for å kunne stille sikkerhet

for lån i Norges Bank. Beholdninger av sertifikater og

obligasjoner er netto redusert med 81 millioner kroner

siste år, mens bankens eksponering mot aksjemarkedet

er redusert med 39 millioner kroner og utgjør pr

31.12.05 146 millioner kroner. 

Utlån

Utlån til kunder utgjorde ved årsskiftet 10,8 milliarder

kroner. Utlånene er redusert med 294 millioner kroner,

eller 2,6 % i 2005. Reduksjonen i utlån skyldes i noe

grad frafall av kunder. Dette var påregnet som en kon-

sekvens av fusjonen, samt nedbygging av næringsenga-

sjement utenfor vårt forretningsområde og konstatering

av tap. Andel utlån til personmarkedet økte fra 60,6 %

til 62,8 %. Av brutto utlån er 9,2 milliarder kroner, eller

85,8 %, lånt ut til kunder på Helgeland. Dette er innen-

for den målsetning som er satt i strategisk plan.

Innskudd fra kunder

Innskudd fra kunder utgjorde ved årets slutt 6,7 milliar-

der kroner. Innskudd fra kunder økte med 367 millioner

kroner eller 5,8 % i 2005. 6,1 milliarder kroner eller

90,8 % er innskudd fra kunder på Helgeland. Banken

arbeider aktivt for å opprettholde og øke innskuddsan-

delen, og har etablert et felles investeringssenter som

har bred erfaring og høy kompetanse innenfor sparing

og plassering. Innskudd i prosent av utlån økte fra 

56,7 % i 2004 til 61,6 % i 2005.

Finansiering

De viktigste finansieringsinstrumentene, i tillegg til inn-

skudd fra kunder, er obligasjonslån, syndikatlån og ser-

tifikater. Bankens innlånsbehov er redusert i takt med

reduserte utlån og økte kundeinnskudd i 2005. Banken

har fortsatt arbeidet med å øke andelen av langsiktig

finansiering og innlån med gjenværende løpetid over

ett år, og denne utgjorde ved årsslutt 72%. Langsiktige

trekkfasiliteter med gjenværende løpetid over ett år er

da ikke medtatt. Langsiktige trekkfasiliteter pr 31.12.05

utgjorde 1,1 milliarder kroner. Banken har ikke benyttet

valutafinansiering i 2005, og bankens trekkfasiliteter er

ubenyttet.

Kapitaldekning

Kapitaldekningen økte fra 13,6 % i 2004 til 14,4 % i

2005. Kjernekapitalen ble 12,2 % mot 11,7 % i 2004.

Ved årets utgang hadde banken en samlet ansvarlig

kapital på 1,3 milliarder kroner, hvorav grunnfonds-

beviskapitalen og overkursfond utgjorde 322 millioner

kroner. Morbankens soliditet anses å være god.

Morbanken er ikke involvert i noen rettstvister som

vurderes å ha betydning for konsernets soliditet eller

lønnsomhet.

Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved årsskiftet

225 kroner per bevis. De 20 største eierne eier til sam-

men 40,7 %.  

Garantier

Garantier stilt overfor kunder utgjorde ved årets slutt

787 millioner kroner, som er 217 millioner kroner

lavere enn ett år tidligere. I tillegg er det stilt garanti

overfor sikringsfondet på 8 millioner kroner.

Kontantstrøm

Netto endring i likviditetsbeholding i 2005 er en økning

på 178 millioner kroner. I løpet av året har det vært en

reduksjon i kontantstrøm fra utlån med 731 mill kroner

og tilsvarende økning på 341 millioner kroner.

Kontantstrøm fra finansiering har som følge av dette

blitt redusert med 904 millioner kroner.

Hovedforskjellen mellom netto endring i likviditetsbe-

holdning på 178 millioner kroner og årets resultat etter

skatt på 50 millioner kroner henfører seg i all hovedsak

til årets tap på 90 millioner kroner.

Risikostyring
God risikostyring er en viktig forutsetning for at konser-

net skal nå sine mål over tid. Risikostyringen er sentral

i den daglige driften og i styrets løpende fokus. De

overordnede rammene for konsernets risikostyring blir

fastsatt av styret i strategisk plan. Risikoen styres pri-

mært gjennom policy og retningslinjer, rammer, full-

makter, rapporteringskrav og krav til kompetanse.
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I henhold til styrets kontrollansvar er det fastsatt prin-

sipper for intern kontroll på ulike aktivitetsområder.

Kontroll er etablert i samsvar med lover og forskrifter,

pålegg fra Kredittilsynet og retningslinjer gitt av styret.

På bakgrunn av løpende kontroller, samt administre-

rende banksjefs årsrapport, har styret tilfredsstillende

grunnlag for å bekrefte at intern kontroll er forsvarlig

ivaretatt.

Kredittrisiko

Kredittrisiko defineres som risikoen for tap som følge

av at kunder eller motparter ikke har evne til å oppfylle

sine forpliktelser overfor banken. 

Morbanken har etablert et sett av styringsdokumenter

som ivaretar morbankens behandling og oppfølging av

kreditt saker. Morbankens kredittpolicy er vedtatt av

konsernets styre, og de viktigste virkemidlene i utø-

velsen av denne er:

• restriktiv kredittgivning i forhold til

o spesielt definerte bransjer

o nyetableringer herunder knoppskyting hos egne

næringslivskunder

o overtakelse av næringslivskunder fra andre 

banker

• styring av virksomheten gjennom bruk av saks

gangsystemer og fullmaktsrammer

• sterk fokus på regelverket knyttet til bruk av 

kredittfullmakter, herunder spesielt dokumenta-

sjonskrav rundt kundens betjeningsevne samt 

beskrivelse av kritiske faktorer i tilknytning til 

bevilgningen

• høg kompetanse på medarbeidere knyttet til 

utlånsvirksomheten

• kredittgivning til enkeltkunder og bransjer vurderes

opp mot medarbeidernes samlede kompetanse

• kreditt gis primært til kunder innenfor bankens 

geografiske nedslagsfelt

I morbankens kredittstrategi vektlegges prioritering av

egne kunder innenfor personkundemarkedet i forhold

til næringslivskunder. Dette som et ledd i å redusere

konsernets kredittrisiko over tid.

Morbankens kredittrisikoeksponering styres og følges

opp gjennom regelmessige analyser av låntakeres og

potensielle låntakeres evne til å betjene renter og

avdrag, samt en vurdering av den sikkerhet som ligger

til grunn for lånet.

Med bakgrunn i Kredittilsynets utlånsforskrift og interne

retningslinjer følges engasjement løpende med 

henblikk på identifisering av mulige tapsutsatte 

engasjementer.

For styring og overvåkning av morbankens risiko i

næringslivsporteføljen gjennomføres løpende vurdering

av kundeforhold, betalingsevne og sikkerhet ved låne-

opptak, samt gjennomganger i bankens kredittutvalg.

Risikofordelt utlånsportefølje på henholdsvis nærings-

livs- og personkundeengasjement rapporteres kvartals-

vis til styret.

Maksimal grense for et enkelt engasjement, fastsatt av

Finansdepartementet, er 25 % av morbankens ansvarli-

ge kapital. Ved utgangen av 2005 hadde morbanken to

engasjement som var utover 10 % av morbankens

ansvarlige kapital. 

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke klarer

å oppfylle sine forpliktelser ved forfall. Styret vedtok i

2005 en ny finansstrategi, som gjennomgås av styret

en gang i året. Strategien inneholder konkrete rammer

og styringsparametere. Konsernets likviditetsrisiko

reduseres gjennom å spre innlånene på ulike markeder,

ulike innlånskilder og på ulike forfallstidspunkter. Det

foreligger klare krav til andel langsiktig finansiering ved

innlån, og disse kravene var oppfylt pr 31.12.05. 

Konsernet har gjennom hele fusjonsåret hatt stor opp-

merksomhet på finansieringsområdet og var ved årets

slutt på plass i forhold til styrets målsetning om minst

70 % langsiktig finansiering. Konsernet har også i til-

legg langsiktige ubenyttede trekkrettigheter på 1,1 

milliarder kroner for ytterligere å begrense konsernets

likviditetsrisiko. Innskuddsdekningen er et viktig para-

meter for oppfølging av likviditetsrisiko, dvs hvor mye

av utlån til kunder som dekkes ved innskudd fra

kunder. Styret følger utviklingen i innskuddsdekning og

finansieringsstruktur, og har høy fokus på konsernets

likviditetsrisiko.

Finansiell risiko

Konsernets finansielle risiko består i all hovedsak av

renterisiko. Konsernet er i noe grad eksponert for 

valutarisiko, men i liten grad overfor aksjemarkedet

fordi konsernet ikke har handelsportefølje i aksjer.

Konsernet har kun aksjer i gruppen ”tilgjengelig for

salg”, og dette er i all hovedsak langsiktige aksje-

investeringer.

Styret har vedtatt en ramme for den totale rente-

risikoen konsernet kan ta på seg, og denne rammen 

er overholdt i 2005. Konsernet styrer renterisikoen mot

det ønskede nivå gjennom rentebindingen på plasse-

ringer og innlån, samt ved bruk av rentebytteavtaler.

Renterisikoen knyttet til ordinære kunder er moderat.

Utlån til fast rente blir sikret ved bruk av rentebytte-

avtaler.
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Konsernet var i 2005 ikke direkte involvert i valutarela-

terte instrumenter og valutarisikoen anses å være lav.

Operasjonell risiko

Operasjonell risiko defineres som risiko for direkte eller

indirekte tap grunnet svikt i interne rutiner, systemer

og prosesser, utilstrekkelig kompetanse, skader på

eiendeler, driftsavbrudd eller systemfeil eller internt

eller eksternt bedrageri. Den operasjonelle risikoen i

forbindelse med fusjonsprosessen ble styrt gjennom

ulike samordningsprosjekter. Konsernet har samordnet

og videreført eksisterende retningslinjer og rapporte-

ringsrutiner fra de to tidligere bankene for å sikre at

nivået på operasjonell risiko minimeres. Vurdert ut fra

organisasjonens kompetanse, konsernets inntjening og

soliditet, mener styret at konsernets samlede risikoek-

sponering er forsvarlig.

Personal, arbeidsmiljø, kompetanse og 
sikkerhet

Per 31.12.05 hadde konsernet 219 ansatte. Av disse

arbeidet 40 deltid, slik at antall årsverk utgjorde 201

mot 231 på samme tid året før. Vaktmestere, ansatte i

kantine og renholdsfunksjoner utgjør 13 ansatte, eller

5,4 årsverk. Morbanken har nedbemannet med 15 % i

2005.

Fusjonen mellom Helgeland Sparebank og Sparebanken

Rana har påvirket de ansattes arbeidsmiljø i 2005. Det

har vært mye usikkerhet knyttet til omstillingen og

nedbemanningsprosessen. Et prioritert område har

vært gjennomføring av omstillingssamtaler med alle

ansatte. Lederne ble skolert på samtaler, de gjennom-

førte minimum en samtale med hver av sine ansatte,

og samtalene er dokumentert med referat. Det er først

og fremst gjennom omstillingssamtalene at arbeids-

miljøet er kartlagt. Tiltak er iverksatt der det har vært

ansett nødvendig. Ansatte gir utover i året tilbake-

melding om at arbeidsmiljøet utvikler seg positivt, og

at de ser fram til et mer normalisert driftsår i 2006.

Gjennomsnittlig sykefravær i 2005 var 6,6 %. Dette er

en økning sammenlignet med sykefraværet i 2004 for

de to "gamle" bankene. I 2004 var gjennomsnittlig

sykefravær i Helgeland Sparebank 5,7 % og i

Sparebanken Rana 5,1 %. Nye Helgeland Sparebank

undertegnet i 2005 avtalen om et inkluderende

arbeidsliv. En konsekvens av dette er at ledere skal

skoleres på oppfølging av sykemeldte, og det skal til-

rettelegges for å redusere sykefraværet. 

Konsernet har fokus på sikkerhetsarbeidet. Det er

ansatt en egen sikkerhetsansvarlig for konsernet, samt

at det er definert stedlige sikkerhetsansvarlige for hvert

kontor. Det er etablert et sikkerhetsråd som har som

formål å påse at sikkerhetsarbeidet blir utøvd på en til-

fredsstillende måte. Etter fusjonen mellom de to ban-

kene er det igangsatt et arbeid med å etablere en fel-

les katastrofeplan for det fusjonerte konsernet. 

”Kompetent” er ett av konsernets kjerneverdier, og

konsernet har kontinuerlig høy fokus på utvikling av de

ansattes kompetanse. Det legges til rette for at ansatte

kan styrke både sin formelle kompetanse, og sin direk-

te fag-/produkt kunnskap.  

Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling

I morbankens forstanderskap er det 40 medlemmer,

hvorav 11 er kvinner og 29 er menn. I konsernets styre

er det 10 faste medlemmer, hvorav 6 er kvinner og 4

er menn. I Helgeland Sparebank (morbanken) er det

219 ansatte, hvorav 158 er kvinner og 61 er menn. Det

er i stor grad lagt til rette for deltidsarbeide. Av totalt

30 avdelingsledere og lokalbanksjefer i konsernet er 14

kvinner og 16 menn.

Helgeland Sparebank har innarbeidet en politikk og

praksis som tar sikte på å fremme likestilling mellom

kjønnene. Dette innebærer at alle ansatte, uavhengig

av kjønn, har samme muligheter til å søke på nye stil-

linger. Ved nye ansettelser er det kun kvalifikasjoner og

egnethet som vektlegges. Morbankens lønnssystem

har visse kriterier ved fastsettelse av den enkeltes

lønn, og disse er ikke påvirket av den ansattes kjønn.

Alle ansatte har lik mulighet til etterutdanning og gene-

rell kompetanseutvikling uavhengig av kjønn.

Morbanken er fleksibel i forhold til å innvilge deltids-

ordning for ansatte som er i en omsorgssituasjon.

Det er styrets oppfatning at konsernets personalpolitikk

og personalforvaltning utøves innenfor de rammer og

intensjoner som likestillingsloven signaliserer. 

Eierstyring og selskapsledelse

Den norske anbefalingen for eierstyring og selskaps-

ledelse (Corporate Governance) ble sist utgitt 8.

desember 2005. Styret i Helgeland Sparebank har et

aktivt forhold til innholdet i denne og stiller seg bak

den. Eierstyring og selskapsledelse omfatter mål og

overordnede prinsipper som konsernet styres etter for

å sikre grunnfondsbeviseieres, innskyteres og andre

gruppers interesser i konsernet. Virksomhetsstyringen
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skal sikre at formuesforvaltningen er forsvarlig, og gi

økt trygghet for at kommuniserte mål og strategier blir

nådd og realisert. Hovedprinsippene bygger på åpen-

het, forutsigbarhet og gjennomsiktighet. Nærmere

beskrivelse av konsernets policy for eierstyring og sel-

skapsledelse er presentert i eget kapittel i årsrappor-

ten.

Fortsatt drift

Konsernets årsregnskap er avlagt under forutsetning

om fortsatt drift. 

Utsiktene fremover

2005 har vært et spesielt år for konsernet. Året har

vært preget av fusjonen og det har vært gjennomført

en omfattende samordning mot felles IT plattform. 

I tillegg har det pågått en krevende nedbemannings-

prosess og det har vært arbeidet intenst for å avdekke

og ta hånd om utsatte engasjement. Konsernet forven-

ter en mer normalisert drift i 2006, selv om vi fortsatt

må påregne kostnader som kan henføres til fusjonen.

Viktige arbeidsområder i 2006 vil være å sluttføre ned-

bemanningen og befeste konsernets sterke markedspo-

sisjon. Det blir en hovedoppgave å øke fokuset mot

våre kunder og konsernets drift. I løpet av 2006 vil kon-

sernet gjennomføre utviklingsaktiviteter med sikte på å

øke salget mot eksisterende kunder. Arbeidet med å

redusere kredittrisikoen vil fortsette, og konsernet for-

venter en fortsatt reduksjon av misligholdte og tapsut-

satte engasjement. Videre vil arbeidet med effektivise-

ring av produksjon og drift fortsette. 2006 vil bli et mer

normalisert år for Helgeland Sparebank, men fortsatt vil

fusjonen i noen grad prege konsernets virksomhet.

Styret vil rette en stor takk til alle medarbeidere for

den flotte innsatsen de har vist, og det bidrag de har

gitt, til at fusjonen ble godt gjennomført. 





R E S U L T A T  M O R B A N K

(Beløp i 1.000 kroner) 2005 2004 2003

Renteinntekter og lignende inntekter (note 3) 535.100 575.724 831.806

Rentekostnader og lignende kostnader (note 4) 222.743 237.390 497.968

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 312.357 338.334 333.838

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning (note 5) 6.778 2.021 1.843

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (note 6) 73.576 67.212 65.633

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (note 7) 16.740 15.180 16.473

Netto gevinst/tap på verdipapirer som er omløpsmiddel (note 8) 2.342 873 1.484

Andre driftsinntekter (note 9) 2.265 4.935 4.558

Sum netto andre driftsinntekter 68.221 59.861 57.045

Lønn og sosiale utgifter (note 10 og 11) * 128.755 111.027 105.557

Generelle administrasjonskostnader (note 12) * 99.869 57.377 58.270

Avskrivninger m.v av varige driftsmidler og immaterielle eiend. (note 24, 25) 8.901 12.682 13.710

Andre driftskostnader (note 13) 31.007 33.828 29.187

Sum driftskostnader 268.532 214.914 206.724

Resultat før tap og nedskrivninger 112.046 183.281 184.159

Tap på utlån, garantier m.v. (note 14) 90.029 108.832 222.000

Nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmiddel 34.792 -2.369 10.515

Resultat etter tap og nedskrivninger 56.809 72.080 -27.326

Skatt på ordinært resultat (note 15) 6.800 27.877 +8.363

Resultat av ordinær drift etter skatt 50.009 44.203 -18.963

Disponeringer

Utbytte på grunnfondsbevis 15.136 14.708 4.075

Overført til/fra utbyttereguleringsfond -1.273 1.273

Overført til Sparebankens fond 34.873 30.768 -24.311

Sum overføringer og disponeringer 50.009 44.203 -18.963

* herav fusjonskostnader på 55,5 mill. kr.
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B A L A N S E  M O R B A N K

(Beløp i 1.000 kroner) 31.12.05 01.01.05 01.01.04

EIENDELER

Kontanter og fordringer på sentralbanker 692.374 542.660 289.329

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (note 17) 47.936 19.508 107.000

Utlån til og fordringer på kunder ( note 18) 10.847.377 11.141.743 11.545.138

- individuelle nedskrivninger (note 19) -148.017 -181.150 -170.044

- gruppenedskrivninger på utlån  (note 19) -58.200 -62.200 -119.200

Overtatte eiendeler (note 21) 19.356 20.506 15.136

Sertifikater og obligasjoner med fast avkastning  (note 20.1) 615.234 696.217 658.724

Aksjer og andeler med variabel avkastning (note 20.2) 67.205 116.197 106.221

Investeringer i tilknyttede selskaper (note 22) 30.648 26.562 60

Investeringer i datterselskaper (note 23) 48.408 42.640 1.220

Utsatt skattefordel (note 15) 35.404 29.860 43.849

Øvrige immaterielle eiendeler (note 24) 630 933 1.295

Varige driftsmidler (note 25) 37.522 41.514 60.967

Andre eiendeler  (note 26) 15.129 8.719 27.371

Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter (note 27) 46.862 64.874 69.912

Sum eiendeler 12.297.868 12.508.583 12.636.978

GJELD OG EGENKAPITAL

Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid (note 2) 186.084 475 17.124

Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid  (note 2, 29) 197.473 332.469 842.464

Innskudd fra kunder og gjeld til kunder (note 2, 30) 6.686.475 6.319.452 6.101.367

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 2, 31) 3.756.310 4.479.601 4.549.999

Annen gjeld (note 32) 51.765 62.903 62.557

Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter (note 33) 104.970 44.518 60.433

Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser (note 34) 40.229 28.378 44.283

Ansvarlig lånekapital (note 2, 35) 190.000 190.000 120.000

Sum gjeld 11.213.306 11.457.796 11.798.227

Innskutt egenkapital (note 36, 37) 321.186 322.284 113.641

Opptjent egenkapital (note 36) 763.376 728.503 725.110

Sum egenkapital 1.084.562 1.050.787 838.751

Sum gjeld og egenkapital 12.297.868 12.508.583 12.636.978

Finansielle derivater  (note 40)

Betingede forpliktelser utenom balansen (note 38, 39)
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Styret for Helgeland Sparebank

Mo i Rana 31. desember 2005  |   2. mars 2006

Eivind Lunde
styreleder

Inger-Lise Pettersen

Thore Michalsen
nestleder

Gretha Bye

Siv. B. Westvik

Bente Johansen
ansatterepr.

Brit Edvardsen

May Heimdal
ansatterepr.

Steinar Aufles

Arnt Krane
adm. banksjef





K O N T A N T S T R Ø M

(Beløp i 1.000 kroner) 31.12.05 31.12.04 31.12.03

Kontantstrøm fra utlånsvirksomheten (A) 730.807 541.035 -78.318

Kontantstrøm fra innskuddsvirksomheten ( B) 341.349 281.154 376.712

Kontantstrøm fra verdipapirinvesteringer (C) 105.277 -28.969 65.811

Kontantstrøm fra innskudd i kredittinstitusjoner ( D) 9.322 53.646 -28.167

Resterende kontantstrøm fra løpende drift ( E) -183.431 -52.175 -114.543

Kontantstrøm fra driften (A+B+C+D+E=F) 1.003.324 794.691 221.495

Kontantstrøm fra finansiering ( G ) -903.668 -583.586 -54.908

Kontantstrøm fra investeringer i varige driftsmidler ( H ) 78.486 -45.266 17.456

Endring i likviditetsbeholdning (F+G+H) 178.142 165.839 184.043

Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 562.168 396.329 212.286

Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 740.310 562.168 396.329

Likviditetsbeholdningen består av:

Kontanter og fordringer på sentralbanker 692.374 542.660 289.329

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (note 17) 47.936 19.508 107.000
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R E S U L T A T  K O N S E R N

Proforma                                                        (Beløp i 1.000 kroner) Konsern

2004 2005 2005 2004

572.796 532.222 Renteinntekter og lignende inntekter (note 5) 468.606 299.740

237.374 223.164 Rentekostnader og lignende kostnader (note 5) 197.216 124.188

335.422 309.058 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 271.390 175.552

67.212 73.576 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (note 6) 65.657 36.047

15.182 16.740 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (note 7) 14.910 9.063

52.030 56.836 Netto provisjonsinntekter 50.747 26.984

-636 50.157 Gevinst/tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, (note 8) 48.233 -1.392

11.428 13.068 Andre driftsinntekter (note 9) 11.762 9.450

224.997 284.218 Driftskostnader (note 10, 11, 12, 13, 14, 24 )* 263.183 129.798

106.832 84.649 Tap på utlån, garantier m.v. (note 15) 81.452 52.081

66.415 60.252 Resultat før skatt 37.497 28.715

28.565 9.296 Skatt på ordinært resultat (note 16) 2.896 13.397

37.850 50.956 Resultat av ordinær drift etter skatt 34.601 15.318

*) herav fusjonskostnader på 55,5 mill. kr.
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B A L A N S E  K O N S E R N

Proforma                                                          (Beløp i 1.000 kroner) Konsern

01.01.05 31.12.05 31.12.05 01.01.05

EIENDELER

542.660 692.374 Kontanter og fordringer på sentralbanker (note 18) 692.374 292.133

21.760 48.623 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  (note 19) 48.623 5.127

10.867.242 10.550.285 Utlån til og fordringer på kunder (note 20) 10.550.285 5.717.982

853.315 687.822 Sertifikater, obligasj. og aksjer tilgjengelig for salg (note 21.2) 687.822 377.283

56.955 63.686 Investeringer i tilknyttede selskaper (note 32.2) 63.686 13.055

40.265 38.106 Utsatt skattefordel (note 23) 38.106 27.997

987 630 Øvrige immaterielle eiendeler (note 22) 630 455

Varige driftsmidler, investeringseiendommer og 

143.022 189.569 anleggsmidler holdt for salg (note 24, 25, 26) 189.569 85.713

40.537 47.570 Finansielle derivater (note 21.1) 47.570 40.537

74.893 55.430 Andre eiendeler  (note 27) 55.430 24.798

12.641.636 12.374.095 Sum eiendeler 12.374.095 6.585.080

GJELD OG EGENKAPITAL:

233.787 383.426 Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid  (note 29) 383.426 43.092

6.318.211 6.657.434 Innskudd fra kunder og gjeld til kunder (note 30) 6.657.434 3.468.369

Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av 

4.594.127 3.759.029 verdipapirer (note 21.3) 3.760.187 2.272.826

40.665 47.860 Finansielle derivater (note 21.1) 47.860 40.665

157.164 223.226 Andre forpliktelser (note 12,31) 223.226 81.920

190.000 190.000 Ansvarlig lånekapital (note 33) 188.842 119.482

11.533.954 11.260.975 Sum gjeld 11.260.975 6.026.354

322.284 321.186 Innskutt egenkapital (note 33, 34) 321.186 268.721

785.398 791.934 Opptjent egenkapital (note 33, 34) 791.934 290.005

1.107.682 1.113.120 Sum egenkapital 1.113.120 558.726

12.641.636 12.374.095 Sum gjeld og egenkapital 12.374.095 6.585.080

Betingede forplikt. utenom balansen (note 35, 36)

Styret for Helgeland Sparebank

Mo i Rana 31. desember 2005  |   2. mars 2006

Eivind Lunde
styreleder

Inger-Lise Pettersen

Thore Michalsen
nestleder

Gretha Bye

Siv. B. Westvik

Bente Johansen
ansatterepr.

