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SpareBank 1 Helgeland; ferdig med endringsåret og klar for fremtiden. 
 
 

Resultat 4. kvartal 2021 

Resultat før skatt per 31.12.21 264 mill kr 

EK-avkastning 6,5 % 

Forvaltningskapital 39,4 mrd kr 

Soliditet Ren kjerne 18,0 % 

 
 
 
SpareBank 1 Helgelands foreløpige årsresultat viser er et overskudd på 264 
millioner kroner. Resultatet for 4. kvartal isolert er svakt, som følge av varslede 
engangseffekter etter virksomhetsoverdragelsen. Banken er rigget kapitalmessig 
og organisatorisk for ytterligere vekst i en region med høy aktivitet i et grønt 
belte i Norge.  
 
– Overgangen til å bli en del av en sterk bankallianse har gått bra for både ansatte, 
kunder, og samfunn og det faktum at vi er blitt en større og sterkere bank gir 
mulighet for mer overskudd for våre eiere, sier administrerende direktør i SpareBank 
1 Helgeland, Hanne Nordgaard. Vi har over femti prosent nord-norsk eierskap, og 
større overskudd kommer Helgeland til gode gjennom en sterkere rolle som 
samfunnsutvikler.  
 
Grønt skifte gir høy aktivitet 
Det grønne skiftet gir store muligheter på Helgeland på grunn av tilgang til fornybar 
kraft. Det planlegges store industrielle satsinger blant annet i Mosjøen og Mo i Rana 
innen hydrogen