Brit Edvardsen

May Heimdal
ansatterepr.

Steinar Aufles

Arnt Krane
adm. banksjef





E N D R I N G  E G E N K A P I T A L  K O N S E R N

Sparebank- Grunnf. Overkurs- Utbytte
fond Kapital fond reg.fond Sum

Egenkapital 01.01.03 329.661 50.000 10.078 0 389.789

Endring Sparebankens fond -66.010 -66.010

Verdiendring pensjonsforpliktelse v/impl. IFRS -21.885 -21.885

Verdiendring bygg v/implementering IFRS 6.557 6.557

Egenkapital pr. 01.01.04 248.323 50.000 10.078 0 308.401

Avsatt utbytte 10.016 10.016

Netto endring grunnfondskapital 75.183 75.183

Endring sparebankens fond /overkursfond 11.278 133.460 144.738

Verdiendring utlån v/implementering IFRS -7.010 -7.010

Verdiendring aksjer v/implementering IFRS 21.539 21.539

Øvrige verdiendringer v/implementering IFRS 5.858 5.858

Egenkapital pr. 01.01.05 290.004 125.183 143.538 0 558.725

Utbetalt utbytte på grunnfondsbevis -10.016 -10.016

Tilført kapital ved oppkjøp 01.04.05 516.349 50.935 2.628 569.912

Overført fra overkursfond 25.708 -25.708 0

Resultat til sparebankens fond 19.465 19.465

Avsatt utbytte på grunnfondsbevis 15.136 15.137

Endring egenbeholdning grunnfondsbevis -1.098 -1.098

Tilbakeført aksjer ved salg/ andre verdiendring aksjer -29.748 -29.748

Nedskrivning godwill -7.278 -7.278

Årets verdiendring på verdipapir og øvrige

balanseposter v/implementering IFRS -1.982 -1.982

Egenkapital  pr. 31.12.05 791.931 200.728 120.458 0 1.113.120
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K O N T A N T S T R Ø M  

31.12.05 31.12.04

Kontantstrøm fra utlånsvirksomheten (A) 576.396 -25.603

Kontantstrøm fra innskuddsvirksomheten ( B) 328.603 198.428

Kontantstrøm fra verdipapirinvesteringer (C) 16.258 -1.721

Kontantstrøm fra innskudd i kredittinstitusjoner ( D) 8.664 32.812

Resterende kontantstrøm fra løpende drift ( E) -155.961 41.091

Kontantstrøm fra driften (A+B+C+D+E=F) 773.960 245.007

Kontantstrøm fra finansiering ( G ) -648.618 -121.394

Kontantstrøm fra investeringer i varige driftsmidler ( H ) 77.388 -9.454

Endring i likviditetsbeholdning (F+G+H) 202.730 114.259

Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 621.426 507.167

Tilført likviditet ved oppkjøp 536.570

Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 1.360.726 621.426

Likviditetsbeholdningen består av:

Kontanter og fordringer på sentralbanker 692.374 292.133

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 48.623 5.127

Sertifikater og obligasjoner med fast avkastning (note 20.2) 619.729 324.166
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Note 1 -  Regnskapsprinsipper morbank

Generelt
Årsoppgjøret for 2005 er utarbeidet i overensstem-

melse med gjeldende lover og forskrifter for spareban-

ker, god regnskapsskikk og etter samme regnskaps-

prinsipper som for 2004, med unntak av utlån.

Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana fusjonerte

01.04.05. Fusjonen er iht NGAP regnskapsført i mor-

banken etter kontinuitetsmetoden. Dette innebærer at

morbanken viser sammenslått resultat for de to ban-

kene fra og med 01.01.05. Sammenlignbare tall viser

også sammenslåtte tall for de to bankene.

Renteinntekter, kredittprovisjoner og 
kredittgebyrer
Renteinntekter, provisjoner og gebyrer tas inn i resul-

tatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som

inntekter eller påløper som kostnader. Gebyrer for eta-

blering av låneavtaler tas til inntekt i sin helhet i eta-

bleringsåret da de anses å dekke kostnader ved lånee-

tablering.

Utlån til kunder
Utlån til kunder er regnskapsført i samsvar med

”Forskrift for regnskapsmessig behandling av utlån og

garantier i finansinstitusjoner”. Utlån verdsettes i hen-

hold til forskriften til virkelig verdi. I perioder etter før-

ste måling verdivurderes utlån til amortisert kost etter

effektiv rentemetode, som et uttrykk for virkelig verdi

på lånet. Lån med fast rente verdsettes til virkelig verdi

(Fair Value Option). 

Nedskrivning av utlån

Et utlån eller en gruppe av utlån er nedskrevet når det

foreligger objektive bevis for verdifall som følge av

tapshendelser som kan estimeres pålitelig, og som har

betydning for de forventede fremtidige kontantstrøm-

mene fra lånet eller gruppen av lån. 

Objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet

kan være:

• Låntaker har betydelige finansielle problemer 

• Manglende betaling av forfalte renter/avdrag

• Pant eller annen sikkerhet påregnes ikke å 

dekke lånet ved en eventuell realisasjon

• Det er sannsynlig at låntaker vil gå konkurs 

eller gå inn i gjeldsforhandlinger

• Det foreligger indikasjon på en målbar 

reduksjon i fremtidige kontantstrømmer fra en 

gruppe av utlån, men hvor verdifallet ennå ikke 

er mulig å identifisere for hvert enkelt utlån 

innenfor gruppen (for eksempel negative 

endringer i betalingsstatus eller i økonomiske

forutsetninger av betydning for gruppen).

Utlån nedskrives individuelt når det foreligger objektive

bevis for verdifall på lånet. Nedskrivningsbeløp be-

regnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nå-

verdien av fremtidige kontantstrømmer beregnet etter

forventet levetid på lånet. Neddiskontering skjer ved

bruk av effektiv rentemetode. Beregnet tap føres brut-

to i balansen som individuell nedskrivning på utlån og

resultatføres som tapskostnad. Utlån som er ned-

skrevet individuelt er ikke tatt med i grunnlaget for de

gruppevise nedskrivningene.

Utlån vurderes gruppevis når det ikke foreligger objek-

tive bevis for å nedskrive lånene individuelt.

Nedskrivning foretas dersom det foreligger objektive

bevis for verdifall i utlånsgruppen.

Nedskrivningsbehovet vurderes gruppevis for risikout-

satte næringer samt portefølje i personmarkedet med

like risikoegenskaper. 

Beregning av nedskrivningsbeløp for en gruppe utlån

foretas på grunnlag av forventede kontantstrømmer og

historisk tapserfaring for de ulike risikogruppene.

Historiske tap blir justert for effekten av nye beting-

elser som ikke var reflektert i perioden de historiske

tapene skriver seg fra, og effekten av hendelser som

ikke lenger er relevante blir tatt ut. Dersom det i etter-

tid viser seg at den tidligere beregnede nedskrivningen

er for høy, blir denne reversert og resultatført.

Estimat på fremtidige kontantstrømmer avhenger av

endringer i relevante observerbare data som kan indi-

kere en endring i sannsynligheten for tap og størrelsen

på tap innenfor gruppen. Metode og forutsetninger for

å beregne fremtidige kontantstrømmer gjennomgås

regelmessig. 

Når et lån ikke lenger kan inndrives og tapets størrelse

er fastslått, blir lånet skrevet bort mot tilhørende avset-

ning for tap. Inngang på tidligere nedskrevne lån resul-

tatføres som reduksjon på nedskrivninger for tap.

Overtatte eiendeler
Overtatte eiendeler ment for videresalg bokføres i

balansen som omløpsmidler. Dersom eiendelenes

antatte realisasjons¬verdi er lavere enn overtakelses-

summen, foretas det nedskrivning. Både nedskrivning

og tap ved realisering bokføres som tap på utlån, mens

realisering av gevinst føres som inngang på tidligere

avskrevne lån. 

Eiendeler overtatt til eget bruk bokføres som 

anleggsmidler.
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Obligasjoner, sertifikater, andeler og 
andre anleggsaksjer
Banken har som uttalt politikk at vi ikke handler med

verdipapirer med sikte på kortsiktige gevinster.

Bankens verdipapirbeholdning  (obligasjoner, sertifika-

ter og aksjer) faller derfor utenom definisjon for han-

delsportefølje.

Obligasjoner og sertifikater som omløpsmidler er 

vurdert til det laveste av anskaffelseskost og markeds-

verdi.

Obligasjoner som anleggsmidler, banken har ingen

obligasjoner klassifisert som anleggsmiddel.

Anleggsaksjer er bokført til anskaffelseskost.

Dersom verdien av aksjene faller vesentlig under

anskaffelseskost, og verdifallet er vurdert ikke å være

av forbigående karakter, nedskrives aksjene til 

markedsverdi. 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler bokføres

til anskaffelseskost og avskrives lineært over drifts-

middelets/eiendelens økonomiske levetid. 

Det er benyttet følgende avskrivningssatser:

- faste eiendommer 3-4 %

- maskiner, inventar og biler 10-33 %

- EDB programmer 20-33 %

- Øvrige imaterielle eiendeler                    20 %

Nedskrivninger blir foretatt når differansen  mellom

den bokførte verdien og den virkelige verdien er

vesentlig, og ikke av forbigående art.

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer bokføres til

markedsverdi på emisjonstidspunktet. Eventuell

over/underkurs periodiseres som rentekostnad frem 

til forfall. Effekten av renteswapper bokføres som en

korreksjon til rentekostnaden/renteinntekten.

Tilbakekjøp av egne lån
Ved tilbakekjøp av egne verdipapirer bokføres postene

som egne verdipapirer under gjeld stiftet ved utste-

delse av verdipapirer. 

Bankinnskudd med aksjeavkastning
For Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA) er risiko-

en knytet til verdiøkningen i indeksene sikret ved en

indeks og rentebytteavtale. Banken mottar den samme

indeksøkningen i denne bytteavtalen som den skal

betale videre til innskuddskundene mot å betale en

løpende rente. Denne renten kostnadsføres som rente-

kostnad på innskudd fra kunder.

Utenlandsk valuta
Banken har ikke balanseposter eller derivater i uten-

landsk valuta. 

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser bokføres i

henhold til Norsk regnskapsstandard vedrørende pen-

sjonsforpliktelser. Bankens pensjonsforpliktelser er

knyttet til ytelsesbaserte kollektive ordninger sikret i

livsforsikringsselskap og usikrede ordninger.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser presentert i

regnskapet er fremkommet ved beregninger foretatt

av aktuar. 

De sikrede og usikrede pensjonsforpliktelsene beregnes

som den diskonterte verdien av de fremtidige pen-

sjonsytelser som anses påløpt på balansedagen, sikre-

de og usikrede, basert på at arbeidstakerne opparbei-

der sine pensjonsrettigheter jevnt over den yrkesaktive

perioden. 

Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi og føres

netto mot pensjonsforpliktelsene i balansen. Den

enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men verdien

av overfinansiering i en ordning og underfinansiering i

andre ordninger nettoføres i balansen såfremt pen-

sjonsmidlene kan overføres mellom ordningene. 

Netto pensjonsmidler presenteres i balansen som for-

skuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter, mens

netto pensjonsforpliktelser presenteres som  avsetning

for forpliktelser. 

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og

sosiale kostnader, og består av periodens pensjonsopp-

tjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsfor-

pliktelsen, forventet avkastning av pensjonsmidlene,

resultatført virkning av planendring og endringer i esti-

mater og pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik

mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodi-

sert arbeidsgiveravgift. Virkning av endringer i estima-

ter samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning

periodiseres over gjenværende opptjeningstid eller for-

ventet levetid først når den akkumulerte virkning over-

stiger 10 prosent av hva som er størst av pensjonsmid-

lene og pensjonsforpliktelsene. Endring i pensjonspla-

ner periodiseres over gjenværende opptjeningstid.

Internasjonale regnskapsstandarder - IFRS
Banken vil utarbeide og rapportere regnskapet til mor-

banken fullt ut i samsvar med IFRS når det blir gitt 

tillatelse fra Kredittilsynet om at reglene kanimplemen-

teres. Morbankens regnskap er for 2005 utarbeidet

iht Norske Generelle Aksepterte Regnskapsprinsipper

(NGAP).
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Note 2 - Finansiell risikostyring

EIENDELER

Kontanter og fordringer på 
sentralbanker 692.374 692.374

Utlån til og fordringer på 
kredittinstitusjoner u/avtalt 
løpetid 47.936 47.936

Netto utlån til og fordringer 
på kunder 10.641.160 10.641.160

Sertifikater og obligasjoner 
med fast avkastning 145.173 455.131 14.930 615.234

Ikke rentebærende eiendeler 301.164 301.164

Sum eiendeler 885.483 11.096.291 0 14.930 0 301.164 12.297.868

GJELD OG EGENKAPITAL

Gjeld til kredittinst. uten avtalt 
løpetid 186.084 186.084

Gjeld til kredittinst. med avtalt 
løpetid 105.473 92.000 197.473

Innskudd fra kunder og gjeld 
til kunder uten avtalt løpetid 6.611.475 6.611.475

Innskudd fra kunder og gjeld 
til kunder med avtalt løpetid 50.000 25.000 75.000

Gjeld stiftet ved utstedelse av 
verdipapirer 520.500 2.949.000 200.000 86.810 3.756.310

Ikke rentebærende gjeld 196.964 196.964

Ansvarlig lånekapital 190.000 190.000

Egenkapital 1.084.562 1.084.562

Sum gjeld og egenkapital 7.423.532 3.281.000 225.000 0 0 1.368.336 12.297.868

Netto likviditetsgap -6.538.049 7.815.291 -225.000 14.930 -1.067.172

Renterisiko oppstår som følge av at de enkelte eiendels –og gjeldspostene har ulik gjenstående rentebindingstid. 
Morbanken har vedtatt ramme for den totale renterisikoen. Morbanken styrer renterisikoen mot det ønskede nivå 
gjennom rentebindingen på plasseringer og innlån, samt ved bruk av rentebytteavtaler. 

Note 2.1 - Renterisiko, gjenstående tid til renteregulering

Inntil Fra Fra 3 mnd Fra 1 år Over Uten
1 mnd 1-3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år rentereg. Totalt
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Note 2.2 - Likviditetsrisiko

EIENDELER

Kontanter og fordringer 
på sentralbanker 692.374 692.374

Utlån til og fordringer på 
kredittinstitusj. u/avtalt løpetid 47.936 47.936

Netto utlån til og fordringer 
på kunder 402.380 137.889 632.845 2.869.659 6.598.387 10.641.160

Obligasjoner og sertifikater 25.024 54.944 430.294 104.972 615.234

Eiendeler uten restløpetid 301.164 301.164

Sum eiendeler 1.142.690 162.913 687.789 3.299.953 6.703.359 301.163 12.297.868

GJELD OG EGENKAPITAL

Gjeld til kredittinstitusjoner 
uten avtalt løpetid 186.084 186.084

Gjeld til kredittinstitusjoner 
med avtalt løpetid 2.473 37.000 158.000 197.473

Innskudd fra kunder og 
gjeld til kunder u/ avtalt løpetid 6.611.475 6.611.475

Innskudd fra kunder 
og gjeld til kunder m/ avtalt 
løpetid 50.000 25.000 75.000

Lån opptatt ved utstedelse 
av verdipapirer 120.500 327.000 609.810 2.699.000 3.756.310

Gjeld uten restløpetid 196.964 196.964

Ansvarlig lånekapital 50.000 140.000 190.000

Egenkapital 1.084.562 1.084.562

Sum gjeld og egenkapital 6.920.532 414.000 684.810 2.997.000 0 1.281.526 12.297.868

Netto likviditetsgap -5.777.842 -251.087 2.979 302.953 6.703.359 -980.362

Likviditetsrisiko er risikoen for at morbanken ikke kan innfri sine betalingsforpliktelser ved forfall. 

Morbanken styrer sin likviditetsrisiko gjennom måltall fastsatt av styret. Morbanken har over tid arbeidet 

med å økte andel langsiktig funding, med løpetid over ett år. Bankens målsetting per 31.12.05 er oppfylt.

Inntil Fra Fra 3 mnd Fra 1 år Over Uten
1 mnd 1-3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år rentereg. Totalt

Tabellen nedenfor viser likviditetsrisikoen målt ved restløpetid til forfall på de ulike balansepostene. Den er satt opp 
i henhold til årsoppgjørsforskriftenes krav og gir ikke uten videre et fullstendig bilde av likviditetsrisiko. Blant annet må 
det tas hensyn til:

Likviditetsrisiko, restløpetid:
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2005 2004 2003

Renter og kredittprovisjoner av utlån m.v. 508.451 547.468 787.496

Renter av innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner 9.322 7.961 7.581

Renter av ihendehaverobligasjoner og sertifikater 17.327 20.296 36.729

Sum renteinntekter og lignende inntekter 535.100 575.725 831.806

I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble nettorenten 2,54 %, som er en nedgang fra 2004 på 0,16 prosentpoeng.

Morbanken har definert sitt markedsområde (Helgeland) som ett geografisk område og bankdrift som ett virksomhetsområde. 
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Note 3 - Renteinntekter og lignende inntekter

2005 2004 2003

Utbytte aksjer og grunnfondsbevis 6.778 2.021 1.844

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 6.778 2.021 1.844

Note 5 - Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning

2005 2004 2003

Garantiprovisjon 7.611 5.452 5.916

Gebyr betalingsformidling 44.798 46.569 45.387

Mottatte interbankgebyr 3.581 1.367 1.502

Øvrige gebyr 17.586 13.824 12.828

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 73.576 67.212 65.633

Note 6 - Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

2005 2004 2003

Betalte interbank gebyr 3.429 2.788 3.690

Gebyr på kunders bruk av betalingsterminaler 1.217 1.056 1.410

Betalingsformidling 10.818 10.585 10.318

Øvrige provisjoner 1.276 751 1.055

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 16.740 15.180 16.473

Note 7 - Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

2005 2004 2003

Renter på innskudd fra kunder 102.452 106.226 219.127

Renter på innskudd og utlån fra kredittinstitusjoner 3.940 15.747 44.472

Renter på sertifikatlån 8.947 29.095 93.990

Renter på obligasjonslån 84.759 75.886 131.244

Renter på syndikatlån 3.660 1.145 0

Renter andre langsiktige lån/andre innlånskostnader 18.985 9.291 498

Avgift sikringsfondet * 0 0 8.637

Sum rentekostnader og lignende kostnader 222.743 237.390 497.968

*) Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankens sikringsfondet ble slått sammen i 2004 og sparebankene ble innvilget

avgiftsfrihet i en overgangsperiode på 3 år. Sikringsfondet plikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd begrenset

oppad til 2 mill. kr. av kundens samlede innskudd i morbanken.

Note 4 - Rentekostnader og lignende kostnader
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2005 2004 2003

Netto kursgevinst/-tap på obligasjoner og sertifikater 2.534 1.066 1.483

Opp- og nedskrivninger på obligasjoner og sertifikater -192 -193 0

Sum netto gevinst/tap på verdipapirer som er omløpsmiddel 2.342 873 1.483
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Note 8 - Netto gevinst/tap på verdipapirer som er omløpsmiddel

2005 2004 2003

Driftsinntekter faste eiendommer 240 1.786 1.984

Andre driftsinntekter 1.865 2.462 2.521

Gevinst ved salg av fast eiendom og driftsløsøre 160 687 53

Sum andre driftsinntekter 2.265 4.935 4.558

Note 9 - Andre driftsinntekter

2005 2004 2003

Lønnskostnader/gruppeliv *) 103.767 87.018 85.087

Arbeidsgiveravgift 8.341 7.023 5.413

Pensjonskostnader 13.281 12.294 9.950

Honorarer 1.226 1.397 1.267

Andre personalkostnader 2.140 3.295 3.841

Sum lønn og sosiale utgifter 128.755 111.027 105.558

Antall ansatte pr. 31.12 216 260 267

Antall årsverk pr. 31.12 201 231 238

*) inklusiv fusjonskostnader avsetning sluttpakker 20 mill. kr.

Note 10 - Lønn og sosiale utgifter

Godtgjørelse Pensjonskost. Lån

Adm. Banksjef 1.110 882 763

Vise adm. Banksjef 953 195 199

Sum ledende ansatte 2.063 1.077 962

Sum styremedlemmer 648 0 2.380

Kontroll. Komiteens Leder 43 0

Øvrig kontrollkomiteen 94 0 561

Forstanderskapets leder 18 0 600

Øvrige medlemmer av forstanderskap 423 0 8.207

Sum kontrollkomité og forstanderskap 578 0 9.368

Sum totalt 3.289 1.077 12.710

Godtgjørelse og lån til ledende ansatte, styret og forstanderskapet:
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Banken har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte plassert i livsforsikringsselskap. Forpliktelsen omfatter 232 ansatte og 

70 pensjonister. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag

lagt til grunn. Pensjonsordningen som gir de ansatte rett til fremtidige pensjonsytelser med 66 % av lønn ved fratredelse. 

I tillegg til pensjonsforpliktelser som dekkes gjennom forsikringsordningene, har banken udekkede pensjonsforpliktelser. 

Disse forpliktelsene omfatter tilleggspensjon etter AFP (Avtalefestet førtidspensjon).  

Sammensetning av periodens pensjonskostnad: 31.12.05 31.12.04

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 8.151 7.167

+ Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 7.708 7.892

- Forventet avkastning på pensjonsmidler -6.482 -6.614

+ Resultatført virkning av planendring -275 -275

+ Resultatførte estimatendringer og avvik 2.337 1.665

+ Administrasjonskostnader 538 240

+ Arbeidsgiveravgift 1.304 2.219

Netto pensjonskostnad 13.281 12.294

Endring i balanseført forpliktelse: 31.12.05 31.12.04

Netto pensjonsforpliktelse 01.01 15.282 12.276

Resultatført pensjonskostnad 13.281 12.293

Premieinnbetalinger -8.521 -7.350

Utbetalinger over drift -1.596 -1.937

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 18.446 15.282

Balanseført pensjonsforpliktelse: 31.12.05 31.12.04

Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse 179.037 159.917

Virkelig verdi av pensjonsmidler -121.496 -110.900

Netto beregnet pensjons(forpliktelser)/-midler 57.541 49.017

Ikke resultatførte virkning av estimat-/planendringer -39.095 -33.735

Netto balanseførte pensjons(forpliktelser)/-midler 18.446 15.282

Brutto balanseførte pensjonsforpliktelser (note 34) 31.078 28.379

Brutto balanseførte pensjonsmidler (note 27) -12.632 -13.097
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Note 11 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ledende ansatte låner til funksjonærvilkår i banken og nedbetaler lånene i henhold til ordinær nedbetalingsplan.  

Styret i banken og forstanderskapet låner til ordinære kundevilkår både med hensyn til rente og nedbetalingstid

Ansattes låneforhold:

31.12.05 31.12.04

Utlån til ansatte 181.209 171.925

Rentesats lån til ansatte har vært lavere enn normrenten for 2005. Denne lånefordelen utgjør ca. 2,6 mill. kr.
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2005 2004 2003

Markedsføring 9.129 7.897 8.384

EDB-kostnader *) 69.730 29.180 26.067

Faglitteratur, blanketter og rekvisita 4.755 4.125 4.024

Annonser, porto og telefon 10.069 10.720 11.241

Øvrige administrasjonskostnader*) 6.186 5.455 8.554

Sum generelle administrasjonskostnader 99.869 57.377 58.270

*) Inklusiv fusjonskostnader: avsetning IT kostnader 34,2 mill. kr. og øvrig adm kostnader 1,3 mill. kr.

Følgende forutsetninger er anvendt ved beregning av kapitalisert pensjonsforpliktelse:

2005 2004

- Diskonteringsrente 4,75 % 5,5 %

- Lønnsregulering 3,0  % 3,0 %

- Regulering av løpende pensjon 3,0  % 3,0 %

- Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,0  % 3,0 %

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene 5,75 % 6,5 %

- Arbeidsgiveravgift - sats 14,1 % 14,1 %

- Ansatte som vil benytte seg av AFP 50,0  % 50,0 %

Sikret avtale om førtidspensjon overfor administrerende og viseadministrerende banksjef.

I den balanseførte pensjonsforpliktelsen inngår pensjon til administrerende banksjef og viseadministrerende banksjef.

Administrerende banksjef har rett og eventuelt plikt dersom banken ønsker det, å fratre sin stilling fra han fyller 62 år til han

fyller 67 år. Helgeland Sparebank har forpliktet seg til å betale en årlig førtidspensjon fra eventuell fratredelse til ordinær pen-

sjonsalder. Pensjonen er nedtrappende fra fratredelsestidspunktet til ordinær pensjonsalder. 

Viseadministrerende banksjef har rett til (ikke plikt til) å fratre sin stilling ved 60 år. Helgeland Sparebank har forpliktet seg

til å betale en årlig førtidspensjon fra fylte 60 til 67 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 66 % av årlig lønn på det tidspunkt som 

førtidspensjonen skal begynne å løpe.
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Note 12 - Generelle administrasjonskostnader

2005 2004 2003

Driftskostnader leide lokaler 10.225 5.165 5.866

Vedlikehold lokaler 2.997 2.130 1.864

Vedlikehold maskiner og utstyr 1.652 4.119 4.321

Driftskostnader faste eiendommer 4.267 6.383 6.039

Revisjonshonorar * 1.107 1.047 1.134

Andre driftskostnader 10.759 14.984 9.963

Sum andre generelle driftskostnader 31.007 33.828 29.187

*Herav bistand kostnadsført  527 

Note 13 - Andre generelle driftskostnader
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31.12.05 31.12.04 31.12.03

+/- periodens endring i individuelle nedskrivninger -24.133 -63.993 99.930

+ periodens endring i gruppe nedskrivning -4.000 0 24.800

+ Periodens konst. tap  som det tidligere år er foretatt individuelle 

nedskrivninger for 100.277 95.031 51.252

+ Periodens konst. tap som det tidligere år ikke er foretatt individuelle 

nedskrivninger for 20.857 80.393 47.898

- Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 2.972 2.599 1.880

Sum tap på utlån, garantier m.v 90.029 108.832 222.000
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Note 14 - Tap på utlån, garantier m.v

Note 15 - Skattekostnad

2005 2004

Årets skatter:

Betalbar skatt * 2.400 13.843

Endring utsatt skatt ført direkte mot egenkapitalen -1.144 0

Endring utsatt skatt (note 23) 5.544 14.034

Årets skattekostnad 6.800 27.877

Spesifikasjon mellom regnskapsmessig resultat før skatt og årets 

skattepliktige inntekt:

Regnskapsmessig resultat før skatt 56.809 72.080

Permanente forskjeller 76.609 1.823

Anvendelse av tidligere fremførbare underskudd 15.879 34.572

Endring midlertidige forskjeller (note 23) 3.921 1.694

Skattepliktig inntekt 0 41.025

Utsatt skatt-/ skattefordel: 31.12.05 31.12.04 31.12.03

Positive midlertidige forskjeller:

Driftsmidler -32.675 -32.934 -32.199

Andre midl. Forsk. 589 -2.992 -420

Pensjonsmidler 11.490 -3.808 -3.304

Sum positive midlertidige forskjeller -20.596 -39.734 -35.923

Negative midlertidige forskjeller:

Nedskrivning  aksjer og obligasjoner 133 12.499 25.660

Andre forskjeller 5.618 -12.099 -4.023

Pensjonsforpliktelse 31.077 13.370 11.493

Sum negative midlertidige forskjeller 36.828 13.770 33.130

Netto midlertidige forskjeller 57.424 53.504 69.053

Fremførbart underskudd 69.017 53.138 87.551

Netto negative forskjeller –grunnlag for utsatt skattefordel -126.441 106.641 156.604

Utsatt skattefordel 35.403 29.859 43.849

Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av 

regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel er balanseført i regnskapet.
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31.12.05 31.12.04 31.12.03

Utlån og kreditter til andre banker 43.705 3.540 96.575

Ansvarlig lånekapital til andre finansinstitusjoner 4.231 15.968 10.425

Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 47.936 19.508 107.000
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Note 16 - Resultat per grunnfondsbevis

Note 17 - Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Grunnlag utbyttebrøk:
Sparebank- Grunnf. Overkurs- Egne grunn-

fond Kapital fond fondsbevis Sum

Korriger egenkapital per 01.01 728.503 176.118 146.166 1.050.785

Resultat til sparebankens fond 34.873 34.873

Egne grunnfondsbevis -1.098 -1.098

Egenkapital  pr. 31.12 763.375 176.118 146.166 -1.098 1.084.562

Resultat per grunnfondsbevis

31.12.05

Grunnfondskapital 120.458

Overkursfond 201.826

Sum innskutt kapital 322.284

Grunnfondsbeviseiernes andel ved implementering ny utlånsforskrift  -3.317

Egenkapital per 01.01. 1.050.785

Grunnfondsbrøk 01.01. 30,35 %

Årsoverskudd 50.009

Resultat per grunnfondsbevis 7,50

Utvannet resultat per grunnfondsbevis 7,50

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Kasse-/drifts- og brukskreditter 415.541 506.728 665.213

Byggelån 106.707 196.295 279.863

Ansvarlige lån bokført som utlån 1.500 0 0

Nedbetalingslån 10.323.629 10.454.156 10.600.062

Brutto utlån til kunder 10.847.377 11.157.179 11.545.138

Note 18 - Utlån til og fordringer på kunder
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Note 18.1 -Risikoklassifisering av lån, garantier m.v.

Risikoklassifiseringen er en integrert del av bankens saksgangsystem. Systemet muliggjør en overvåkning av risikoutviklingen

i bankens utlånsportefølje. 

Risikoklassifiseringsmodellen som benyttes for næringslivskunder er utviklet av DnB NOR (regionmodellen).

Klassifiseringssystemet er tatt i bruk for den samlede næringslivsportefølje pr. 31.12.05. Modellen hensyntar kundens 

betjeningsevne ut fra offisielle regnskap for 2004 kombinert med en rekke andre parametere som bransje, geografi, 

revisjonsanmerkninger etc. Økonomiklassen kombineres med sikkerhetsdekning og kunden klassifiseres med lav, middels 

eller høy risiko. Klassifisering etter regionmodellen skjer løpende basert på tilgjengelig informasjon i systemet. 

Ettersom teknisk fusjon mellom de to bankene skjedde i begynnelsen av november er den samlede portefølje gitt 

økonomiklassifisering etter samme modell pr. 31.12.05. Sikkerhetsvurderinger foretas løpende i tilknytning til nye 

bevilgninger, i forbindelse med kundekontakt og rutinemessig  oppfølging av egne porteføljer, samt ved halvårlige 

risikorapporteringer etter fastlagt rutine administrativt og til styret. 

Den samlede personkundeporteføljen er pr. 31.12.05 klassifisert ut fra adferdsscore. Modellen inngår i saksgangs-

systemet og utlånsporteføljen inndeles i lav, middels og høy risiko. 

Ettersom de to bankene benyttet forskjellige klassifiseringssystem pr. 31.12.04 er tallene i tabellen nedenfor ikke 

sammenlignbare med fjorårets.

Tabellen nedenfor viser brutto utlån, potensiell eksponering (ubenyttet trekkrettighet), individuell tapsavsetning samt 

garantier pr. risikoklasse fordelt på næringslivs- og personmarkedsportefølje.

Gruppeavsetninger er vurdert i forhold til grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper, og er følgelig ikke 

tilordnet risikoklassene lav, middels eller høy. Samtlige misligholdte næringslivsengasjement er klassifisert som høy risiko.

Mislighold er i denne sammenheng basert på betalingsmislighold uavhengig av antall dager mislighold.

Tabellen nedenfor viser fordelingen av bankens ulike typer engasjement på risikoklasser:

31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04

Region modell

Næringsliv:

Lav risiko 2.200.132 2.107.361 462.052 484.488 456.987 265.320

Middels risiko 953.347 1.296.840 194.678 305.643 109.442 170.258 1.000

Høy risiko 875.479 854.575 79.813 194.483 79.658 96.387 131.814 162.514

Sum klassifisert 4.028.958 4.258.776 736.543 984.614 646.087 531.965 131.814 163.514

Ikke klassifisert 31.774 1.970

Sum Næringsliv 4.028.958 4.290.550 736.543 984.614 646.087 533.935 131.814 163.514

31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04

Adferdscore

Personmarked:             

Lav risiko 5.733.398 5.056.301 27.366 4.990 102.713 55.295

Middels risiko 940.303 1.134.539 19.214 1.011 24.399 14.346

Høy risiko 144.718 139.762 3.933 81 9.545 2.967 16.203 16.636

Sum klassifisert 6.818.419 6.330.602 50.513 6.082 136.657 72.608 16.203 16.636

Ikke klassifisert 520.590 342 2.840 1.000

Sum personmarked 6.818.419 6.851.192 50.513 6.424 136.657 75.448 16.203 17.636

Sum total 10.847.377 11.141.743 787.056 991.038 782.744 609.383 148.017 181.150

Brutto Ubenyttet Individuelle

utlån Garantier trekk nedskriv.
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Morbank

31.12.05 31.12.04 31.12.03 31.12.02 31.12.01

Individuelle nedskrivninger:

Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på 

utlån og garantier 01.01. 181.150 188.144 88.212 40.789 44.133

- Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er 

foretatt individuell nedskrivning 100.277 156.203 55.572 13.876 19.055

+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden, 

hvor det  tidligere er foretatt nedskrivning 53.124 65.609 22.297 9.511 4.296

+ Nye individuelle nedskrivninger I perioden 30.195 89.986 121.527 52.427 25.971

- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 7.175 6.386 6.421 638 2.426

Sum individuelle nedskrivninger på utlån pr 31.12 157.017 181.150 170.044 88.213 52.919

Herav individuelle nedskrivninger på utlån 148.017 181.150 170.044 88.213 52.919

* Herav individuelle nedskrivninger garantier (note 34) 9.000 0

Gruppe nedskrivninger:

Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån 01.01. 62.200 62.200 94.400 69.400 65.900

+ /- Periodens endring i gruppenedskrivninger 

(endring uspesifiserte avsetninger i 2003-2001) -4.000 0 24.800 25.000 8.000

Sum gruppenedskrivning på utlån pr 31.12 58.200 62.200 119.200 94.400 73.900

*) Det er i 2005 konstatert 9.000 i tap på garantier som er medtatt ovenfor. 

37

Note 19 - Individuelle nedskrvninger og gruppenedskrivniner på utlån og garantier 

Personmarked 63 %

Jord- og skogbruk 6 %

Fiske- og havbruk 4 %

Bergverk og industri 2 %

Bygg- og anlegg 2 %

Varehandel, hotell, restaurant 5 %

Finansiering, eiendom 13 %

Transport og tjenesteytende 5%

Note 18.1 - Fortsettelse Engasjement og tap fordelt på sektor/næring
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Note 20 - Finansielle instrumenter

31.12.05 31.12.04

Bokført Markeds- Pålydend. Bokført Markeds- Pålydend.

Verdi Verdi Verdi Verdi Verdi Verdi

Omløpsmidler

Obligasjoner utstedt av det offentlige 30.043 30.153 30.000 89.273 89.994 90.000

Andre ihendehaverobligasjoner 575.191 579.451 575.000 606.444 612.105 582.190

Ansv. Lån  Sparebanken Vest 10.000 10.124 10.000

Ansv. Lån Haugesund Sparebank 500 500 500

Sum omløpsmidler 615.234 619.729 615.000 696.217 702.599 672.690

Hensikt med sertifikat -og obligasjonsbeholdningen er å sikre at banken oppfyller likviditetsreservekravet.

Bankens verdipapirbeholdning er definert å ikke være handelsportefølje.  

Verdipapirporteføljen hadde pr. 31.12.05 en gjennomsnittlig gjenværende løpetid  i underkant av 3 år. 

Gjennomsnitt rentesats for sertifikat og obligasjonsbeholdningen for 2005 har vært 2,64 %. 

Avkastning er beregnet av totale renteinntekter for hele porteføljen i prosent av midlere verdipapirportefølje i året.  

Netto kursregulering obligasjoner er utgiftsført med 0,1 mill. kr. i år.    

Note 20.1 - sertifikater og obligasjoner med fast avkastning

31.12.05 31.12.04 31.12.03 31.12.02 31.12.01

Misligholdte utlån og garantier m.v. 207.533 247.936 346.341 283.184 166.522

Tapsavsetninger på misligholdte utlån og garantier m.v. 46.034 63.917 94.385 54.736 37.452

Sum netto misligholdte utlån og garantier m.v. 161.499 184.019 251.956 228.448 129.070

31.12.04 31.12.04 31.12.03 31.12.02 31.12.01

Øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte utlån og 

garantier m.v 182.584 252.792 284.121 140.843 56.379

Tapsavsetninger øvrige tapsutsatte ikke misligholdte 

utlån og garantier m.v. 110.984 60.233 74.508 33.477 15.185

Sum netto tapsutsatte, ikke misligholdte 

engasjement 71.600 192.559 209.613 107.366 41.194

Note 19.1 - Tapsutsatte utlån og garantier m.v

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Sum ikke inntektsførte renter på nullstilte utlån og garantier m.v. pr 01.01 19.202 29.898 21.100

Påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån og garantier m.v. som 

er gått ut av balansen -3.892 -21.103 -10.199

Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på nullstilte utlån og garantier m.v. -812 10.407 18.997

Sum ikke inntektsførte renter på nullstilte utlån og garantier m.v. pr 31.12. 14.498 19.202 29.898

Note 19.2 - Endring i ikke inntekstførte renter
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Note 20.2 - Beholdning av aksjer, andeler og grunnfondsbevis

Vigner Olaissen AS 250 659 24.500 24.500 24.500

Helgeland Marinfisk AS 2.250 2.542 5000 9.313 6.287 6.287

Gigante Saga AS 120 198 2.970 2.970 2.970

Trænstaven Holding AS 2.200 1.195 1.000 6.294 2.676 2.675

Alfa Eiendom AS 4.683 1.174 12,5 % 1.000 1.587 1.587 1.587

Nord-Norsk Vekst AS 74.375 2.138 1.000 3.118 497 497

Såkorn invest AS 9.277 3.250 1.300 1.300 1.300

Andre 1.586 1.036 1.036

VPS-REGISTRERTE AKSJER:

Norgesinvestor proto AS 100.000 100 10.000 10.640 10.000

Norges Investor  long short AS 50.000 100 5.000 5.000 5.000

Eksportfinans AS 217 3.998 3.998 3.998

Kredittforeningen for Sparebanker AS 1.840 1.895 1.895 1.895

Teller AS 1.476 1.476 1.476

Fjord Marin AS 141.397 780 851 851

Bankenes Betalingssentral AS 165.000 19.026 25 599 952 599

DnB NOR USA 4.950 100 500 486 500

DnB NOR Europa II 4.950 100 500 480 500

DnB NOR Norden II 2.500 100 250 460 250

DnB NOR Telecom 4.993 100 500 257 500

DnB NOR Health Care 4.993 100 500 470 500

Avanse Japan 2.500 100 250 161 250

DnB NOR  (børsnotert) 6.785.724 155 100 22 69 22

Sum aksjer 76.938 68.048 67.193

Sparebanken 1 Nord-Norge 659.701 100 100 12 38 12

Sum grunnfondsbevis, børsnotert 12 38 12

Sum aksjer og grunnfondsbevis 76.950 68.086 67.205

Selskapets Antall Eier- Pålydende Kost Virkelig Bokført
aksjekap. aksjer andel verdi pris verdi verdi

SELSKAP 1.000 kr

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Overtatte eiendommer 19.356 20.506 15.136

Overtatt løsøre 0 0 0

Sum overtatte eiendeler 19.356 20.506 15.136

Overtatte eiendeler er eiendeler banken har ervervet som ledd i inndrivelse av misligholdte engasjement.

Note 21 - Overtatte eiendommer
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Note 22 - Investeringer i tilknyttede selskap (TS)

Rana Invest AS 53.475 4.136 37,6 % 1.000 10.028 39.411 10.178

Eiendomsmegl. Helgeland AS 315 1.071 34,0 % 100 3.900 4.411 3.900

Helgeland Vekst AS 48.400 33,5 % 100 16.510 18.745 16.510 

Storgt. 73 AS 140 42,9 % 1.119 60 

Sum investeringer i TS 63.686 30.648

Aksjekap. Antall aksjer Eier- Pålydende Kostpris Virkelig Bokført
i Helgeland andel verdi verdi
Sparebank

Note 23 - Investeringer i datterselskaper (DS)

Ans Bankbygg Mo 97% 45.348

AS Sparebankbygg 100 100 100 % 1.000 100 100 50

Helg. Sp. Eiendomsselskap AS 100 % 350 

Helgland. Eiendomstorg AS 670 670 1.000 825 825 825

Helgeland Utviklingsselskap AS 6.100 6.100 100 % 1.000 6.100 820 820

Norestgruppen AS * 500 100 %

Denbygget AS * 100 100 %

Ultra Invest AS * 100 100 %

Fjordsentret AS * 1.015 100 % 1.015

Balanseført verdi 31.12. 48.408 

Aksjene i Norest Gruppen AS er bokført i Helgeland Utviklingsselskap AS. Aksjene i Denbygget AS og Ultra Invest AS er 

bokført i Norest Gruppen AS. 

Aksjekap. Antall Eier- Pålydende Kostpris Virkelig Bokført
aksjer andel verdi verdi

Tilgang og avgang sum totalt aksjer, tilknyttede- og konsern selskaper 31.12.05 31.12.04 31.12.03

Beholdning 1.1. 185.399 107.501 119.181

Tilgang 21.301 81.250 25.686

Avgang -55.764 -2.258 -28.856

Nedskrivning -4.676 -.1.094 -8.510

Beholdning 31.12. 146.260 185.399 107.501

Spesifikasjon 2005:

Tilgang og avgang aksjer og andeler med variabel avkastning:

Beholdning 01.01.05 Tilgang Avgang Nedskrivning Beholdning 31.12.05

116.197 11.173 -55.490 -4.676 67.205

Tilgang og avgang tilknyttede selskaper:

Beholdning 01.01.05 Tilgang Avgang Nedskrivning Beholdning 31.12.05

26.562 4.360 -274 30.648
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Tilgang og avgang i konsern selskaper:

Beholdning 01.01.05 Tilgang Avgang Nedskrivning Beholdning 31.12.05

42.640 5.767 48.408

Mellomværende med datterselskap 2005 2004 2003

Eiendeler :

Utlån til datterselskapene 112.978 59.285 3.629

Individuelle nedskrivninger for tap -16.380 -11.000 0

Sum eiendeler 96.598 48.285 3.629

Gjeld:

Innskudd fra datterselskaper 28.064 22.074 1.551

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Kostpris 01.01 883 0 4.304 1.863 5.187 1.863

Tilgang 106 883 0 1.557 106 2.440

Kostpris 31.12 989 883 4.304 3.420 5.293 4.303

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01 172 0 3.370 3.006 3.542 3.006

Årets avskrivning 48 172 362 192 410 364

Årets nedskrivning 711 0 0 0 711 0

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12 931 172 3.732 3.198 4.663 3.370

Netto bokført verdi 01.01 711 0 934 1.143 1.645 1.143

Netto bokført verdi 31.12 58 711 572 222 630 933

Kjøpt software er operasjonelle IT-systemer som banken benytter i sin ordinære drift.

Konsernet har ingen opparbeidede immaterielle eiendeler.

Note 24 - Øvrige immaterielle eiendeler

Banken har følgende kjøpte immaterielle eiendeler

Øvrige

immaterielle

Kjøpt Software eiendeler SUM
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Faste Maskiner 

Tekst eiendommer inventar, biler SUM

Anskaffelseskost pr. 01.01. 68.989 176.760 245.749

+ tilgang 1.734 2.764 4.498

- avgang

= Anskaffelseskost pr. 31.12 70.723 179.524 250.247

Akk. av/nedskrivning pr. 01.01. 44.767 159.468 204.235

+ ord. avskrivning 1) 1.744 6.746 8.490

- tilbakeført v/salg

= Akk. av/nedskrivning pr. 31.12. 46.511 166.214 212.725

Bokført verdi pr 01.01 24.222 17.292 41.514

Bokført verdi pr. 31.12. 24.212 13.310 37.522

Prosentsatser for ordinær avskrivning 3-4 % 10-33 %

Økonomisk levetid 1) 30 år 3-10 år

Spesifikasjon av tilganger og avganger (I= Investeringer A = Avgang):

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Maskiner, inventar og transportmidler I 2.764 4.957 5.183

A 646 0

Egne bygg og eiendommer/tomt I 1.734 9.000 2.042

A 2.563 364

Sum I 4.498 13.957 7.225

Sum A 3.209 364
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Note 25 - Varige driftsmidler

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Diverse interimskonti 9.279 4.519 9.864

Andel omløpsmidler ANS Bankbygg 0 0 17.507

Med. Innskudd kreditt Sparebanker 5.850 4.200 0

Sum andre eiendeler 15.129 8.719 27.371

Note 26 - Andre eiendeler

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Opptjente renter utlån 29.270 43.398 44.808

Opptjente renter verdipapirer 4.582 3.760 7.192

Forskuddsbetalte kostnader 378 4.619 5.095

Pensjonsmidler (note 11) 12.632 13.097 12.817      

Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 46.862 64.874 69.912

Note 27 - Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter

Banken har ingen egen beholdning av utenlandsk valuta, men har utenlandske sedler og reisesjekker i kommisjon. Helgeland

Sparebank benytter DnB NOR som valutabank.

Note 28 - Utenlands valuta



N O T E R  T I L  Å R S R E G N S K A P  M O R B A N K

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Likviditetsinnskudd med løpetid inntil 1 mnd 2.473 30.219 320.214

Likviditetsinnskudd med løpetid 1-3 mnd 0 200.250 522.250

Innskudd kredittforeningen for Sparebanker 195.000 102.000 0

Sum 197.473 332.469 842.464
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Note 29 - Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Ordinære vilkår uten oppsigelse uten avtalt løpetid 2.598.240 3.710.517 638.868

Spesielle vilkår kundeinnskudd uten avtalt løpetid 3.753.348 2.190.774 4.876.337

Spesielle vilkår kundeinnskudd med avtalt løpetid 259.887 356.160 417.161

Likviditetsinnskudd kunder med avtalt løpetid 75.000 62.000 169.000

Sum innskudd fra kunder 6.686.475 6.319.451 6.101.366

Note 30 - Innskudd fra kunder og gjeld til kunder

Eff. rente 31.12.05 31.12.04 31.12.03

Sertifikatlån 0 590.000 1.879.000

Obligasjonslån 2,80 4.085.000 3.575.101 2.569.000

Egne obligasjoner 2,72 -422.690 -148.000 -248.000

Term loan 2,53 0 200.000 200.000

Syndikatlån 2,43 0 262.500 150.000

Aksje/børsind.oblig.lån 94.000

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.756.310 4.479.601 4.549.999

Ubenyttede trekkfasiliteter per 31.12: 31.12.05 31.12.04 31.12.03

Langsiktig trekkfasilitet, 3 år forfall desember 2006 0 100.000 100.000

Langsiktig trekkfasilitet 3 år forfall 2007 0 112.500 0

Langsiktig trekkfasilitet 5 år forfall 2011 1.000.000 0 0

Sum langsiktige trekkfasiliteter 1.000.000 212.500 100.000

Kortsiktig trekkfasilitet , 1år 130.000 405.000 130.000

Sum ubenyttede trekkfasiliteter 1.130.000 617.500 230.000

Banken har i tilegg 

Overskuddslikviditet i Norges Bank 692.000 403.000 47.000

Note 31 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Gjeld til  Kredittforeningen for Sparebanker fordelt på forfallstidspunkt:

Kredittf. For  Spareb. 37.000 Fast 3m Nibor + 0,30 % 30.06.2006

Kredittf. For Spareb. 40.000 Fast 3m Nibor + 0,26 % 30.06.2008

Kredittf. For Spareb. 103.000 Fast 3m Nibor + 0,35 % 01.10.2009

Kredittf. For Spareb. 15.000 Fast 3m Nibor + 0,30 % 09.09.2010

Sum innskudd fra kredittforeningen for sparebanker 195.000



44

N O T E R  T I L  Å R S R E G N S K A P  M O R B A N K

Spesifikasjon av forfallsstruktur på obligasjonslån:

Pålydende Egen beh. Kupong Forfall

Sum Obligasjonslån 1.120.000 360.500 3 m Nibor + 0,26% 2006

Sum Obligasjonslån 700.000 55.000 3 m Nibor + 0,21% 2007

Sum Obligasjonslån 800.000 3 m Nibor + 0,25% 2008

Sum Obligasjonslån 865.000 3 m Nibor + 0,33% 2009

Sum Obligasjonslån 600.000 3 m Nibor + 0,27% 2010

Sum totalt obligasjonslån 4.085.000 415.500

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Skyldig skattetrekk 4.665 4.608 4.505

Avsatt utbytte 15.136 14.709 4.139

Andel kortsiktig gjeld ANS Bankbygg 0 1.454

Annen kortsiktig gjeld 29.564 30.338 34.611

Betalbar skatt 2.400 13.248 17.848

Sum annen gjeld 51.765 62.903 62.557

Spesifikasjon av forfallsstruktur på aksje/børsindekserte obligasjonslån:

Pålydende Egen beh. Forfall

NO 001 004611.3 40.000 7.190 10.05.2006

NO 001 020941.4 54.000 17.12.2008

Sum aksje/børsind. Obl.lån 94.000 7.190

Note 32 - Annen gjeld

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Påløpte renter kundeinnskudd og likviditetsinnskudd 384 5.921 16.330

Påløpte renter andre 0 300 12.923

Påløpte feriepenger og arbeidsgiveravgift 9.973 11.150 11.359

Påløpte renter sertifikater/obligasjoner 8.703 23.776 16.962

Påløpte kostnader fusjon 50.874

Andre påløpte kostnader 35.036 3.371 2.859

Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 104.970 44.518 60.433

Note 33 - Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter

Note 31 - fortsettelse Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
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31.12.05 31.12.04 31.12.03

Pensjonsforpliktelser 31.078 28.379 26.969

Individuelle avsetninger garantier 9.000

Øvrige påløpte kostnader og forpliktelser 151 17.314

Sum avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 40.229 28.379 44.283
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Note 34 - Avsetning for påløpte kostnader og forpliktekser

Pålydende Call Kupong Forfall

NO 001 011042.2 50.000 04.09.06  3m Nibor + 1,25 % 04.09.2006

NO 001 022796.0 70.000 24.09.07  3m Nibor + 1,30 % 24.09.2007

NO 001 022796.0 70.000 04.06.09  3m Nibor + 1,65 % 04.06.2014

Sum ansvarlig lån 190.000

Note 35 - Ansvarlig lånekapital

Kapitaldekning 31.12.05 31.12.04 31.12.03

Sparebankens fond 763.376 754.604 723.837

Utbyttereguleringsfond 1.273

Sum opptjent egenkapital 763.376 754.604 725.110

Grunnfondsbeviskapital 201.826 176.118 100.935

Overkursfond 120.458 146.166 12.706

Egne grunnfondsbevis -1.098

Sum innskutt kapital 321.187 322.284 113.641

Overfinansiering pensjonsforpliktelse -9.095 -6.475 -6.443

Immaterielle eiendeler -36.034 -30.793 -45.144

Sum kjernekapital 1.039.434 1.039.620 787.164

Tilleggskapital: ansvarlig lånekapital 190.000 190.000 120.000

Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -4.231 -15.968 -10.425

Sum netto ansvarlig kapital 1.225.203 1.213.652 896.739

Vektet beregningsgrunnlag 8.507.074 8.900.172 9.272.491

Kapitaldekning i % 14.40 % 13,63 % 9,67 %

Herav kjernekapital 12.22 % 11,68 % 8,48 %

Kapitaldekning viser bankens soliditet i forhold til risikovektet balanse.

Vektingen av bankens eiendels- og utenombalanseposter er foretatt i henhold til regler fastsatt av Kredittilsynet.

Note 36 - Egenkapital / ansvarlig kapital
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Risiko-
vektet

0% 10% 20% 50% 100% beløp

Kontanter og ordinære innskudd i banker 692.121 28.784 0 0 5.757

Kortsiktige plasseringer i verdipapirer 0 239.932 0 365.303 413.290

Utlån 53.383 8.530 6.442.358 4.343.106 7.565.991

Øvrige fordringer inkl. overtatte eiendeler0 0 66.267 34.484 67.618

Øvrige anleggsmidler (ekskl. goodwill)0 0 0 193.782 193.782

Sum eiendeler 745.504 277.246 6.508.625 4.936.675 8.246.438

Poster utenom balansen med konv.faktor 100 % 8.756 217.813 71.682 321.187 400.591

Poster utenom balansen med konv.faktor 50% 12.166 0 21.408 141.897 76.301

Renterelaterte kontrakter 790.650 0 0 0 3.192

Sum poster utenom balansen 811.572 217.813 93.090 463.084 480.084

Fradrag for tapsavsetninger og reguleringer som 

ikke kan medregnes i ansvarlig kapital (219.448)

Grunnlag for beregning av kapitaldekning 1.557.076 495.059 6.601.715 5.399.759 8.507.074

Endring egenkapital:

01.01.05 31.12.04 31.12.03

Egenkapital pr. 01.01 1.076.886 838.749 861.787

Korriget IB, implementering ny utlånsforskrift -11.114

Korrigert IB, kostnader knyttet til tilrettelegging fusjon -14.987

Kapitalforhøyelse 208.642

Egenbeholdning -1.098

Resultat  sparebankens fond 34.873 30.768 -24.311

Overført til/fra utbyttereguleringsfond -1.273 1.273

Egenkapital  pr. 31.12 1.084.562 1.076.886 838.749

Endring egenkapital i året:
Egne

Spareban. Grunnf. Overkurs- grunnfond-
-fond kapital fond bevis Sum

Egenkapital pr. 01.01 754.604 176.118 146.166 1.076.886

Korriget IB, implementering ny utlånsforskrift -11.114 -11.114

Korrigert IB kostnader knyttet til tilrettelegg. fusjon -14.987 -14.987

Korriger egenkapital per 01.01 728.503 176.118 146.166 1.050.785

Resultat til sparebankens fond 34.873 34.873

Egne grunnfondsbevis -1.098 -1.098

Egenkapital  pr. 31.12 763.375 176.118 146.166 -1,098 1.084.562
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Grunnlag for beregning av kapitaldekning
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Antall Grunnfondsbeviseiere Antall Grunnfondsbevis

Fordeling etter antall grunnfondsbevis* Antall Andel% Antal Andel %

1 – 1 000 5.490 96,19 598.560 29,65

1 001 – 10 000 206 3,60 596.828 29,58

10 001 – 50 000 5 0,10 261.511 12,96

50 001 – 100 000 4 0,08 246.965 12,24

100 001 – 500 000 2 0,03 314.396 15,57

500 001 – 1 000 000 0 0,00 0 0,00

Sum 5.707 100,00 2.018.260 100,00

*Grunnfondsbeviseiere med mer enn 50 000 grunnfondsbevis utgjør 0,11 prosent av antall grunnfondsbeviseiere

Omsetning av Helgelands Sparebanks grunnfondsbevis:

Kurs per 31.12.05 var 225 kr. per bevis. Se tabell kursutvikling og omsetning nedenfor:
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Fordeling av grunnfondsbevis per 31.12.05 etter antall grunnfondsbevis

Market-making avtale

Helgeland Sparebank har inngått market-making avtale vedrørende handel av grunnfondsbevis. Formålet med avtalen er å

sikre likviditet og jevne ut tilbud/etterspørsel, samt å bidra til markedsføringen av grunnfondsbevisene.

Videre innebærer avtalen at forskjellen mellom kjøper og selgernotering skal søkes holdt til maksimalt fire prosentpoeng,

dog avrundet det naturlige beløp. Forskjellen kan likevel holdes mindre dersom markedsinteressen tilsier det.

Kursfastsettelsen skal til enhver tid gjenspeile markedets vurdering.

Avkastning og utbyttepolitikk

Helgeland Sparebank har som målsetting å oppnå en avkastning på bankens egenkapital som er konkurransedyktig i 

markedet sett i forhold til bankens risikoprofil. 

Summen av kontantutbytte og avsetning til utbyttereguleringsfond skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av 

egenkapitalen. 

Investorpolitikk 

Banken ønsker å holde en åpen dialog med grunnfondsbeviseiere og øvrige aktører i markedet. Det er vår vurdering at 

korrekt og relevant informasjon til rett tid skaper tillit og forutsigbarhet og bidrar til riktig prising av Helgeland Sparebanks

grunnfondsbevis. Ved hendelser som medfører informasjonsplikt, vil meldinger bli sendt Oslo Børs og etterpå bli lagt ut 

på bankens egne hjemmesider. 

Banken har vært børsnotert siden 2000 og fulgt de krav til rapportering og informasjon som børsen krever av noterte 

selskaper. Bankens ticker er ; Helg
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Banken har en grunnfondskapital på 201,8 mill. kr. fordelt på 2.018.260 stk. grunnfondsbevis, pålydende kr 100.

Grunnfondsbevisene er registrert i VPS under ISIN NO 0010029804 og notert ved Oslo Børs med tickerkode: HELG

Grunnfondsbeviseierne:

Per 31.12.2005 hadde Helgeland Sparebank  5.707 grunnfondsbeviseiere. På samme tidspunkt eide de 20 største 40,8 % av

grunnfondskapitalen i selskapet. Andel av utenlandske eiere var per samme dato på 1,1 %.

De 20 største grunnf.bev.eierne 

pr. 31.12.05: Antall % andel Antall %  andel

Sparebank 1 Nord Norge 201.503 9,98 Holla  og Lunde Sparebank 21.540 1,07

MP Pensjon 112.893 5,59 Fobergskog Brynjar K 21.166 1,05

Brødrene Johanssen 73.899 3,66 Dnb Nor bank ASA 19.261 0,95

Romeren AS 65.050 3,22 Aase Martin 17.733 0,88

Terra utbytte 55.865 2,77 Warrenwicklund 16.708 0,83

Helgelandskraft AS 52.151 2,58 Sparebanken Rogaland 13.853 0,69

Forbergskog Hilde 28.950 1,43 The Northern Trust 13.710 0,68

Nervik Steffen 25.000 1,24 Rana Invest 12.673 0,63

Tromstrygd 25.000 1,24 Sivesind Johan 12.560 0,62

Trondheim Kommune 22.491 1,11 SR-Banks Pensjonskasse 10.866 0,54

Sum 10 største eiere 662.802 32,82 Sum 20 største eiere 822.872 40,76

Note 37 - Grunnfondsbeviseiere
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Grunnfondsbevis eid av bankens tillitsvalgte pr. 31.12.05

VERV Antall egne         Nærstående

Stanghelle, Helge Forstanderskap I 34

Skjæran, Ørnulf Forstanderskap I 68

Lund, Håkon Forstanderskap I 84

Johannesen, Rudolf Forstanderskap K 137

Brattbakk, Ove Forstanderskap G 537

Olsen, Bodil Forstanderskap G 33

Thommesen, Bjørn Forstanderskap G 200

Juel, Iver A Forstanderskap G 3.233

Wangerrud, Asbjørn Forstanderskap G 500

Furunes, Nils Terje Forstanderskap G 3

Eiterå, Joar Forstanderskap G 101

Forbergskog, Brynjar Forstanderskap G 21.166

Nervik, Steffen Forstanderskap G 25.000

Johansen, Judith Forstanderskap G 500

Svendsen, Tom Forstanderskap G 333

Nordgaard, Hanne Forstanderskap G 66

Ingebrigtsen, Harald Forstanderskap G 300

Alvenes, Per Morten Forstanderskap G 333

Hestvik, Bjørg Forstanderskap G 266

Johansen, Håkon Forstanderskap 6 50

Møgster, Elin Langfjell Forstanderskap G 100

Johansen, Bente Styremedlem F 37

Kristensen, Karianne Forstanderskap F 34

Drevland Wenche Forstanderskap F 33

Ivarrud, Håmund Forstanderskap F 366

Brasøy, Hans G. Forstanderskap F 66

Sund, Liv Forstanderskap F 100

Michalsen, Thore Nestleder styre S 1233

Westvik, Siv Styremedlem S 66

Aufles, Steinar Styremedlem S 5.600

Edvardsen, Brit Styremedlem S 66

May, Heimdal Styremedlem S 34

Enga, Tore Styremedlem S 66

Luktvasslimo, John Styremedlem S 66

Strauman, Kristian Styremedlem S 66

Krane, Arnt Adm. banksjef S 274

Flågeng, Lisbeth Viseadm. banksjef L 233

G= grunnfondsbeviseiere

I = innskytervalgte

K= kommunevalgte

F= funksjonærvalgte

L= ledende ansatte

S= styremedlem 

M= kontrollkomite
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31.12.05 31.12.04 31.12.03

Betalingsgarantier 82.845 94.256 155.145

Kontraktsgarantier 84.680 84.513 72.512

Lånegarantier 565.155 784.864 623.474

Annet garantiansvar 54.376 27.405 17.390

Sum garantiansvar 787.056 991.038 868.521

Garantier er redusert med 237,1 mill. kr. Eksportfinans har avlastet engasjement med 195,6 mill. kr. per 31.12.04.

Garantiansvar fordelt på næring er spesifisert i note 18.

Sikringsfondet 31.12.05 31.12.04 31.1203

Garanti ovenfor Sikringsfondet 8.207 14.627 14.627
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Note 38 - Bankens garantiansvar fordelt på garantitype

Note 39 - Pantstillelser

31.12.05 31.12.04

Hovedstol Hovedstol

Renteswap-avtaler sertifikater/obligasjoner 465.000 445.570

Egenbeholdning obligasjoner -50.000

Renteswap-avtaler BMA 34.076 34.076

Renteswap-avtaler fastrentelån 299.500 84.000

Sum Finansielle Derivater 798.576 513.646

Finansielle derivater:

Beskrivelse av ulike finansielle derivater som banken har anvendt i regnskapet: 

For Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA) er risikoen knytet til verdiøkningen i indeksene sikret ved en indeks og rentebyt-

teavtale. Banken mottar den samme indeksøkningen i denne bytteavtalen som den skal betale videre til innskuddskundene

mot å betale en løpende rente. Denne renten kostnadsføres som rentekostnad på innskudd fra kunder.

Rentebytteavtaler, som er avtaler om å betale flytende rente og motta fast rente, eller motsatt, på en avtalt hovedstol. På for-

fallstidspunktet utveksles kun de aktuelle rentebeløp.

( banken har ikke FRA avtaler eller renteopsjoner. )

Rente og aksjeindeksbytteavtaler, som er avtaler om å bytte rentebetingelser mot avkastning på en eller flere aksjeindekser.

De finansielle derivater som konsernet benytter er ikke klassifisert som sikringsinstrumenter iht IFRS. Begrunnelsen for å bruke

renteswapper er at den positive eller negative verdiendringen på den underliggende posten for det alt vesentlige vil bli opp-

veid av en motsatt verdiendring i renteswappen. 

31.12.05 31.12.04 31.12.03

Obligasjoner er stillet som sikkerhet for:

D-lån i Norges Bank 590.000 541.750 594.250

Sum pantstillelser 590.000 541.750 594.250

Note 40 Finansielle Derivater - utenombalanseposter
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2005 2004 2003

Renteinntekter og lignende inntekter 4,35 4,59 6,71

Rentekostnader og lignende kostnader 1,81 1,89 4,02

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,54 2,70 2,69

Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning 0,06 0,02 0,01

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,60 0,54 0,53

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,14 0,12 0,13

Netto gevinst/tap på verdipapirer som er omløpsmiddel 0,02 0,01 0,01

Andre driftsinntekter 0,02 0,04 0,04

Sum netto driftsinntekter 0,55 0,48 0,46

Lønn og sosiale utgifter eksklusive fusjonskostnader 0,88 0,89 0,85

Generelle administrasjonskostnader eksklusive fusjonskostnader 0,53 0,46 0,47

Fusjonskostnader 0,45 0,00 0,00

Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0,07 0,10 0,11

Andre driftskostnader 0,25 0,27 0,24

Sum driftskostnader 2,18 1,71 1,67

Resultat før tap og nedskrivninger 0,91 1,46 1,49

Tap på utlån, garantier m.v. 0,73 0,87 1,79

Nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmiddel 0,28 -0,02 0,08

Resultat etter tap og nedskrivninger 0,46 0,58 -0,22

Skatt på ordinært resultat 0,06 0,22 -0,07

Resultat av ordinær  drift etter skatt 0,41 0,35 -0,15
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(Beløp i millioner kroner) 2005 2004

Kjernekapital og ansvarlig kapital pr. 31.12. 1.225 1.214

Herav kjernekapital 1.040 1.040

Vektet beregningsgrunnlag 8.507 8.900

Vektet beregningsgrunnlag i prosent av forvaltningskapital 69,1 71,1

Kapitaldekning, i prosent 14,4 13,63

Kjernekapitaldekning, i prosent 12,22 11,68

Egenkapitalprosent 8,8 8,4

Børskurs 225,0 195,5

P/E ( børskurs 31.12 dividert på fortjeneste per gr.f.bevis ) 29,8 80,0

P/B (børskurs 31.12 dividert på bokført EK per gr.f.bevis ) 1,4 3,3

Grunnfondsbevisprosent 01.01 30,35

Grunnfondsbevisprosent 31.12 29,40

Egenkapital per grunnfondsbevis, i kroner 159,1

Resultat pr. grunnfondsbevis, i kroner 7,50

Utvannet resultat per grunnfondsbevis, i kroner 7,50

Kontantutbytte, i kroner 7,50

Antall årsverk 201 231

Beløp i mill. kr.

Forvaltningskapital pr. 31.12. 12.298 12.508

Gjennomsnitt forvaltningskapital 12.254 12.662

Innskuddsdekning i % av brutto utlån 61,6 56,7

Vekst brutto utlån -2,6 -3,5

Vekst kundeinnskudd 5,8 3,6

I % av brutto utlån:

Utlån til personmarkedskunder 62,8 60,6

Brutto mislighold over 90 dager 1,9 2,2

Netto mislighold over 90 dager 1,5 1,6

Sum totale nedskrivninger 2,0 2,2

Tap på utlån, garantier m.v. 0,8 1,0

Kostnader i % av inntekter 70,6 54,0

Kostnader i % av inntekter eksklusiv fusjonskostnader 56,0 54,0

Kostnader i % av inntekter korrigert for kursgevinster 70,9 54,0

Egenkapitalrentabilitet 4,6 4,2

Totalrentabilitet 0,4 0,3

Definisjoner:

Kjernekapital: Grunnfondsbeviskapital, Sparebankens fond og øvrige fond

Vektet beregningsgrunnlag: Definert i h.t. Kredittilsynets definisjoner og forskrifter

Kapitaldekning: Ansvarlig kapital i i % av risikovektet beregningsgrunnlag

Egenkapitalprosent: Egenkapital i % av forvaltningskapital.

Gjennomsnittlig forv.kapital: Gjennomsnitt av forvaltningskapital gjennom året

Netto mislighold: Sum mislighold fratrukket spesifisert tapsavsetning.

Kostnader i % av inntekter: Sum driftskostnader i % av nettorente og andre inntekter

Egenkapitalrentabilitet: Ordinært nettoresultat i % av gjennomsnittlig egenkapital

Totalrentabilitet: Ordinært nettoresultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 
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Note 1 Regnskapsprinsipper konsern

Generelt
Helgeland Sparebank er en selvstendig regional bank

med forretningsadresse Jernbanegata 15, 8601 Mo i

Rana. Bankens hovedkontorfunksjon er delt mellom

Mosjøen og Mo i Rana. Banken har i tillegg 14 avde-

lingskontorer fordelt over hele Helgeland: Brønnøysund,

Sømna, Forvik, Hommelstø, Vega, Hattfjelldal, Trofors,

Sandnessjøen, Herøy, Vågaholmen, Lurøy, Hemnes,

Nesna og Korgen.

Årsoppgjøret for 2005 er utarbeidet i samsvar med

internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og gjeldende

lover og forskrifter for sparebanker. Helgeland

Sparebank har implementert IFRS i konsernregnskapet

med virkning fra 01.01.2005. Det er utarbeidet

sammenligningstall for 2004 i henhold til IFRS, med

unntak av finansielle instrumenter og utlån hvor det i

implementeringsåret er gitt fritak for presentasjon av

sammenligningstall.

Endringer i regnskapsprinsipp - Implementering av

Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)

I 2005 har konsernet implementert følgende IFRS, med

tilhørende sammenligningstall for 2004, som er rele-

vante for bankens drift:

IFRS 1 Implementering

IFRS 3 Virksomhetssammenslutning

IAS 1 Presentasjon av Finansregnskapet

IAS 7 Kontantstrøm oppstilling

IAS 8 Valg av bruk av regnskapsprinsipper

IAS 10 Hendelser etter balansedagen

IAS 12 Skatt

IAS 16 Varige driftsmidler

IAS 24 Nærstående parter, konsernforhold

IAS 19 Pensjon

IAS 27 Utarbeidelse av konsernregnskap

IAS 28 Tilknyttede selskap

IAS 30 Noteopplysninger som skal gis i 

finansregnskapet til banker

IAS 32 Finansielle Instrumenter, Tilleggsopplysninger 

IAS 33 Resultat per aksje

IAS 36 Nedskrivning av Eiendeler 

IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og 

betingede eiendeler

IAS 38 Immaterielle Eiendeler 

IAS 39 Finansielle Instrumenter

IAS 40 Investeringseiendom

De største prinsippendringene knytter seg til følgende

poster (proforma): 

(beløp i hele millioner) 01.01.05 01.01.04

Utlån og etableringsgebyr -15,4

Aksjer 64,6

Pensjoner -48,8

Varige Driftsmidler 9,2

Utbytte på grunnfondsbevis 13,7

Utsatt skatt/skattefordel 4,3 11,0

Sum 67,2 -28,6

Effekten av implementering av IFRS er regnskapsført

direkte mot egenkapitalen pr 01.01.2005, og tilsva-

rende pr 01.01.2004 for sammenligningstall.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter Helgeland Sparebank og

alle datterselskaper. Konsernregnskapet er utarbeidet

under forutsetning om ensartede regnskapsprinsipper

for like transaksjoner og andre hendelser under like

omstendigheter.

Datterselskaper

Datterselskaper er alle selskaper som Helgeland

Sparebank har bestemmende innflytelse ovenfor.

Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konser-

net eier, enten direkte eller indirekte, mer enn 50% av

aksjene og er i stand til å utøve faktisk kontroll over

selskapet. 

Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av

oppkjøpte enheter. Selskaper som er kjøpt eller solgt i

løpet av året er konsolidert fra/til tidspunkt for

gjennomføring av kjøpet/salget. Identifiserbare eiende-

ler og gjeld i datterselskaper regnskapsføres til virkelig

verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut

over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler

og gjeld balanseføres som goodwill, og eventuell min-

dreverdi resultatføres direkte. 

Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital.

Konserninterne transaksjoner, mellomværende, intern

fortjeneste og urealisert gevinst/tap er eliminert. 

Fusjon

Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana fusjonerte

01.04.2005. Fusjonen er regnskapsført ved bruk av opp-

kjøpsmetoden, hvor Helgeland Sparebank er oppkjø-

pende bank. Kjøpet er konsolidert fra og med tidspunk-

tet for gjennomføringen av kjøpet. Eiendeler og gjeld er

på oppkjøpstidspunktet er verdsatt til virkelig verdi,

pluss direkte kostnader knyttet til selve oppkjøpet. 
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Det er satt opp sammenlignbare tall for 2004, som

viser tall fra konsernet Helgeland Sparebank før fusjo-

nen. For å vise resultat og balanse for det fusjonerte

konsernet Helgeland Sparebank ved kontinuitet, er det

satt opp proforma tall for 2005 med tilhørende

sammenligningstall for 2004. 

Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet utøver

betydelig innflytelse. Dette vil normalt være invester-

inger på mellom 20% og 50% av selskapenes egen-

kapital. Investeringer i tilknyttede selskaper er regn-

skapsført etter egenkapitalmetoden. Når konsernets

andel av et tap overstiger investeringen, er investering-

en regnskapsført til null. Tapet regnskapsføres i den

grad konsernet har forpliktelser til å dekke tapet. 

Konserninterne transaksjoner, mellomværende og 

urealisert gevinst er eliminert med konsernets andel i

det tilknyttede selskapet. 

Segment rapportering
Konsernets virksomhet omfatter kun ett strategisk for-

retningsområde som er organisert og ledet samlet.

Konsernet driver tradisjonell bankvirksomhet med for-

midlingssalg av spare-, plasserings- og forsikringspro-

dukter. Konsernet opererer i all hovedsak innenfor ett

geografisk segment som er Helgeland. 

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Konsernets funksjonelle valuta og presentasjonsvaluta

er norske kroner. Konsernet har ingen egen virksomhet

i utlandet. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er

omregnet til balansedagens kurs, og inntekter og kost-

nader er omregnet til norske kroner etter kursene på

transaksjonstidspunktet. Omregningsdifferanser 

resultatføres etter hvert som de oppstår. 

Finansielle instrumenter
Konsernet definerer sine finansielle eiendeler og gjeld i

følgende kategorier: 

• Finansielle derivater

• Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 

• Finansiell gjeld 

Finansielle instrumenter er verdsatt i henhold til IAS 39.

Presentasjon og tilleggsopplysninger er satt opp i sam-

svar med IAS 32. Alle kjøp og salg av finansielle instru-

menter regnskapsføres på transaksjonstidspunktet. 

Finansielle derivater

Konsernet har ingen finansielle derivater som er defi-

nert som sikringsinstrumenter. De avtaler som konser-

net har inngått er renterelaterte derivater. Dette er 

renteswapper knyttet til fastrente innlån, utlån og

bankinnskudd med aksjeavkastning. 

Derivatene verdsettes til virkelig verdi i balansen, og

effekten av endring i virkelig verdi resultatføres. Virkelig

verdi er lik  børskurs for børsnoterte papirer eller lik

markedspris for ikke børsnoterte papirer. Derivatene

regnskapsføres som eiendel når virkelig verdi er positiv

og som gjeld når virkelig verdi er negativ. 

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er definert til å

være investeringer hvor det ikke foreligger et avtalt

forfall og som ikke inngår i en handelsportefølje, men

som er omsettelige og kan selges fritt ved behov.

Konsernet har aksjer, sertifikat, obligasjoner og andre

rentebærende papirer som er klassifisert innenfor

denne gruppen.

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er regnskaps-

ført til virkelig verdi. Virkelig verdi vil være markeds-

verdi på balansedagen. Finansielle eiendeler presente-

res som omløpsmiddel dersom ledelsen har bestemt å

avhende eiendelen innen 12 måneder fra balanseda-

gen, hvis ikke klassifiseres de som anleggsmiddel. 

Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi

balanseføres direkte mot egenkapitalen inntil investe-

ringen faktisk er avhendet. Da vil akkumulert gevinst

eller tap som tidligere er ført mot egenkapitalen rever-

seres og resultatføres. 

Finansiell gjeld 

Finansiell gjeld er definert til å være papirer som kon-

sernet ikke har til hensikt å omsette og som  opprinne-

lig er utstedt av konsernet. Konsernet har gjeld ved

utstedelse av verdipapirer klassifisert innenfor denne

gruppen. 

Gjeld til flytende rente blir ved første regnskapsføring

verdsatt til virkelig verdi, og blir siden verdsatt til amor-

tisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Gjeld til

fast rente verdsettes til virkelig verdi (Fair Value

Option). 

Virkelig verdi vil være lik emisjonsverdi fratrukket

påløpte transaksjonskostnader. Effekt av endring i 

virkelig verdi resultatføres. 

Ved kjøp av egne verdipapirer blir gjelden redusert, og

forskjellen mellom bokført verdi og betalt vederlag

(over-/underkurs) blir resultatført som renteinntekt/

rentekostnad på utstedte verdipapirer. 
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Utlån til kunder
Utlån til kunder er regnskapsført i samsvar med

”Forskrift for regnskapsmessig behandling av utlån og

garantier i finansinstitusjoner”. Utlån verdsettes i hen-

hold til forskriften til virkelig verdi. I perioder etter før-

ste måling verdivurderes utlån til amortisert kost etter

effektiv rentemetode, som et uttrykk for virkelig verdi

på lånet. Lån med fast rente verdsettes til virkelig verdi

(Fair Value Option). 

Nedskrivning av utlån

Et utlån eller en gruppe av utlån er nedskrevet når det

foreligger objektive bevis for verdifall som følge av

tapshendelser som kan estimeres pålitelig, og som har

betydning for de forventede fremtidige kontantstrøm-

mene fra lånet eller gruppen av lån. 

Objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet

kan være:

• Låntaker har betydelige finansielle problemer 

• Manglende betaling av forfalte renter/avdrag

• Pant eller annen sikkerhet påregnes ikke å 

dekke lånet ved en eventuell realisasjon

• Det er sannsynlig at låntaker vil gå konkurs 

eller gå inn i gjeldsforhandlinger

• Det foreligger indikasjon på en målbar reduksjon 

i fremtidige kontantstrømmer fra en gruppe av 

utlån, men hvor verdifallet ennå ikke er mulig å 

i dentifisere for hvert enkelt utlån innenfor 

gruppen (for eksempel negative endringer i 

betalingsstatus eller i økonomiske forutsetninger 

av betydning for gruppen).

Utlån nedskrives individuelt når det foreligger objektive

bevis for verdifallet på lånet. Nedskrivningsbeløpet

beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og

nåverdien av fremtidige kontantstrømmer beregnet

etter forventet levetid på lånet. Neddiskonteringen skjer

ved bruk av effektiv rentemetode. Beregnet tap føres

brutto i balansen som individuell nedskrivning på utlån

og resultatføres som tapskostnad. Utlån som er nedskre-

vet individuelt er ikke tatt med i grunnlag for de gruppe-

vise nedskrivningene. 

Utlån nedskrives gruppevis når det foreligger objektive

bevis for å nedskrive en gruppe av utlån. Kundene blir

kategorisert i risikogrupper på grunnlag av ulike parame-

tere som soliditet, inntjening, likviditet, bransje, geografi

og adferdsscore. Disse faktorene gir indikasjoner på debi-

tors evne til å betjene sine lån, og er relevante for

beregningen av fremtidige kontantstrømmer fra de ulike

risikogruppene. Hver enkelt risikogruppe vurderes samlet

med hensyn på behov for nedskrivning.  

Beregning av nedskrivningsbeløp for en gruppe utlån

foretas på grunnlag av forventede kontantstrømmer og

historisk tapserfaring for de ulike risikogruppene.

Historiske tap blir justert for effekten av nye beting-

elser som ikke var reflektert i perioden de historiske

tapene skriver seg fra, og effekten av hendelser som

ikke lenger er relevante blir tatt ut. Dersom det i etter-

tid viser seg at den tidligere beregnede nedskrivningen

er for høy, blir denne reversert og resultatført.

Estimat på fremtidige kontantstrømmer avhenger av

endringer i relevante observerbare data som kan indi-

kere en endring i sannsynligheten for tap og størrelsen

på tap innenfor gruppen. Metode og forutsetninger for

å beregne fremtidige kontantstrømmer gjennomgås

regelmessig. 

Når et lån ikke lenger kan inndrives og tapets størrelse

er fastslått, blir lånet skrevet bort mot tilhørende avset-

ning for tap. Inngang på tidligere nedskrevne lån resul-

tatføres som reduksjon på nedskrivninger for tap.

Renteinntekter og rentekostnader 
Renteinntekter og rentekostnader fra eiendeler og

gjeld som er målt til amortisert kost ved bruk av effek-

tiv rentemetode resultatføres. 

Renteinntektene eller rentekostnadene fordeles over

utlånets eller innlånets løpetid. Alle provisjoner og

gebyrer knyttet til innlån og utlån periodiseres over

lånets løpetid, og inngår i beregningen av den effektive

renten. Kredittprovisjonsinntekter for kreditter som det

er sannsynlig at vil bli benyttet, regnskapsføres

løpende som en justering av den effektive renten. 

Renteinntekter på lån som er nedskrevet beregnes ved

bruk av samme effektive rente som ble benyttet ved

neddiskontering av den opprinnelige kontantstrømmen.

Gebyr- og provisjonsinntekter/-kostnader
Gebyr- og provisjonsinntekter klassifisert innenfor

denne resultatlinjen er garantiprovisjoner, giro- og

transaksjonsgebyrer og lignende. Gebyr- og provisjons-

kostnader er interbank gebyr, gebyrer til BBS og 

lignende. Samtlige gebyrer og provisjoner i denne

gruppen periodiseres og resultatføres i den periode de

tilhører.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler er balanseført når det kan på-

vises sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler som

er henførbar til eiendelen, og eiendelens kostpris kan

estimeres pålitelig. Immaterielle eiendeler er regn-

skapsført til kostpris.
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Immaterielle eiendeler med ubegrenset økonomisk

levetid avskrives ikke, men nedskrivning foretas hvis

gjennvinnbart beløp er lavere enn kostpris.

Gjennvinnbart beløp beregnes årlig, samt ved indikasjo-

ner på verdifall. 

Immaterielle eiendeler med begrenset levetid blir

avskrevet og eventuelle nedskrivningsbehov vurderes.

Avskrivninger foretas lineært over beregnet økonomisk

levetid. Avskrivningsbeløp og avskrivningsmetode er

gjenstand for en årlig vurdering, hvor de økonomiske

realiteter legges til grunn. 

Utgifter knyttet til kjøp av nye EDB-programvare er

balanseført som en immateriell eiendel når disse ikke

er en del av anskaffelseskostnaden til hardware.

Programvare avskrives lineært over 5 år. Utgifter til

vedlikehold av EDB-programvare utgiftsføres direkte

dersom endringene i programvaren ikke øker den

fremtidige økonomiske nytten av programvaren. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler, med unntak av investeringseiendom

og bygninger, er vurdert til kostpris fratrukket akkumu-

lerte av- og nedskrivninger. Når driftsmidler blir solgt

eller utrangert, blir kostpris og akkumulerte av- og ned-

skrivninger tilbakeført, og eventuell gevinst eller tap

blir resultatført. 

Kostpris for et driftsmiddel er definert til kjøpspris,

inkludert skatter, avgifter og direkte kostnader knyttet

til å bringe driftsmiddelet klart for bruk. Utgifter påløpt

etter at driftsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon

og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I de tilfeller

der det kan påvises økt inntjening som følge av repara-

sjon/vedlikehold, er utgiftene til dette balanseført som

tilgang driftsmidler.

Avskrivninger er beregnet ved bruk av lineær metode

over følgende tidsperioder:

- Bygninger og annen fast eiendom 30 – 40 år

- Maskiner, utstyr, inventar og biler 3 – 10 år

Avskrivningsperiode og –metode blir vurdert årlig for å

sikre at metoden og perioden som benyttes samsvarer

med de økonomiske realiteter for driftsmiddelet.

Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi.

I forbindelse med implementeringen av IFRS er det

foretatt dekomponering av driftsmidler av større verdi,

og som består av komponenter med ulik levetid. Det er

da foretatt ny vurdering av levetid for hver enkelt kom-

ponent, og avskrivningene er justert tilsvarende.  

Investeringseiendommer er verdsatt til virkelig verdi

basert på en verdsettelse foretatt av uavhengige

eksperter. Uavhengig takst innhentes når det foreligger

indikasjoner på verdiendring, dog senest hvert tredje

år. En økning i balanseført verdi som følge av revalue-

ring av investeringseiendom føres direkte mot egenka-

pitalen. Nedregulering av balanseført verdi ved revalue-

ring som utligner tidligere verdiøkning av samme eien-

dom føres også direkte mot egenkapitalen. Ytterligere

nedregulering som følge av revaluering resultatføres.

Investeringseiendom er ikke gjenstand for avskrivning.

Driftsmidler holdt for salg består av eiendeler som kon-

sernet har ervervet som ledd i inndrivelse av mislig-

holdte engasjement. Dette er driftsmidler som konser-

net ikke har til hensikt å beholde og som skal selges

innen 1 år. Driftsmidler holdt for salg verdsettes til vir-

kelig verdi og er ikke gjenstand for avskrivning. 

Leieavtaler
Konsernet som leietaker

Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på

kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle

leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en drifts-

kostnad og resultatføres over kontraktsperioden. 

Konsernet har ingen finansielle leieavtaler.

Konsernet som utleier

Konsernet presenterer eiendeler som er utleid som

driftsmidler i balansen. Leieinntektene inntektsføres

lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt ini-

tialt for å etablere et utleieforhold er tillagt den utleide

eiendelens regnskapsførte verdi. 

Konsernet har ingen finansielle utleieavtaler.

Kontanter og kontantekvivalenter
I kontantstrømsanalysen er kontanter og kontant-

ekvivalenter definert som kontanter i kasse, innskudd i

Norges Bank og andre banker, sertifikater, obligasjoner

og utlån og kreditter til andre banker.

Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide midler som kan

konverteres til kontanter innen 3 måneder.

Avsetninger 
En avsetning blir regnskapsført når konsernet har en

gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som følge

av hendelser som har skjedd, det er sannsynlighets-

overvekt for at et økonomisk oppgjør som følge av for-

pliktelsen vil skje, og beløpets størrelse kan beregnes

pålitelig. 

Avsetninger gjennomgås ved hver balansedato og

nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen.

Når tidseffekten er uvesentlig vil avsetningen være 
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lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra for-

pliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig vil avsetningen

være lik nåverdien av fremtidige utbetalinger til å

dekke forpliktelsen.  

I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av

samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forplik-

telsen vil komme til oppgjør ved å vurdere gruppen

under ett. Avsetning for gruppen regnskapsføres selv

om sannsynligheten for oppgjør knyttet til gruppens

enkeltelementer kan være lav.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
Konsernets pensjonsforpliktelser er knyttet til ytelses-

baserte kollektive ordninger sikret i livsforsikrings-

selskap og usikrede ordninger. Pensjonskostnader og

pensjonsforpliktelser presentert i regnskapet er frem-

kommet ved beregninger foretatt av aktuar. 

De sikrede og usikrede pensjonsforpliktelsene beregnes

som den diskonterte verdien av de fremtidige 

pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen,

sikrede og usikrede, basert på at arbeidstakerne opp-

arbeider sine pensjonsrettigheter jevnt over den yrkes-

aktive perioden. 

Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi og føres

netto mot pensjonsforpliktelsene i balansen. Den

enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men verdien

av overfinansiering i en ordning og underfinansiering i

andre ordninger nettoføres i balansen såfremt 

pensjonsmidlene kan overføres mellom ordningene. 

Netto pensjonsmidler presenteres i balansen som for-

skuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter, mens

netto pensjonsforpliktelser presenteres som  avsetning

for forpliktelser. 

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og

sosiale kostnader, og består av periodens pensjonsopp-

tjening, rentekostnad på den beregnede pensjons-

forpliktelsen, forventet avkastning av pensjonsmidlene,

resultatført virkning av planendring og endringer i esti-

mater og pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik

mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodi-

sert arbeidsgiveravgift. Virkning av endringer i estima-

ter samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning

periodiseres over gjenværende opptjeningstid eller for-

ventet levetid først når den akkumulerte virkning over-

stiger 10 prosent av hva som er størst av pensjons-

midlene og pensjonsforpliktelsene. Endring i pensjons-

planer periodiseres over gjenværende opptjeningstid.

Skatter
Utsatt skatt beregnes på alle midlertidige forskjeller

mellom regnskapsmessige og skattemessige balanse-

verdier etter gjeldende skattesats ved periodens slutt

(gjeldsmetoden). Skatteøkende midlertidige forskjeller

inneholder en utsatt skatteforpliktelse, og skatteredu-

serende midlertidige forskjeller, sammen med under-

skudd til fremføring, inneholder en mulig utsatt skatte-

fordel. Utsatt skattefordel balanseføres når det er sann-

synlig at det i fremtiden vil oppstå skattbar inntekt som

den utsatte skattefordelen kan anvendes mot.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både

periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betal-

bare skatter som oppstår som følge av årets virksom-

het.

Grunnfondsbeviskapital
Ved utstedelse av nye grunnfondsbevis eller oppkjøp

av annen virksomhet, behandles merkostnader direkte

henførbare til utstedelsen av de nye grunnfonds-

bevisene eller oppkjøpet som en reduksjon av grunn-

fondsbevisenes pålydende.

Utbytte på grunnfondsbevis blir klassifisert som egen-

kapital i perioden frem til utbyttet er besluttet av

bankens forstanderskap. Når utbyttet er besluttet av

forstanderskapet blir det tatt ut av egenkapitalen og

klassifisert som kortsiktig gjeld frem til utbetaling

finner sted. 

Når banken eller andre medlemmer i konsernet  kjøper

grunnfondsbevis utstedt av banken, blir det samlede

kjøpsvederlaget trukket ut av den totale grunnfonds-

beviskapitalen.

Sammenlignbarhet
Sammenligningstall er blitt justert der det er ansett

nødvendig for at de skal være i overensstemmelse

med presentasjonen for inneværende år.





N O T E R  T I L  Å R S R E G N S K A P  K O N S E R N

61

Note 2.1 - Kredittrisiko

Note 2.2 - Likviditetsrisiko

Note 2 - Finansiell risikostyring konsern

Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko:

kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko (inkludert 

valutarisiko, kontantstrøm og virkelig verdi renterisiko og

prisrisiko). Konsernets overordnede risikostyring fokuserer

på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å mini-

malisere de potensielle negative effektene på konsernets

finansielle resultater. Konsernet benytter finansielle deriva-

ter for å sikre seg mot renterisiko knyttet til fastrente inn-

lån, fastrente utlån og bankinnskudd med aksjeavkastning. 

Risikostyringen ivaretas av konsernets ledergruppe i over-

ensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret. Styret

har lagt frem skriftlige prinsipper for den overordnede risi-

kostyringen, og har angitt skriftlige retningslinjer for spesi-

fikke områder som kredittrisiko, renterisiko, valutarisiko,

bruk av finansielle derivater og investering av overskudds-

likviditet.

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke kan innfri

sine betalingsforpliktelser ved forfall. Konsernet er ekspo-

nert overfor daglige endringer i tilgjengelige midler som

følge av nye innskudd, forfalte innskudd, trekk på kreditter

og garantier, og fra andre kontantoppgjør som for eksempel

oppgjør av derivater. Konsernets innskuddsdekning er ikke

tilstrekkelig til å møte alle disse behovene, siden erfaring

viser at et minimum nivå av reinvestering av forfalte midler

kan prognostiseres med rimelig grad av sikkerhet. Styret

fastsetter mål for innskuddsdekning, og minstekrav til hvil-

ken langsiktig finansiering ved låneopptak og andre trekk-

fasiliteter hos andre banker som må være til stede for å ha

tilfredsstillende likviditet. Banken styrer sin likviditetsrisiko

gjennom disse retningslinjene. Banken har over tid arbeidet

med å økte andel langsiktig finansiering, det vil si finansie-

ring med løpetid over ett år. Bankens målsetting per

31.12.05 er oppfylt. 

Tabellen på neste side analyserer konsernets eiendeler og

gjeld pr 31.12.2005 fordelt på relevante forfalls-grupper i

henhold til restløpetid frem til kontraktsfestet forfall. Den er

satt opp i henhold til gjeldende krav og gir ikke uten videre

et fullstendig bilde av likviditets-risikoen. 

Konsernet er eksponert for kredittrisiko. Kredittrisiko kan defi-

neres som risikoen for at en lånetaker ikke vil være i stand til

fullt ut å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Bankens kredittrisikoeksponering styres og følges opp

gjennom regelmessige analyser av låntakeres og potensielle

låntakeres evne til å betjene renter og avdrag, samt en vur-

dering av den sikkerhet som ligger til grunn for lånet.

Bankens kredittpolicy er vedtatt av bankens styre og gir klare

overordnete føringer for reduksjon og nedbygging av kreditt-

risiko. 

Risikofordelt utlånsportefølje på henholdsvis næringslivs- og

personkundeengasjement rapporteres kvartalsvis til styret.

For styring og overvåkning av bankens risiko i næringslivspor-

teføljen gjennomføres løpende vurdering av kundeforhold,

betalingsevne og sikkerhet ved låneopptak samt gjennom-

ganger i bankens kredittutvalg. 

Risikoutviklingen i den samlede næringslivsportefølje kart-

legges ved bruk av DnB NOR's risikoklassifiseringsmodell

(regionmodellen). 

Modellen hensyntar kundens betjeningsevne ut fra offisielle

regnskap for 2004 kombinert med en rekke andre parame-

tere som bransje, geografi, revisjonsanmerkninger etc.

Økonomiklassen kombineres med sikkerhetsdekning og

kunden klassifiseres med lav, middels eller høy risiko.

Klassifisering etter regionmodellen skjer løpende basert på

tilgjengelig informasjon i systemet.

Samtlige personkunder risikoklassifiseres på basis av

adferdsscore. Bruk av adferdsscore er delvis implementert i

bankens fullmakts- og kredittbevilgningsrutiner.
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L ikv id i tetsr is iko,  rest løpet id  pr  31.12.2005

EIENDELER

Kontanter og fordringer på 

sentralbanker 692.374 692.374

Utlån til og fordringer på kreditt-

institusjoner u/avtalt løpetid 48.623 48.623

Netto utlån til  og fordringer på 

kunder 396.880 130.346 616.862 2.834.170 6.572.027 0 10.550.285

Obligasjoner  og  sertifikater 25.020 55.116 433.172 106.421 0 619.729

Eiendeler uten restløpetid 

(inkl. swap) 47.570 415.514 463.084

Sum eiendeler 1.137.877 202.936 671.978 3.267.342 6.678.448 415.514 12.374.095

GJELD 

Gjeld til kredittinst. uten avtalt 

løpetid 186.083 186.083

Gjeld til kredittinst. med avtalt 

løpetid 2.343 37.000 158.000 197.343

Innskudd fra kunder og gjeld til 

kunder uten avtalt løpetid 6.582.434 6.582.434

Innskudd fra kunder og gjeld til 

kunder med avtalt løpetid 50.000 25.000 75.000

Lån opptatt ved utstedelse av 

verdipapirer 120.504 325.102 610.530 2.892.893 3.949.029

Gjeld uten restløpetid 47.860 223.226 271.086

Sum gjeld 6.891.364 459.962 635.530 3.050.893 0 223.226 11.260.975

Netto likviditetsgap -5.753.487 -257.026 36.448 216.449 6.678.448 192.288 1.113.120

L ikv id i tetsr is iko,  rest løpet id  pr.  31 .12.2004

Inntil Fra Fra 3 mnd Fra 1 år Over Uten
1 mnd 1-3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Restløpetid Totalt

Inntil Fra Fra 3 mnd Fra 1 år Over Uten
1 mnd 1-3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Restløpetid Totalt

Sum eiendeler 716.614 79.470 449.993 1.885.101 3.360.444 85.749 6.577.371

Sum gjeld 3.678.908 296.379 635.576 1.159.356 119.500 136.635 6.026.354

Netto likviditetsgap -2.962.294 -216.909 -185.583 725.745 3.240.944 -50.886 551.017

Ubenyttede trekkfasiliteter per 31.12.: 31.12.05 31.12.04

Langsiktig trekkfasilitet, 3 år forfall desember 2007

Langsiktig trekkfasilitet 3 år forfall 2008 1.000.000

Sum langsiktige trekkfasiliteter 1.000.000

Kortsiktig trekkfasilitet , 1år 130.000 500.000

Sum 1.130.000 500.000

Konsernet har i tillegg:

Overskuddslikviditet i Norges Bank 692.000 249.834
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Note 2.3 - Markedsrisiko

Match og mismatch mellom forfall og rentesats på eien-

deler og gjeld er svært viktig for styringen av konsernet.

Det er uvanlig at banker har perfekt match, siden utførte

forretninger ofte er av usikker karakter og av mange ulike

typer. En ikke matchet posisjon kan potensielt skape 

fort-jeneste, men kan også øke risikoen for tap.

Forfall på eiendeler og gjeld, evnen til å erstatte disse til en

akseptabel kostnad, og rentebærende gjeld når den for-

faller, er en viktig faktor for å bestemme konsernets 

likviditet og dets eksponering overfor renteendringer.

Likviditetsbehov for å kunne møte krav om oppgjør knyttet

til garantier og remburser er betydelig lavere enn størrelsen

på selve forpliktelsen fordi konsernet generelt ikke forven-

ter at tredjepart vil trekke ut likviditet under garantien. 

De totale utestående kontraktsfestede forpliktelser om å

øke kreditter representerer ikke nødvendigvis fremtidige

krav til likvide midler, siden mange av disse forpliktelsene

vil forfalle eller utgå uten å bli fundet. 

Markedsrisikoen fremkommer i form av resultatutslag som

følge av endringer i rentenivå og egenkapitalprodukter, 

som begge er eksponert for generelle og spesifikke 

bevegelser i markedet. Generelle og spesifikke bevegelser i

markedet som vil kunne påvirke konsernets resultat vil

være endringer i utenforstående faktorer som for eksempel

industriens rammebetingelser, primærnæringenes ramme-

betingelser, nye virksomheter i Helgelandsregionen osv. 

Konsernet er utsatt for prisrisiko i forhold til endringer i

aksjeverdier på langsiktige investeringer klassifisert i 

balansen som tilgjengelig for salg. 

Valutarisiko

Konsernet har kun mindre balanseførte finansielle posisjo-

ner og kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Disse anses

ikke å være vesentlige. Konsernet er imidlertid eksponert

for valutarisiko knyttet til valutalån. På grunn av at

Helgeland Sparebank ikke er egen valutabank, forvaltes 

valutalånene hos valutabank. Helgeland Sparebank har 

stilt garantiansvar overfor valutabank. 

Tabellen nedenfor oppsummerer konsernets eksponering

for valutarisiko gjennom garantiansvar for valutalån hos 

valutabank pr 31.12:  

Kontantstrøm og virkelig verdi renterisiko

Kontantstrøm renterisiko er risikoen for at fremtidige 

kontantstrømmer knyttet til de enkelte finansielle eiendels-

og gjeldspostene vil fluktuere som følge av endringer i 

markedsrenten. Virkelig verdi renterisiko er risikoen for at

verdien av en finansiell eiendel eller gjeldspost vil fluktuere

som følge av endringer i markedsrenten. For både kontant-

strøm og virkelig verdi renterisiko er banken eksponert for

effekter av fluktuasjoner i det gjeldende markedsrentenivå-

et. Uventede endringer i markedsrentenivået kan føre til at

rentemarginer øker, men kan også reduseres eller forårsake

tap. Styret har vedtatt en ramme for den totale rente-

risikoen banken kan ta på seg. Banken styrer renterisikoen

mot det ønskede nivå gjennom rentebindingen på plasse-

ringer og innlån, samt ved bruk av rentebytteavtaler.

Banken benytter "bankriskmodell" som verktøy for styring

av renterisiko for hele balansen.

Tabellen på neste side oppsummerer konsernets ekspone-

ring for renterisiko. Tabellen viser konsernets eiendeler og

gjeld til bokførte verdier, kategorisert etter gjenstående tid

til renteregulering. Den bokførte verdien av finansielle deri-

vater, renteswap-avtaler som benyttes for å redusere kon-

sernets renterisiko, er inkludert i ”andre eiendeler, ikke ren-

tebærende ” og ”annen gjeld, ikke rentebærende”.

Forventede renteregulerings- og forfallsdatoer avviker ikke

vesentlig fra de kontraktsmessige datoer.

Garantiansvar for valutalån:

31.12.2005

Lånebeløp i Valuta Garantiansvar i NOK

Euro 6 388 50 420

Amerikanske Dollar 6 317 38 610

Sveitsiske Franc 22 588 130 170

Svenske kroner 65 962 56 500

Japanske Yen 73 316 7 000

Sum Garantiansvar valutalån 282 700
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Renter is iko,  g jenstående t id  t i l  rentereguler ing pr  31.12.2005

EIENDELER

Kontanter og fordringer på 

sentralbanker 692.374 692.374

Utlån til og ford. på kreditt-

institusjoner uten avtalt løpetid 48.623 48.623

Netto utlån til  og fordringer på 

kunder 10.550.285 10.550.285

Obligasjoner  og  sertifikater 145.439 458.255 16.035 619.729

Andre eiendeler, ikke 

rentebærende (inkl swap) 47.570 415.514 463.084

Sum eiendeler 886.436 11.056.110 16.035 415.514 12.374.095

GJELD OG EGENKAPITAL

Gjeld til kredittinst. uten avtalt 

løpetid 186.083 186.083

Gjeld til kredittinst. med avtalt 

løpetid 105.343 92.000 197.343

Innskudd fra kunder og gjeld til 

kunder uten avtalt løpetid 6.582.434 6.582.434

Innskudd fra kunder og gjeld til 

kunder med avtalt løpetid 50.000 25.000 75.000

Lån opptatt ved utstedelse av 

verdipapirer 520.500 3.139.000 200.000 89.529 3.949.029

Annen gjeld, ikke rentebærende 

(inkl swap) 47.860 223.226 271.086

Sum gjeld 7.394.360 3.328.860 225.000 312.755 11.260.975

Netto rente sensitivitetsgap -6.507.924 7.727.250 -225.000 16.035 102.759 1.113.120

Renter is iko,  g jenstående t id  t i l  rentereguler ing pr  31.12.2004

Inntil Fra Fra 3 mnd Fra 1 år Over Uten
1 mnd 1-3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år renteendr. Totalt

Inntil Fra Fra 3 mnd Fra 1 år Over Uten
1 mnd 1-3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år renteendr. Totalt

Sum eiendeler 437.675 5.926.911 7.650 205.135 6.577.371

Sum gjeld 273.735 5.302.063 356.018 2.100 92.438 6.026.354

Netto rente sensitivitetsgap 163.940 624.848 -356.018 5.550 112.697 551.017
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Dersom vi forutsetter at de bokførte finansielle eiendeler og

gjeld pr 31.12.2005 består frem til forfall eller oppgjør uten

at konsernet endrer den innebygde renterisikoen, vil en

umiddelbar og vedvarende økning i markedsrenten på 1 %

for alle forfall ikke gi resultateffekter som overstiger 

rammen for maksimal renterisiko gitt av styret.
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Note 4 - Segment informasjon

Note 3 - Viktige regnskapsestimat og anvendelse av regnskapsprinsipp

Konsernet utarbeider estimater og forutsetninger som har

effekt på de rapporterte balansetallene for neste regn-

skapsår. Estimater og vurderinger er stadig gjenstand for

evaluering og baserer seg på historisk erfaring og andre fak-

torer, herunder forventninger i forhold til fremtidige hen-

delser som ansees som rimelige. 

3.1 Nedskrivning på utlån / avsetning for 
garantiforpliktelser
Låneporteføljer/ Garantiforpliktelser overvåkes løpende med

hensyn til behov for nedskrivninger / avsetninger  for å

møte mulige forpliktelser.  Nedskrivning/ Avsetning foretas

når det foreligger objektive bevis for verdifall  på utlån

og/eller det vurderes som sannsynlig at garantiforpliktelser

vil komme til oppgjør. Observerbare data som benevnes

som objektive bevis er kjennskap om vesentlige finansielle

problemer hos debitor, misligholdte betalingsforpliktelser,

kontraktsbrudd, betalingsutsettelser eller at det ansees som

sannsynlig at debitor vil inngå i gjeldsforhandlinger eller blir

tatt under konkursbehandling.

For grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper

foretas nedskrivning basert på objektive bevis for verdifall i

utlånsgruppen. Bevisene kan inkludere observerbare data

som indikerer at det har vært en negativ endring i beta-

lingsstatus til låntakerne i gruppen, endringer i rammebe-

tingelser innenfor definerte bransjer eller lokalisering som

samsvarer med standarden for utlånene i gruppen.

Estimater basert på historisk tapserfaring for utlån med defi-

nerte risikoegenskaper og objektive bevis for verditap som

samsvarer med porteføljen, benyttes ved beregning av

fremtidige kontantstrømmer. Metode for å beregne beløp

og tidshorisont for fremtidige kontantstrømmer gjennom-

gås regelmessig for å redusere eventuelle avvik mellom

tapsestimat og faktisk tapserfaring. 

3.2 Virkelig verdi på derivater
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke er notert

på børs blir fastsatt ved å bruke markedsverdier på ikke

børsnoterte instrumenter som det er relevant å sammenlig-

ne med, samt verdivurderingsmodeller. Verdsettelsen

gjennomgås periodisk av kvalifisert personell som er uav-

hengige i forhold til de som har inngått avtalene. Alle

modeller er godkjent før de blir tatt i bruk, og modeller blir

testet for å sikre at output reflekterer virkelige data og

sammenlignbare markedspriser. Av praktiske formål benyt-

ter modellene kun observerbare data, men for områder

som kredittrisiko, volatilitet og korrelasjon kreves det at

ledelsen utarbeider estimater. Endringer i antakelser om

disse faktorene kan påvirke regnskapsført virkelig verdi av

finansielle instrumenter. 

3.3 Nedskrivning av finansielle eiendeler 
tilgjengelig for salg
Konsernet foretar nedskrivning av finansielle eiendeler til-

gjengelig for salg når det foreligger en vesentlig eller lang-

varig reduksjon i virkelig verdi og den virkelige verdien er

lavere enn historisk kost. For å kunne fastslå om verdined-

gangen er vesentlig eller langvarig gjør konsernet en vurde-

ring av blant annet normale svingninger i markedspris. I til-

legg kan det være aktuelt å foreta nedskrivning når det

foreligger bevis for en svekkelse av den økonomiske tilstan-

den til investor, bransjelønnsomhet, endringer i teknologi

eller operasjonell og finansiell kontantstrøm. 

3.4 Skatter
Konsernet skattlegges for inntekt og formue innenfor

Norge. Det vurderes ikke å være usikkerhet av betydning

knyttet til den endelige skatteforpliktelsen.

Skatteforpliktelsen er beregnet i henhold til standard norske

satser for inntektsskatt og formuesskatt. Det er beregnet

utsatt skatteforpliktelse og skattefordel på grunnlag av

beste estimat og i henhold til gjeldende skattesats i Norge.

Konsernet har definert sitt geografiske segment til å være

ett hovedområde i Norge; Helgeland. Konsernets ekspone-

ring for kredittrisiko er i all hovedsak konsentrert til dette

området. Konsernet har kun mindre eksponering for kreditt-

risiko utenfor det definerte geografiske hovedområdet. 

Helgeland er hjemmeregionen til morbanken, som også er

det operative selskapet i konsernet.  

Sum Sum Ubenyttede Kapital
Pr 31.12.2005 Eiendeler Gjeld trekkrettigheter Inntekter kostnader

Helgeland 9.031.044 6.041.705 734.791 381.355 83.310

Utenfor Helgeland 1.519.241 615.729 47.953 64.101 8.492

Sum Totalt 10.550.285 6.657.434 782.744 445.456 91.802
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2005 2004

Renteinntekter og lignende inntekter:

Renter og kredittprovisjoner av utlån m.v. 445.456 287.524

Renter av innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner 8.432 4.496

Renter av ihendehaverobligasjoner og sertifikater 14.718 7.719

Sum renteinntekter og lignende inntekter 468.606 299.740

Rentekostnader og lignende kostnader:

Renter på innskudd fra kunder 91.802 58.678

Renter på innskudd og utlån fra kredittinstitusjoner 2.873 7.586

Renter på sertifikatlån, obligasjonslån og syndikert lån 85.459 53.745

Renter andre langsiktige lån/andre innlånskostnader 17.082 4.178

Sum rentekostnader og lignende kostnader 197.216 124.188
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Note 5 - Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Sum Sum Ubenyttede Kapital
Pr 31.12.2004 Eiendeler Gjeld trekkrettigheter Inntekter kostnader

Helgeland 4.894.593 3.147.544 152.154 246.149 53.221

Utenfor Helgeland 823.389 320.823   9.936 41.374 5.457

Sum Total 5.717.982 3.468.369 162.090 287.524 58.678

2005 2004

Garantiprovisjon 6.621 1.594

Gebyr betalingsformidling 41.274 18.510

Mottatte interbank gebyr 3.215 2.177

Øvrige gebyr 14.547 13.766

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 65.657 36.047

Note 6 - Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

Geografisk eksponering innenfor utlånsporteføljen var følgende:
2005 2004

2005 % andel 2005 % andel

Helgeland 9.031.044 85,6 4.745.271 80,9

Norge for øvrig 1.508.690 14,3 1.114.057 19,0

Utenfor Norge 10.551 0,1 4.729 0,1

Sum 10.550.285 100,0 5.864.057 100,0
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2005 2004

Betalte interbank gebyr 3.066 1.966

Gebyr kunders bruk av betalingsterminaler 956

Betalingsformidling 9.904 6.786

Øvrige provisjoner 984 311

Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 14.910 9.063

Netto provisjonsinntekter 50.747 26.984
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Note 7 - Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester

2005 2004

Utbytte aksjer og grunnfondsbevis 10.487 1.161

Netto verdiendring fastrente utlån 317

Netto verdiendring sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi 467

Gevinst/tap på sertifikater og obligasjoner 2.773 584

Netto gevinst aksjer 34.189 -3.137

Netto gevinst /tap på verdipapirer 48.233 -1.392

Note 8 - Gevinst/tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg klassifisert som omløpsmidler

2005 2004

Driftsinntekter faste eiendommer 10.568 6.622

Andre driftsinntekter 1.034 2.828

Gevinst ved salg av fast eiendom og driftsløsøre 160

Sum andre driftsinntekter 11.762 9.450

Note 9 - Andre driftsutgifter

2005 2004

Lønn og sosiale utgifter (note 11) 95.509 64.813

Generelle administrasjonskostnader *) (note 13) 116.221 31.547

Avskrivninger/nedskrivninger  m.v. varige driftsmidler/immaterielle  (note 22 og 24) 24.104 14.503

Andre driftskostnader (note 14) 27.349 18.932

Sum driftskostnader 263.183 129.798

*) 2005 er inklusiv fusjonskostnader 55,5 mill. kr.

Note 10 - Sum driftskostnader
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2005 2004

Lønn og honorarer 74.442 52.783

Arbeidsgiveravgift 7.581 4.060

Pensjonskostnader ytelsesplaner (note 12) 11.023 6.506

Andre personalkostnader 2.463 1.464

Sum lønn og sosiale utgifter 95.509 64.813

Antall ansatte målt i årsverk pr. 31.12 203 133

Gjennomsnittlig antall ansatte målt i årsverk ( proforma bank ) 216 133

I prosent av gjennomsnittlig forvaltingskapital ble lønn og administrasjonskostnadene  2,05 % mot 1,47.% i 2004. Lønn og

administrasjonskostnader eksklusive fusjonskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltning ble  1,54%. Det er i løpet av

året gjennomført en nedbemanningsprosess med  15% av antall ansatte, dette vil gi full effekt i perioden 2006-2007. 
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Note 11 - Lønn og sosiale utgifter

Godtgjørelse og lån til ledende ansatte, styret og forstanderskapet

Godtgjørelse Pensjonskost. Lån

Adm. banksjef 1.110 166 763

Viseadm. banksjef 953 36 199

Sum godtgjørelse ledende ansatte 2.063 202 962

Sum  styremedlemmer 648 0 2.380

Kontrollkomiteens leder
43 0 0

Øvrige medlemmer kontrollkomiteen 94 0 561

Forstanderskapets leder 18 0 600

Øvrige medlemmer av forstanderskapet 423 0 8.207

Sum forstanderskap og kontrollkommite 578 0 9.368

Sum total 3.289 202 12.710

Medtatte pensjonskostnader er i henhold til beregninger foretatt av aktuar for regnskapsåret.

Ledende ansatte låner til funksjonærvilkår i banken og nedbetaler lånene i henhold til ordinær nedbetalingsplan.  

Styret i banken og forstanderskapet låner til ordinære kundevilkår både med hensyn rente og nedbetalingstid. 

Tillitsvalgte og ansattes låneforhold:

2005 2004

Utlån til ansatte 181.091

Styret 2.380

Forstanderskapet 8.807

Kontrollkomitéen 561

Sum utlån til tillitsvalgte og ansatte 192.839 111.467

Rentesats lån til ansatte har vært lavere enn norm renten for 2005. Denne lånefordelen utgjør ca. 2,6 mill. kr.

Splitt på fjorårstall mangler, utlån til ansatte var 89.278, resterende 22.188 var fordelt på styret, forstanderskapet og 

kontrollkomitéen.
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2005 2004

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 7.964 5.328

+ Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 7.644 4.725

- Forventet avkastning på pensjonsmidler -6.482 -3.547

+ Resultatførte estimatendringer og avvik -9 0

+ Administrasjonskostnader 538 0

+ Arbeidsgiveravgift 1.368 0

Netto pensjonskostnad 11.023 6.506

Endring i balanseført netto forpliktelse:

31.12.05 31.12.04

Netto pensjonsforpliktelse 01.01 66.048 35.047

+ Resultatført pensjonskostnad 11.023 6.506

- Premieinnbetalinger -8.521 -2.420

- Utbetalinger over drift -1.596 -803

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 66.954 38.330

Balanseført pensjonsforpliktelse er fastsatt som følger:

31.12.05 31.12.04

Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse 189.884 109.474

- Virkelig verdi av pensjonsmidler -123.926 -66.279

Netto beregnede pensjonsforpliktelser/(-midler) 65.958 43.195

+/- Ikke resultatførte virkning av estimat-/planendringer 996 -4.865

Netto balanseførte pensjonsforpliktelser/(-midler) 66.954 38.330

Brutto balanseførte pensjonsforpliktelser 66.954 38.330

Brutto balanseførte pensjonsmidler 0 0

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av pensjonsforpliktelsene:

2005 2004

Diskonteringsrente 4,4 % 4,7 %

Lønnsregulering 3,0 % 3,0 %

Regulering av løpende pensjon 3,0 % 3,0 %

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,0 % 3,0 %

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 5,4 % 5,7 %

Arbeidsgiveravgift – sats 14,1 % 14,1 %

Ansatte som vil benytte seg av AFP  50,0 % 50,0 %
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Note 12 - Provisjonskostnader og pensjonsforplikelser

Helgeland Sparebank og vesentlige datterselskaper har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte, som for-

valtes av forsikringsselskap. Denne ordningen omfatter også etterlattepensjon og uførepensjon. Pensjonsordningen gir ansatte

rett til fremtidige pensjonsytelser på 66 % av lønn ved fratredelse. I tillegg til de pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom

forsikringsordningene, har banken udekkede pensjonsforpliktelser. Disse forpliktelsene gjelder tilleggspensjoner for lønn ut over

12G og avtalefestet førtidspensjon (AFP). Konsernets pensjonsordninger omfatter totalt 232 aktive og 70 pensjonister, hvorav

12 førtidspensjonister. 

Pensjonsforpliktelsen er beregnet ved bruk av lineær opptjening. Urealiserte gevinster og tap som følge av endringer i 

aktuarmessige forutsetninger fordeles over forventet gjenværende opptjeningstid. 

Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
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2005 2004

Markedsføring 8.819 3.729

EDB-kostnader *) 31.484 16.781

Faglitteratur, blanketter og rekvisita 6.337 4.631

Annonser, porto og telefon 8.929 4.394

Fusjonskostnader *) 55.512

Øvrige administrasjonskostnader 5.140 2.012

Sum andre administrasjonskostnader 116.221 31.547

*) Fusjonskostnader sluttpakker og IT-kostnader totalt 55,5 mill. kr.

Spesifikasjon av fusjonskostnader belastet regnskapet i forbindelse med fusjonen mellom

Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana i 2005:

Kostnader i forbindelse med uttreden fra Terra 30.000

Kostnader til sluttvederlag ansatte 20.152

Øvrige IT-kostnader knyttet til teknisk fusjon 4.200

Ekstern bistand due dilligence og andre utgifter i forb. med tilrettelegging av fusjon 1.160

Sum fusjonskostnader 55.512
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Note 13 - Andre administrasjonskostnader

2005 2004

Driftskostnader leide lokaler 8.842 3.707

Driftskostnader faste eiendommer 2.629 3.253

Vedlikehold lokaler 1.360 1.013

Vedlikehold maskiner og utstyr 3.923 2.305

Revisjonshonorar * 1.037 464

Andre driftskostnader 9.558 8.190

Sum andre driftskostnader 27.349 18.932

* Herav bistand kostnadsført 477

Note 14 - Andre driftskostnader

Sikret avtale om førtidspensjon overfor administrerende og viseadministrerende banksjef

I den balanseførte pensjonsforpliktelsen inngår pensjon til administrerende banksjef og viseadministrerende banksjef.

Administrerende banksjef har rett og eventuelt plikt dersom banken ønsker det, å fratre sin stilling fra han fyller 62 år til han

fyller 67 år. Helgeland Sparebank har forpliktet seg til å betale en årlig førtidspensjon fra eventuell fratredelse til ordinær pen-

sjonsalder. Pensjonen er nedtrappende fra fratredelsestidspunktet til ordinær pensjonsalder. 

Viseadministrerende banksjef har rett til (ikke plikt til) å fratre sin stilling ved 60 år. Helgeland Sparebank har forpliktet seg til å

betale en årlig førtidspensjon fra fylte 60 til 67 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 66 % av årlig lønn på det tidspunkt som førtids-

pensjonen skal begynne å løpe.
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2005 2004

Resultatførte nedskrivninger på utlån, garantier mv:

Individuell nedskrivning på utlån, garantier mv til kunder -77.452 -52.081

Gruppenedskrivning på utlån, garantier mv til kunder -4.000

Sum nedskrivning på utlån, garantier mv 81.452 52.081

Spesifikasjon av resultatførte nedskrivninger på utlån, garantier mv:

Sum nedskrivning til dekning av tap på engasjement 31.12. 140.637 100.584

- Sum nedskrivning til dekning av tap på engasjement 01.01. 170.044 135.304

- Periodens endring i gruppenedskrivning -4.000

+ Konstatert tap som det tidligere år er nedskrevet individuelt for 96.474 61.817

+ Konstatert tap som det tidligere år ikke er nedskrevet individuelt for 21.357 26.451

- Inngang på tidligere perioders konstaterte tap 2.972 1.467

Sum nedskrivning på utlån, garantier mv  81.452 52.081
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Note15 - Tap på utlån, garantier m.v.

2005

Årets skatter:

Betalbar skatt * 2.699

Endring utsatt skatt ført direkte mot egenkapitalen -10.610

Endring utsatt skatt (note 23) 10.807

Årets skattekostnad 2.896

Spesifikasjon mellom regnskapsmessig resultat før skatt og

årets skattepliktige inntekt:

Regnskapsmessig resultat før skatt 37.497

Permanente forskjeller -75.033

Anvendelse av tidligere fremførbare underskudd 15.879

Endring midlertidige forskjeller (note 23) 22.725

Skattepliktig inntekt 1.068

* Betalbar skatt utgjør 28 % av skattepliktig inntekt, samt formuesskatt.

Note 16 - Skattekostnad
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31.12.05 31.12.04

Kontantbeholdning 65.010 42.298

Innskudd i Norges Bank utover likviditetsreservekrav 627.364 177.310

Innskudd i Norges Bank til dekning av likviditetsreservekrav * 72.525

Sum kontanter og fordringer på sentralbanker 692.374 292.133

* Innskudd i Norges Bank til dekning av likviditetsreservekrav er bundne midler. 

Note 18 - Kontanter og fordringer på sentralbanker

31.12.05 31.12.04

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner* 48.623 5.127

Fradrag for avsetning til tap 0 0

Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 48.623 5.127

* Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner løper i sin helhet til flytende rente.

Note 19 - Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Ordinært resultat per grunnfondsbevis: 2005

Resultat av ordinær drift etter skatt 34.601

Grunnfondsbeviseiernes prosentvise andel av resultatet 30,35 %

Grunnfondsbeviseiernes andel av resultatet 10.501

Resultat per grunnfondsbevis 3,80

Utvannet resultat per grunnfondsbevis 3,80

Resultat per grunnfondsbevis beregnes ved å dele grunnfondsbeviseiernes andel av netto resultat av ordinær drift etter skatt

med et vektet gjennomsnitt av ordinære grunnfondsbevis som har vært utstedt gjennom året. 

Utvannet resultat per grunnfondsbevis

Utvannet andel per grunnfondsbevis beregnes ved en reduksjon i resultat per grunnfondsbevis som følge av at man 

forutsetter at konvertible instrumenter blir konvertert, at opsjoner eller tegningsretter blir utøvd som følge av at visse 

betingelser er oppfylt.

Note 17 - Resultat per grunnfondsbevis
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31.12.2005 31.12.2004

Personmarked Næringsliv Personmarked Næringsliv

Kasse-/drifts- og brukskreditter 57.206 356.801 29.371 208.139

Byggelån 27.768 78.940 14.327 45.873

Pantelån 6.733.446 3.484.462 3.538.135 2.028.212

Ansvarlig lån 0 1.500 0 0

Brutto utlån til kunder 6.818.419 3.921.703 3.581.833 2.282.224

Helgeland Sparebank tilbyr ulike former for finansiering både til person- og bedriftsmarkedet. Konsernet har hatt en reduksjon 

i utlånene de siste to årene. Andel utlån til personkunder er økt i samme periode. Utlån til flytende rente er 10.507,1 mill.kr.

(5.679,9 mill.kr. i 2004) og utlån til fast rente er 232,9 mill. kr. (184,1 mill. kr. i  2004).
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Note 20 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 20.1 - Fordeling av utlån mellom personmarked og næringsliv

31.12.05 31.12.04

Individuelle nedskrivninger:

Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier  01.01. 127.584 135.305

Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier  01.01 Rana 42.460

- Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning 100.277 135.989

+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden, hvor det tidligere er foretatt                 

individuelle nedskrivninger 47.850 63.817

+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden 30.195 64.451

- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden   7.175

Sum individuelle nedskrivninger  på utlån og garantier 140.637 127.584

Herav:      

Utlån 131.676 127.584

Garantier 9.000 0

Gruppenedskrivninger:

Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 01.01. 62.200 26.200

+/- Periodens endring i gruppenedskrivninger -4.000 0

Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån og garantier 31.12. 58.200 26.200

Sum nedskrivninger på utlån og garantier 189.837 153.784

Note 20.2 - Nedskrivninger på utlån og garantier
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31.12.05 31.12.04

Misligholdte engasjement  over 90 dager 207.533 159.341

- Nedskrivninger på misligholdte engasjement 46.034 44.712

Sum netto misligholdte engasjement 161.499 114.629

Øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement 182.584 198.090

- Nedskrivninger øvrige tapsutsatte ikke misligholdte engasjement 110.984 55.872

Sum netto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement 71.600 142.208

Note 20.3 - Tapsutsatte lån og garantier

31.12.05 31.12.04

Sum ikke inntektsførte renter på nullstilte engasjement 01.01 13.147 11.662

Sum ikke inntektsførte renter på nullstilte engasjement 01.01 Rana 6.054 10.697

Påløpt, ikke inntektsførte renter på engasjement som er gått ut av balansen 1.012 -3.863

Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på nullstilte engasjement -5.716 -5.349

Sum ikke inntektsførte renter på nullstilte engasjement 31.12. 14.498 13.147

Note 20.4 - Endring i ikke inntektsførte renter
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Note 20.5 -Risikoklassifisering lån og kreditter

Fordeling av ulike typer engasjement på risikoklasser

Risikoklassifiseringen er en integrert del av bankens saksgangsystem. Systemet muliggjør en overvåkning av risikoutviklingen i

bankens utlånsportefølje. 

Risikoklassifiseringsmodellen som benyttes for næringslivskunder er utviklet av DnB NOR, (regionmodellen).

Klassifiseringssystemet er tatt i bruk for den samlede næringslivsportefølje pr. 31.12.05. Modellen hensyntar kundens betjenings-

evne ut fra offisielle regnskap for 2004 kombinert med en rekke andre parametere som bransje, geografi, revisjonsanmerkninger

etc.  Økonomiklassen kombineres med sikkerhetsdekning og kunden klassifiseres med lav, middels eller høy risiko. Klassifisering

etter regionmodellen skjer løpende basert på tilgjengelig informasjon i systemet. Ettersom teknisk fusjon mellom de to bankene

skjedde i begynnelsen av november er den samlede portefølje gitt økonomiklassifisering etter samme modell pr. 31.12.05.

Sikkerhetsvurderinger foretas løpende i tilknytning til nye bevilgninger, i forbindelse med kundekontakt og rutinemessig  oppføl-

ging av egne porteføljer samt ved halvårlige risikorapporteringer etter fastlagt rutine administrativt og til styret. 

Den samlede personkundeporteføljen er pr. 31.12.2005 klassifisert ut fra adferdsscore. Modellen inngår i saksgangssystemet og

utlånsporteføljen inndeles i lav, middels og høy risiko. 

Ettersom de to bankene benyttet forskjellige klassifiseringssystem pr. 31.12.04 er tallene i tabellen nedenfor ikke sammenlign-

bare med fjorårets. Fjorårets tall er i konsernregnskapet kun relatert til "gamle" Helgeland Sparebank.

Tabellen nedenfor viser brutto utlån, potensiell eksponering (ubenyttet trekkrettighet), individuell tapsavsetning samt garantier pr.

risikoklasse fordelt på næringslivs- og personmarkedsportefølje.

Gruppeavsetninger er vurdert i forhold til grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper, og er følgelig ikke tilordnet risiko-

klassene lav, middels eller høy. Samtlige misligholdte næringslivsengasjement er klassifisert som høy risiko. Mislighold er i denne

sammenheng basert på betalingsmislighold uavhengig av antall dager mislighold.

Tabellen nedenfor viser fordelingen av bankens ulike typer engasjement på risikoklasser. Sammenligningstall er kun Helgeland

Sparebank sine tall for 2004 og har derfor lavere volum.

31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04 31.12.05 31.12.04

Næringsliv : Region modell

Lav risiko 2.200.132 1.021.000 462.052 262.260 456.987 64.730

Middels risiko 953.347 728.640 194.678 187.162 109.442 46.200 1.000

Høy risiko 768.224 500.810 78.813 117.511 79.658 29.000 115.434 116.488

Sum klassifisert 3.921.703 2.250.450 735.543 566.933 646.087 139.930 115.434

Ikke klassifisert 31.774 343 1.970

Sum næringsliv 3.921.703 2.282.224 735.543 567.276 646.087 141.900 115.434 117.488

Personmarked: Adferdsscore

Lav risiko 5.722.466 2.316.810 27.366 2.550 102.713 12.640

Middels risiko 940.303 771.940 19.214 849 24.399 4.210

Høy risiko 155.650 73.510 3.933 81 9.545 500 16.203 9.096

Sum klassifisert 6.818.419 3.162.260 50.513 3.480 136.657 17.350 16.203

Ikke klassifisert 419.573 2.840 1.000

Sum Personmarked 6.818.419 3.581.833 50.513 3.480 136.657 20.190 16.203 10.096

Sum totalt 10.740.122 5.864.057 786.056 570.755 782.744 162.090 131.637 127.584

Tapsavsetning 189.837 146.075

Sum netto utlån 10.550.285 5.717.982

Brutto Ubenyttet Individuelle

utlån Garantier trekk nedskriv.
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Note 21 - Finansielle instrumenter

31.12.05                                             31.12.04

Nominell Markeds- Nominell Markeds-

Verdi Verdi Verdi Verdi

Renteswap-avtaler sertifikater/obligasjoner 465.000 11.162 15.570 -128

Renteswap-avtaler Bankinnskudd med aksjeavkastning 34.076

Renteswap-avtaler fastrentelån 299.500 -11.453

Sum Finansielle Derivater 798.576 -290 15.570 -128

De avtaler som konsernet har inngått er renterelaterte derivater. Dette er renteswaper knyttet til fastrente innlån, utlån og

bankinnskudd med aksjeavkastning

De finansielle derivater som konsernet benytter er ikke klassifisert som sikringsinstrumenter i henhold til IFRS. Begrunnelsen 

for å bruke renteswap-avtaler er at den positive eller negative verdiendringen på den underliggende 

posten for det alt vesentlige vil bli oppveid av en motsatt verdiendring i renteswapen. 

Note 21.1 - Finansielle derivater

31.12.05 31.12.04

Bokført Markeds- Pålydend. Bokført Markeds- Pålydend.

Verdi Verdi Verdi Verdi Verdi Verdi

Obligasjoner utstedt av det offentlige 30.154 30.154 30.000

Andre ihendehaverobligasjoner 589.575 589.575 585.000 324.166 324.166 322.190

SUM sertifikater og obligasjoner 619.729 619.729 615.000 324.166 324.166 322.190

Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner er i sin helhet klassifisert som omløpsmiddel. Hensikten med 

sertifikat- og obligasjonsbeholdningen er å sikre at banken oppfyller likviditetsreservekravet.

Bankens verdipapirbeholdning er definert å ikke være handelsportefølje.  

Verdipapirporteføljen hadde pr. 31.12.05 en gjennomsnittlig gjenværende løpetid  i overkant av 2 år. 

Gjennomsnitt rentesats for sertifikat og obligasjonsbeholdningen for 2005 har vært 3,41 %. 

Avkastning er beregnet av totale renteinntekter for hele porteføljen i prosent av midlere verdipapirportefølje i året.  

Netto kursregulering obligasjoner er utgiftsført med 0,1 mill. kr. i år.    

31.12.05 31.12.04

Sertifikater og obligasjoner 619.729 324.166

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 68.093 53.117

Sum sertifikater, obligasjoner og aksjer tilgjengelig for salg 687.822 377.283

Beholdning av sertifikater og obligasjoner:

Note 21.2 - Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
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Beholdning av aksjer, andeler og grunnfondsbevis for salg pr. 31.12.2005

Selskapets
aksjekap. Antall Eier- Pålydende Kost- Virkelig Bokført

SELSKAP i 1000 kr. aksjer andel verdi pris verdi verdi 

Vigner Olaissen AS 250 659 24.500 24.500 24.500

Helgeland Marinfisk AS 2.250 2.542 5000 9.313 6.287 6.287

Gigante Saga AS 120 198 2.970 2.970 2.970

Trænstaven Holding AS 2.200 1.195 1.000 6.294 2.676 2.675

Alfa Eiendom AS 4.683 1.174 12,5 % 1.000 1.587 1.587 1.587

Nord-Norsk Vekst AS 74.375 2.138 1.000 3.118 497 497

Såkorn invest AS 9.277 3.250 1.300 1.300 1.300

Andre 1.586 1.043 1.036

VPS-REGISTRERTE AKSJER:

Norgesinvestor proto AS 100.000 100 10.000 10.640 10.000

Norges Investor  long short AS 50.000 100 5.000 5.000 5.000

Eksportfinans AS 217 3.998 3.998 3.998

Kredittforeningen for Sparebanker AS 1.840 1.895 1.895 1.895

Teller AS 1.476 1.476 1.476

Fjord Marin AS 141.397 780 851 851

Bankenes Betalingssentral AS 165.000 19.026 25 599 952 599

Dnb Nor  USA 4.950 100 500 486 500

Dnb Nor Europa II 4.950 100 500 480 500

Dnb Nor Norden II 2.500 100 250 460 250

Dnb Nor Telecom 4.993 100 500 257 500

Dnb Nor Health Care 4.993 100 500 470 500

Avanse Japan 2.500 100 250 161 250

DnBNOR  (børsnotert) 6.785.724 155 100 22 69 22

Sum aksjer 76.938 68.055 67.193

Sparebanken 1 Nord-Norge 659.701 100 100 12 38 12

Sum grunnfondsbevis, børsnotert 12 38 12

Sum aksjer og grunnfondsbevis 76.950 68.093 67.205

Tilgang og avgang aksjer, andeler og grunnfondsbevis:

31.12.05 31.12.04

Beholdning 1.1 Helgeland Sparebank 53.389 26.693

Tilført ved oppkjøp 97.732

Tilgang 17.379 5.157

Avgang -97.523

Nedskrivning -2.000

Justering til virkelig verdi -884 21.267

Beholdning pr 31.12. 68.093 53.117
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Eff. rente 31.12.05 31.12.04

Sertifikatlån 280.000

Obligasjonslån 2,80 4.099.528 2.042.826

Egne obligasjoner 2,72 -422.690 -50.000

Aksje/børsindeks obligasjonslån 83.348

Sum finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.760.187 2.272.876

Ubenyttede trekkfasiliteter:

31.12.05 31.12.04

Langsiktig trekkfasilitet, 3 år forfall desember 2007 0

Langsiktig trekkfasilitet 3 år forfall 2011 1.000.000

Sum langsiktige trekkfasiliteter 1.000.000

Kortsiktig trekkfasilitet , 1år 130.000 500.000

Sum trekkfasiliteter pr 31.12 1.130.000 500.000

Konsernet har i tilegg: 

Overskuddslikviditet i Norges Bank pr 31.12 692.000 177.310

Obligasjoner til flytende rente; rente fastsettes forskuddsvis for 3-6 måneder av gangen og belastes renteutgifter. 

Bankens obligasjoner tilbakebetales ved forfall, dersom avtale tillater det og banken ønsker det kan lånet tilbakebetales 

tidligere. Ingen av konsernets underordnede obligasjoner er sikret

Konsernet har ikke misligholdt lånte midler i løpet av regnskapsåret. Det gjelder både hovedstol, betaling av renter og/eller

innløsningsbeløp.

Note 21.3 - Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Spesifikasjon av obligasjonslån:

Pålydende Egenbeholdning Kupong

Obligasjonslån med siste forfall 2006 1.120.000 360.500 3 m Nibor + 0,26% 

Obligasjonslån med siste forfall 2007 700.000 55.000 3 m Nibor + 0,21% 

Obligasjonslån med siste forfall 2008   800.000 3 m Nibor + 0,25% 

Obligasjonslån med siste forfall 2009 865.000 3 m Nibor + 0,33% 

Obligasjonslån med siste forfall 2010 600.000 3 m Nibor + 0,27% 

Sum obligasjonslån 4.085.000 415.500

Aksje-/børsindekserte obligasjonslån 94.000

Sum obligasjonslån totalt 4.179.000      422.690

79
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2005 2004 2005 2004 2005 2004

Kostpris 01.01 627 0 2.495 55 3.122 55

Tilgang 106 627 10.108 2.440 10.214 3.067

Kjøp av selskap 934 934

Kostpris 31.12 733 627 13.537 2.495 14.270 3.122

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01 172 0 2.495 54 2.667 54

Årets avskrivning 48 172 362 2.440 410 2.612

Årets nedskrivning 455 0 10.108 10.563

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12 675 172 12.965 2.495 13.640 2.666

Netto bokført verdi 31.12 58 455 572 0 630 455

Kjøpt software er operasjonelle IT-systemer som banken benytter i sin ordinære drift. 

Konsernet har ingen opparbeidede immaterielle eiendeler.

Note 22 - Øvrige immaterielle eiendeler

Konsernet har følgende kjøpte immaterielle eiendeler

Øvrige

immaterielle

Kjøpt Software eiendeler SUM

Note 23 - Utsatt skatt / Utsatt skattefordel

Utsatt skatt-/ skattefordel: 31.12.05 31.12.04

Positive midlertidige forskjeller:

Utlån -8.598

Driftsmidler -32.458 -25.061

Andre midl. Forsk. 16.969 7.541

Sertifikater og obligasjoner 4.495 2.027

Sum positive midlertidige forskjeller -2.396 -15.493

Negative midlertidige forskjeller:

Nedskrivning  aksjer og obligasjoner 133 300

Andre forskjeller -16.078 -9.765

Pensjonsforpliktelse 66.954 38.330

Gjeld ved utstedelse verdipapirer og finansielle derivater 13.678

Sum negative midlertidige forskjeller 64.687 28.865

Netto midlertidige forskjeller 67.083 44.358

Fremførbart underskudd 69.017 53.138

Netto negative forskjeller –grunnlag for utsatt skattefordel 136.100 97.496

Utsatt skattefordel 38.106 27.299

Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av 

regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved bruk av gjeldsmetoden. Utsatt skatt nettoføres når 

konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen. 

Utdeling av utbytte til morbankens grunnfondsbeviseiere påvirker verken bankens betalbare eller utsatte skatt.
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31.12.05 31.12.04

Bygninger Maskiner Bygninger Maskiner
og annen utstyr og annen utstyr

fast Inventar fast Inventar
eiendom og biler Sum eiendom og biler Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01. 90.675 114.034 204.709 86.166 112.412 198.578

Tilgang 51.232 5.725 56.957 9.188 2.268 11.456

Avgang 4.679 646 5.325

Tilgang ved kjøp av selskap 42.413 6.642 49.055

Avgang ved kjøp av selskap 

Anskaffelseskost pr. 31.12 184.320 126.401 310.721 90.675 114.034 204.709

Akk. av- og nedskrivninger pr. 01.01. 60.839 103.809 164.648 53.159 96.986 150.145

Årets avskrivninger  7.250 6.746 13.996 4.680 6.823 11.503

Årets nedskrivninger 3.000 3.000

Avgang akk. av- og nedskrivninger

Akk. Av- og nedskrivning pr. 31.12. 68.089 110.555 178.644 60.839 103.809 164.648

Bokført verdi pr. 31.12. 116.231 15.846 132.077 29.936 10.225 40.061

Økonomisk levetid *) 30-40 år 3-10 år 30-40 år 3-10 år

*) Økonomisk levetid for det enkelte driftsmiddel er lagt til grunn.
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Note 24 - Varige driftsmidler

31.12.05 31.12.04

Bokført verdi 01.01 43.322 19.734

Tilgang 0 29.900

Netto gevinst/tap ved endringer i virkelig verdi -6.312

Bokført verdi pr 31.12 43.322 43.322

Uavhengige verdsettelsen av investeringseiendom til virkelig verdi ble foretatt 31.12.2004. Det foreligger ingen restriksjoner 

på når investeringseiendommen kan realiseres, eller hvordan inntektene og kontantstrømmen til avhendingen kan benyttes. 

Det foreligger ingen vesentlige kontraktsmessige forpliktelser til å kjøpe, konstruere eller utvikle investeringseiendommer.

Note 25 - Investeringseiendom

31.12.05 31.12.04

Bokført verdi 01.01 2.330 0

Tilgang 0 2.330

Tilgang ved oppkjøp 12.340 0

Avgang -500 0

Netto gevinst/tap ved endringer i virkelig verdi 0 0

Bokført verdi pr 31.12 14.170 2.330

Note 26 - Anleggsmidler holdt for salg
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31.12.05 31.12.04

Diverse interimskonti 9.278

Medlemsinnskudd kreditt Sparebanker 5.850

Opptjente renter på utlån og verdipapirer 29.270 16.123

Forskuddsbetalte kostnader 11.032 13.755

Sum andre eiendeler 55.430 29.878

Note 27 - Andre eiendeler

Konsernet har ingen egen beholdning av utenlandsk valuta, men har utenlandske sedler og reisesjekker i kommisjon. Helgeland

Sparebank benytter DnB NOR som valutabank.  Konsernet har ingen transaksjoner i utenlandsk valuta av betydning, men har

stilt garanti for valutalån forvaltet av valutabank på vegne av Helgeland Sparebank. Se note 2.3, valutarisiko.    

Note 28 - Utenlands valuta

31.12.05 31.12.04

Gjeld til kredittinstitusjoner med løpetid inntil 1 mnd 2.473 2.250

Gjeld til kredittforening for Sparebanker med løpetid over 6 mnd 195.000 38.000

Sum 197.473 40.250

Note 29 - Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid

31.12.05 31.12.04

Ordinære vilkår uten oppsigelse uten avtalt løpetid 2.598.240 1.022.690

Spesielle vilkår kundeinnskudd uten avtalt løpetid 3.724.307 2.269.599

Spesielle vilkår kundeinnskudd med avtalt løpetid 259.887 86.680

Likviditetsinnskudd kunder med avtalt løpetid 75.000 90.000

Sum innskudd fra kunder 6.657.434 3.468.969

Note 30 - Innskudd fra kunder og gjeld til kunder

Spesifikasjon av gjeld til kredittinstitusjoner med løpetid over 6 mndr:

Kredittforeningen for  Sparebanker 37.000 Fast 3m Nibor + 0,30 % 30.06.2006

Kredittforeningen for  Sparebanker 40.000 Fast 3m Nibor + 0,26 % 30.06.2008

Kredittforeningen for  Sparebanker 103.000 Fast 3m Nibor + 0,35 % 01.10.2009

Kredittforeningen for  Sparebanker 15.000 Fast 3m Nibor + 0,30 % 09.09.2010

Sum andre 195.000
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31.12.05 31.12.04

Annen kortsiktig gjeld 35.983 18.296

Betalbar skatt 2.400 2.599

Sum annen gjeld 38.383 20.895

Påløpte renter kundeinnskudd og likviditetsinnskudd 385 5.176

Påløpte renter andre 4 327

Påløpte feriepenger og arbeidsgiveravgift 11.971 1.359

Påløpte renter sertifikater/obligasjoner 6.306 9.993

Avsatt exit It kostnader og sluttpakker 50.875

Andre påløpte kostnader * 39.348 6.389

Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 108.889 23.244

Pensjonsforpliktelser (note 12) 66.954 38.330

Avsetning til tap på garantier 9.000

Andre forpliktelser 0 1.451

Sum påløpte forpliktelser 75.954 39.781

Sum andre forpliktelser 223.226 83.920

* Herav inngår avsetning på 30 millioner kroner avsatte kostnader ved uttreden fra Terra Gruppen.
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Note 31 - Andre forpliktelser

Forretnings- Egenkapital  Resultat Balanseført
Datterselskap kontor Eierandel siste år (100%) siste år (100%) verdi

ANS Bankbygg Mo Mo i Rana 97% 44.586 3.114 45.348

AS Sparebankbygg*) Sandnessjøen 100 % 978 89 50

Helg. Sp. Eiendomsselskap AS Mosjøen 100 % 1 175 145 350 

Helgeland Utviklingsselskap AS Mosjøen 100 % 175 -2.075 824 

Norest Gruppen AS Mo i Rana 100 % -8 002 -3 546 

Denbygget AS Mo i Rana 100 % -3.018 -2.257 

Ultra Invest AS Mo i Rana 100 % -2.383 -1.367

Fjordsentret AS Mo i Rana 50 % 986 -27 1.015

Balanseført verdi 31.12. 47.584 

Aksjene i Norest Gruppen AS er bokført i Helgeland Utviklingsselskap AS. Aksjene i Denbygget AS og Ultra Invest AS er bokført i

Norest Gruppen AS. 

*) Minoritetsinteresse ANS Bankbygg er ikke vist som egen linje i regnskapet, verdien er ikke vesentlig.  

Note 32.1 - Datterselskaper

Note 32 - Nærstående parter
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Mellomværende 31.12.05 31.12.04

Fordringer

Utlån til datterselskapene 112.978 59.285

Individuelle nedskrivninger for tap -16.380 -11.000

Sum netto fordringer 96.598 48.285

Gjeld

Innskudd fra datterselskap 28.064 22.074

Sum Gjeld 28.064 22.074

Transaksjoner:

Renteinntekter fra datterselskap 3.928 3563

Sum renteinntekter 3.928 3.563

Rentekostnader fra datterselskap 501 582

Sum Rentekostnader 501 582

Leiekostnader til datterselskap 6.864 2.576

Sum kostnader 6.864 2.576

Utbetaling fra dattersesskap 926 926

Sum utbetaling 926 926

Note 32.2 - Mellomværende og transaksjoner mellom banken og datterselskaper

Balanseført Resultat Balanseført
Eier- verdi andel verdi Virkelig

SELSKAP Beliggenhet Bransje andel 31.12.04 2005 31.12.05 verdi

Rana Invest AS Mo I Rana Investering 37,6 % 0 39.411 39.411

Eiendomsmegleren Eiendoms-

Helgeland AS Mo i Rana formidling 34,0 % 357 4.411 4.411

Helgeland Eiendomstorg AS Mosjøen Eiendom 40,3 % 324 

Helgeland Vekst AS Sandnessjøen Investering 24,8 % 11.527 3.146 18.745 18.745

Storgt. 73 AS Brønnøysund Eiendom 42,9 % 1 204 245 1.119 1.119

Sum 13.055 3.748 63.686 63.686

Regnskapet til Rana Invest  AS er fortsatt ikke ferdigstilt. Balanseført verdi av selskapet er derfor basert på foreløpige tall fra 

selskapet pr 31.12.2005.

Note 32.2 - Tilknyttede selskaper

Sammenfattet finansiell informasjon om de enkelte tilknyttede selskapene for 2005:

Selskap Eiendeler Gjeld Egenkapital Omsetning Årsresultat

Rana Invest AS * 225.229 72.876 152.353 6.997 0

Eiendomsmegleren Helgeland Eiendomsformidling AS 3.280 1.461 1.819 6.136 1.050

Helgeland Vekst AS 46.236 325 45.911 460 9.393

Storgt. 73 AS 4.878 2.267 2.611 1.240 571

Totalt 279.623 76.929 202.694 14.833 11.041

*)2004 tall
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Mellomværende 31.12.05 31.12.04

Fordringer:

Utlån til tilknyttede selskaper 2.399 4.310

Sum netto fordringer 3.399 4.310

Gjeld:

Innskudd fra tilknyttede selskaper 24.825 19.359

Sum Gjeld 24.825 19.359

Transaksjoner:

Renteinntekter fra tilknyttede selskaper 95 103

Sum renteinntekter 95 10

Rentekostnader fra tilknyttede selskaper 908 731

Sum Rentekostnader 908 731

Utbytte fra TS 2.675

Sum utbytte 2.675

Note 32.4 - Mellomværende og transaksjoner mellom banken og tilknyttede selskaper

31.12.05 31.12.04

Sparebankens fond 797.864 759.793

Utbyttereguleringsfond 0

Sum opptjent egenkapital 797.864 759.793

Grunnfondsbeviskapital 201.826 176.118

Overkursfond 120.458 146.166

Egne grunnfondsbevis -1.098

Sum innskutt kapital 321.186 322.284

Overfinansiering pensjonsforpliktelse -9.204 -6.475

Goodwill -31.610 -28.551

Sum kjernekapital 1.078.236 1.047.051

Tilleggskapital: ansvarlig lånekapital 190.000 190.000

Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -4.231 -15.968

Sum netto ansvarlig kapital 1.264.005 1.221.083

Vektet beregningsgrunnlag 8.521.294 8.911.810

Kapitaldekning i % 14,83 % 13,70 %

Herav kjernekapital 12,65 % 11,74 %

*) 31.12.04 er proforma tall

Vektingen av bankens eiendels- og utenom balanseposter er foretatt i henhold til regler fastsatt av Kredittilsynet.

Note 33.1 - Kapitaldekning Konsern N-GAP

Note 33 - Egenkapital /ansvarlig kapital

Kapitaldekningen viser bankens soliditet i forhold til risikovektet balanse. 
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Risiko
Vektet

0% 10% 20% 50% 100% beløp

Kontanter og ordinære innskudd i banker 692.121 29.471 0 0 5.894

Kortsiktige plasseringer i verdipapirer 0 239.932 0 365.303 413.290

Utlån 53.383 8.530 6.442.358 4.230.128 7.453.013

Øvrige fordringer inkl. overtatte eiendeler 0 0 66.267 35.877 69.011

Øvrige anleggsmidler (ekskl. goodwill) 0 0 0 303.070 303.070

Sum eiendeler 745.504 277.933 6.508.625 4.934.378 8.244.278

Poster utenom balansen med konv.faktor 100 % 8.756 217.813 71.682 321.187 400.591

Poster utenom balansen med konv.faktor 50 % 12.166 0 21.408 141.897 76.301

Renterelaterte kontrakter 790.650 0 0 0 3.192

Sum poster utenom balansen 811.572 217.813 93.090 463.084 480.084

Fradrag for tapsavsetninger og reguleringer som (4.231)

ikke kan medregnes i ansvarlig kapital (198.837)

Grunnlag for beregning av kapitaldekning 1.557.076 495.746 6.601.715 5.397.462 8.521.294

Note 33.2 - Grunnlag bergning av kapitaldekning

Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Pålydende Virkelig verdi Avdragsstr. Kupong

Ansvarlig lån med siste forfall 04.09.2011 50.000 Call 04.09.06 3m Nibor + 1,25 %

Ansvarlig lån med siste forfall 24.09.2012 70.000 Call 24.09.07 3m Nibor + 1,30 %

Ansvarlig lån med siste forfall 04.06.2014 70.000 Call 04.06.09 3m Nibor + 1,65 %

Sum ansvarlig lån 190.000 188.842
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1 april 2005 fusjonerte Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana. Fusjonen er i konsernregnskapet behandlet etter oppkjøps-

metoden i henhold til gjeldende retningslinjer i IFRS, hvor Helgeland Sparebank er oppkjøpende bank. Følgende balanse til

Sparebanken Rana ligger til grunn for oppkjøpet: 

Note 34 - Foretaksintegrasjon

(tall i hele 1000)

Sparebanken Rana, balanse på oppkjøpstidspunkt 01.04.05

BALANSE

EIENDELER

Kontanter og fordringer på sentralbanker 115.685

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 58.413

Brutto utlån til og fordringer på kunder 5.061.828

Sertifikater, obligasjoner og aksjer tilgjengelig for salg 453.547

Eierinteresser i tilknyttede selskaper 43.900

Andre eiendeler 131.194

Sum eiendeler 5.864.567

GJELD OG EGENKAPITAL

Gjeld til kredittinstitusjoner 100.233

Innskudd fra kunder  og gjeld til kunder 2.827.964

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 2.215.671

Ansvarlig lånekapital 150.787

Sum gjeld 5.294.655

Sum egenkapital 569.912

Sum gjeld og egenkapital 5.864.567

Helgeland sparebank har overtatt eiendeler og gjeld i Sparebanken Rana ( Egenkapital ) til virkelig verdi i henhold til balanse-

oppstillingen ovenfor. Oppgjør av grunnfondsbevisvederlaget fant sted ved at grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Rana 

mottok grunnfondsbevis i Helgeland Sparebank på virkningstidspunktet. 

Helgeland Sparebank Opptjent Innskutt
egenkapital egenkapital Sum

Egenkapital pr. 01.01.05 290.004 268.721 558.725

Utbetalt utbytte på grunnfondsbevis -10.016 -10.016

Tilført kapital ved oppkjøp 01.04.05 516.349 53.563 569.912

Overført fra overkursfond 0 0

Resultat til sparebankens fond 19.465 19.465

Avsatt utbytte på grunnfondsbevis 15.136 15.137

Endring egenbeholdning grunnfondsbevis -1.098 -1.098

Tilbakeført aksjer ved salg/ andre verdiendring aksjer -29.748 -29.748

Nedskrivning goodwill -7.278 -7.278

Årets verdiendring på verdipapir og øvrige balanseposter 

v/implementering IFRS -1.982 -1.982

Egenkapital  pr. 31.12.05 791.931 321.186 1.113.120

Note 34.1 - Oppkjøp
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Note 34.2 - Implementering IFRS

Benyttet ved fusjonen: Antall
grunnfondsbevis Bytteforhold Antall nye

før fusjon ved fusjon grunnfondsbevis

Helgeland  Sparebank 5 007 300 0,3333 1 669 100

Sparebanken Rana 509 350 0,6855 349 160

Sum 5 516 650 2 018 260

Konsern Implemen- Konsern
NRS tering IFRS

31.12.04 IFRS 31.12.04

Renteinntekter 299.740 299.740 

Rentekostnader 124.188 124.188 

Rentenetto 175.552 175.552 

Inntekter av verdipapirer 1.161 1.161 

Provisjonsinntekter 36.047 36.047 

Provisjonskostnader 9.063 9.063 

Verdiendring verdipapirer kortsiktig 584 584 

Andre driftsinntekter 9.450 9.450 

Sum andre inntekter 38.179 38.179 

Lønn og administrasjonskostnader 94.443 1.920 96.363 

Avskrivning 15.736 (1.233) 14.503 

Nedskrivning -

Andre driftskostnader 18.933 18.933 

Sum kostnader 129.112 129.799 

Tap på utlån 52.081 52.081 

Verdiendring verdipapirer – langsiktig 3.137 3.137 

Resultat før skatt 29.401 687 28.714 

Skatt 13.589 (193) 13.396 

Årsresultat 15.812 15.318 

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)

Førstegangs tilpassing til IFRS

Effekter av førstegangs tilpassing fremkommer i egnekapitaloppstillingen. Alle effeker, med unntak for de som følger IAS 32 og

39, er ført mot EK pr. 01.01.04. Resultatkolonnen for 2004 er sammenlignbar med tallene for 2005 med unntak for effekten av

implementering av IAS 32 og 39. Effekten av IAS 32 og 39 er ført mot egenkapitalen pr. 01.01.2005. Banken har ikke anvendt

IFRS retrospektivt på foretaksintegrasjon, dvs at oppkjøp gjort før 01. april ikke er omarbeidet.

Noten er bygget slik at det tar for seg oppstillingsplan etter NRS og viser hvilke effekter linjene i oppstillingsplanen får – for 

deretter å konvertere oppstillingsplan fra NRS (norsk regnskapsstandard) til IFRS.

Oversikt over IFRS effekter på egenkapitalen fremkommer under pkt.10  i innholdsfortegnelsen.

Regnskapsprinsippene som er brukt kommer frem under note 1 regnskapsprinsipper konsern

Konsekvenser for Resultatregnskapet 2004
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Konsekvenser balanse per 1. januar 2004 av overgang til IFRS
Konsern Implemen- Åpnings-

NRS tering balanse
31.12.03 IFRS 01.01.04

EIENDELER

Kontanter og fordringer på sentralbanker 208.141 208.141 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  4.491 4.491 

Utlån til og fordringer på kunder 5.681.044 5.681.044 

Sertifikater, obligasj. og aksjer tilgjengelig for salg 324.311 324.311 

Investeringer i tilknyttede selskaper 13.136 13.136 

Utsatt skattefordel 36.431 361 36.792 

Øvrige immaterielle eiendeler 

Varige driftsmidler, invest.eiend.og anleggsmidler holdt for salg 46.873 9.106 55.979 

Finansielle derivater 

Andre eiendeler  52.608 (8.949) 43.659 

Sum eiendeler 6.367.035 518 6.367.553 

GJELD OG EGENKAPITAL:

Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid  439.595 439.596 

Innskudd fra kunder og gjeld til kunder 3.270.542 3.270.542 

Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av  verdipapirer 2.113.999 2.113.999 

Finansielle derivater 1.411 1.411 

Andre forpliktelser 97.759 15.846 113.604 

Ansvarlig lånekapital 120.000 120.000 

Sum gjeld 6.043.306 6.059.152 

Innskutt egenkapital 60.078 60.078 

Opptjent egenkapital 263.651 (15.328) 248.323 

Sum egenkapital 323.729 308.401 

Sum gjeld og egenkapital 6.367.035 518 6.367.553 

01.01.04

Note 34.2 -  fortsettelse Implementering IFRS
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Konsekvenser balanse per 1. januar 2005 av overgang til IFRS
Åpnings-

Konsern balanse
NRS Endringer IFRS

31.12.04 IFRS 01.01.05

EIENDELER

Kontanter og fordringer på sentralbanker 292.133 292.133 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  5.127 5.127 

Utlån til og fordringer på kunder 5.727.718 (9.736) 5.717.982 

Sertifikater, obligasj. og aksjer tilgjengelig for salg 353.717 23.567 377.284 

Investeringer i tilknyttede selskaper 13.055 13.055 

Utsatt skattefordel 21.544 6.452 27.996 

Øvrige immaterielle eiendeler 455 455 

Varige driftsmidler, invest.eiend.og anleggsmidler holdt for salg 78.795 6.918 85.713 

Finansielle derivater 40.537 40.537 

Andre eiendeler 30.568 (5.770) 24.798 

Sum eiendeler 6.523.112 61.968 6.585.080 

GJELD OG EGENKAPITAL:

Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid  43.186 (94) 43.092 

Innskudd fra kunder og gjeld til kunder 3.468.970 (601) 3.468.369 

Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av  verdipapirer 2.265.101 7.725 2.272.826 

Finansielle derivater 319 40.346 40.665 

Andre forpliktelser 81.889 31 81.920 

Ansvarlig lånekapital 120.000 (518) 119.482 

Sum gjeld 5.979.465 46.889 6.026.354 

Innskutt egenkapital 268.721 268.721 

Opptjent egenkapital 274.927 15.078 290.005 

Sum egenkapital 543.648 15.078 558.726 

Sum gjeld og egenkapital 6.523.112 61.968 6.585.080 

Note 34.2 - Implementering IFRS
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31.12.05 31.12.04

Betalingsgarantier 82.845 49.508

Kontraktsgarantier 84.680 21.350

Lånegarantier 564.155 493.925

Garantier for skatter

Annet garantiansvar 54.376 5.972

Sum garantiansvar 786.056 570.755

Garantier har økt med 237,1 mill. kr. 

Sikringsfondet 31.12.05 31.12.04

Garanti ovenfor Sikringsfondet 8.207 8.207

Note 35 - Konsernets garantiansvar fordelt på garantitype

31.12.05 31.12.04

Obligasjoner er stillet som sikkerhet for:

D-lån i Norges Bank 590.000 290.000

Sum pantstillelser 590.000 290.000

Note 36 - Pantstillelser
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2005 2004

Renteinntekter og lignende inntekter 4,34 4,57

Rentekostnader og lignende kostnader 1,83 1,89

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,51 2,68

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,61 0,55

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,14 0,14

Netto provisjonsinntekter 0,47 0,41

Gevinst/tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg som omløpsmiddel 0,13 0,03

Andre driftsinntekter 0,11 0,14

Sum driftskostnader eksklusiv fusjonskostnader 1,93 1,98

Fusjonskostnader 0,51

Resultat før tap og nedskrivninger 0,78 1,28

Tap på utlån, garantier m.v. 0,75 0,79

Gevinst/tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg som anleggsmiddel 0,32 -0,05

Resultat før skatt 0,35 0,44

Skatt på ordinært resultat 0,03 0,20

Resultat av ordinær drift etter skatt 0,32 0,23

Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital - konsern
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31.12.04 31.12.04

Kjernekapital  og ansvarlig kapital pr. 31.12. 1.264 619,8

Herav kjernekapital 1.078 514,9

Vektet beregningsgrunnlag 8.521 4.687

Vektet beregningsgrunnlag i prosent av forvaltningskapital 68,9 71,2

Kapitaldekning, i prosent 14,83 13,22

Kjernekapitaldekning, i prosent 12,65 10,99

Egenkapitalprosent 9,0 8,4

Børskurs 225,0 65,5

P/E ( børskurs 31.12 dividert på fortjeneste per gr.f.bevis ) 58,7 42,9

P/B (børskurs 31.12 dividert på bokført EK per gr.f.bevis ) 2,0 1,2

Grunnfondsbevisprosent  01.01 30,35

Grunnfondsbevisprosent 31.12 29,40

Egenkapital per grunnfondsbevis, i kroner 112,2

Resultat pr. grunnfondsbevis, i kroner 3,8

Utvannet resultat per grunnfondsbevis, i kroner 3,8

Antall årsverk 203 133

Beløp i mill. kr.

Forvaltningskapital pr. 31.12. 12.374 6.577

Gjennomsnitt forvaltningskapital 10.801,6 6.556,8

Innskuddsdekning i  % av brutto utlån 62,0 % 59,1 %

Vekst brutto utlån (proforma tall) -3,2 % -3,8 %

Vekst kundeinnskudd (proforma tall) 5,4 % 3,6 %

I % av brutto utlån:

Utlån til personmarkedskunder (proforma tall) 63,5 % 60,9 %

Brutto mislighold 1,9 % 2,7 %

Netto mislighold 1,5 % 2,0 %

Sum totale nedskrivninger 1,8 % 2,6 %

Tap på engasjement 0,8 % 0,9 %

Kostnader i % av inntekter 75,6 % 60,7 %

Kostnader i % av inntekter eksklusiv fusjonskostnader 56,8 % 60,7 %

Egenkapitalrentabilitet 4,1 % 3,5 %

Totalrentabilitet 0,3 % 0,2 %

Øvrige nøkkeltall konsern

Definisjoner:

Kjernekapital: Grunnfondsbeviskapital, Sparebankens fond og øvrige fond

Vektet beregningsgrunnlag: Definert i h.t. Kredittilsynets definisjoner og forskrifter

Kapitaldekning: Ansvarlig kapital i i % av risikovektet beregningsgrunnlag

Egenkapitalprosent: Egenkapital i % av forvaltningskapital.

Gjennomsnittlig forv.kapital: Gjennomsnitt av forvaltningskapital gjennom året

Netto mislighold: Sum mislighold fratrukket spesifisert tapsavsetning.

Kostnader i % av inntekter: Sum driftskostnader i % av nettorente og andre inntekter

Egenkapitalrentabilitet: Ordinært nettoresultat i % av gjennomsnittlig egenkapital

Totalrentabilitet: Ordinært nettoresultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital
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Eierstyring og selskapsledelse

Rolle og ansvarsfordeling

I Helgeland Sparebank er forstanderskapet, som er

bankens øverste organ, sammensatt av fire grupper.

Innskyterne velger 7 medlemmer. Fylkestinget i

Nordland fylkeskommune velger 7 medlemmer. Eierne

av grunnfondsbevis velger 16 medlemmer. De ansatte i

banken velger 10 medlemmer. Til sammen har forstan-

derskapet 40 medlemmer. For å endre vedtektene må

et forslag om dette behandles i to møter i forstander-

skapet, og det kreves tre fjerdedels flertall.

Forstanderskapet velger bankens styre. Vedtektene for

Helgeland Sparebank sier at minst 2 av styrets med-

lemmer, med minst 2 varamedlemmer, skal velges

blant de medlemmene av forstanderskapet som er

valgt av grunnfondsbeviseierne. Inntil 2 medlemmer og

1 varamedlem velges av de ansatte. I tillegg er admi-

nistrerende banksjef medlem av styret.

Forstanderskapet velger også en kontrollkomité som

består av 3 medlemmer. 

Det tilstrebes en flat organisasjonsstruktur med vekt på

utviklings- og påvirkningsmuligheter, ansvar og kost-

nadseffektiv produksjon.

Virksomhet

Styret har behandlet og fastsatt bankens visjon, forret-

ningsidé, kjerneverdier, strategiske og finansielle mål,

servicemål, samt etiske retningslinjer. Konsernet har

jobbet aktivt sammen med de ansatte i utarbeidelsen

av den strategiske plattformen, og de ansatte har til-

gang til all relevant informasjon på konsernets intra-

nett.

Vedtektene finnes i sin helhet på konsernets nettside:

www.hsb.no

Selskapskapital og utbytte

Bankens målsetting for kjernekapital og kapitaldekning

er at denne skal være på nivå med det øvrige norske

sparebankvesen (eksklusive DnB  NOR). Egenkapitalen

er sammensatt av egeneid egenkapital (sparebankens

fond), ansvarlig lånekapital, grunnfondsbeviskapital og

overkursfond.          

Fullmakt til styret til å utvide grunnfondskapitalen, eller

til å kjøpe egne grunnfondsbevis må vedtas av forstan-

derskapet. Det ble ikke gjort slike vedtak i 2005. Det

vektlegges å gi et konkurransedyktig kontantutbytte til

grunnfondsbeviseierne, og summen av kontantutbytte

og avsetning til utbyttereguleringsfond skal avspeile

grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen. Dette

innebærer at Helgeland Sparebank i alminnelighet vil

utbetale kontantutbytte framfor avsetning til utbyttere-

guleringsfond.

Forutsigbarhet og likebehandling av alle 
grunnfondsbeviseiere

Styret og ledelsen tilstreber å likebehandle alle grunn-

fondsbeviseiere. For erverv av mer enn 10 % av grunn-

fondsbevisene kreves det i henhold til lovgivningen til-

latelse fra myndighetene.

Fri omsettelighet

Vedtektene inneholder ingen begrensninger i omsette-

ligheten av grunnfondsbevisene.

Grunnfondsbeviseiernes medvirkning og innfly-
telse

Grunnfondsbeviseierne kan utøve sin innflytelse

gjennom valg av medlemmer til forstanderskapet hvor

de har 16 av 40 medlemmer. Valgene skal skje i valg-

møte som skal være avholdt innen utgangen av april,

og før konstituerende møte i forstanderskapet.

Invitasjon til valgmøtet med saksliste, påmeldingsskje-

ma og valgkomiteens innstilling sendes samtlige

grunnfondseiere fjorten dager før valgmøtet. Det er

anledning til å la seg representere ved fullmakt. 

Valgkomiteene

Valgkomiteene forbereder henholdsvis innskyternes

valg til forstanderskapet, grunnfondsbeviseiernes valg

til forstanderskapet, og de valg som foretas i forstan-

derskapet. Bankens nettsider inneholder opplysninger

om hvem som sitter i komiteene.

Styrets sammensetning og uavhengighet

Forstanderskapets valgkomité foreslår kandidater til

styret i tråd med bestemmelser om sammensetning, i

lov og vedtekter. Ingen styremedlemmer eller repre-

sentanter for ledelsen er medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår også honorarsatser.

Styret diskuterer selv medlemmenes uavhengighet og

styrets samlede kompetanse.
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Styrets arbeid

Det har vært avholdt 14 styremøter i 2005. Styret har

en årlig strategiprosess, hvor overordnede mål og stra-

tegiske valg blir fastsatt. På grunnlag av disse utarbei-

des handlingsplaner og budsjetter. I forbindelse med

den årlige rapporteringen av intern kontroll, vurderer

styret retningslinjene for denne. 

Informasjon og kommunikasjon

Helgeland Sparebank er notert på Oslo Børs og melder

inn datoer for viktige hendelser som valgmøter, for-

standerskapsmøter og om finansielle informasjon i

form av delårsrapporter og årsoppgjør. Tilsvarende

informasjon legges ut på bankens nettside.

Overtakelse

Finansieringsvirksomhetsloven setter begrensninger for

hvor stor andel av grunnfondsbevisene som kan eies

av en eier. Et spørsmål om fusjon avgjøres av forstan-

derskapet i de aktuelle sparebankene.

Revisor

Helgeland Sparebank har ansatt intern revisor som på

vegne av administrerende banksjef skal vurdere og

kontrollere at det er etablert betryggende rutiner på de

viktigste områder for å redusere risiko. Intern revisors

kontroll skal skje på grunnlag av årlig utarbeidet revi-

sjonsplan. Forstanderskapet har valgt ekstern revisor og

godkjenner dennes godtgjørelse.
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Tillitsvalgte og hovedadministrasjonen

Forstanderskapets medlemmer:

Innskytervalgte:

Leder: Åsli, Kåre

Myrvoll, Magnus

Vold, Laila Furu 

Høyvik, Stig Arve

Breirem, Reidun

Arntzen, Malin

Stanghelle,  Helge

Offentlig valgte:

Nestleder: Antonsen, Christine Schybai

Luktvasslimo, John

Larsen, Bjørn

Jensen, Arnt Frode

Bang, Grete

Skjæran, Ørnulf

Strømnes, Øystein

Grunnfondsbeviseiervalgte:

Brattbakk, Ove

Olsen, Bodil

Thommesen, Bjørn

Garbeg, Svein

Juel, Iver

Nybø, Svein G 

Wangerud, Asbjørn

Furunes, Nils Terje

Eiterå, Joar

Forbergskog, Brynjar

Nervik, Steffen

Mørch, Einar

Johansen, Judith

Arntsberg, Tom

Nordgaard, Hanne

Svendsen, Tom

Funksjonærvalgte:

Kolstad, Laila

Braaten, Halvor

Wenngren, Anniken

Eliassen, Einar

Ditlevsen, Roger

Jørgensen, Hanne S

Ivarrud, Håmund

Søfting, Brit

Bogfjellmo, Edgar

Sund, Liv

Styrets medlemmer:

Styreleder: Lunde, Eivind 

Nestleder: Michalsen, Thore

Øvrige styremedlemmer:

Pettersen, Inger Lise

Westvik, Siv

Aufles, Steinar

Edvardsen, Brit

Bye, Gretha

Heimdal, May

Johansen, Bente 

Krane, Arnt 

Kontrollkomitéen medlemmer:

Leder: Platou, Christian

Øvrige medlemmer av kontrollkomitéen:

Bardal, Asle

Fjalstad, Olaf

Hovedadministrasjon og nøkkelpersoner:

Krane, Arnt, adm. banksjef

Flågeng, Lisbeth, viseadm. banksjef 

Hansen, Martin Torvik, banksjef region sør

Krogli,  Ann Karin, personalsjef

Strøm, Inger Lise, banksjef Stab

Stamnes, Tore, banksjef Finans










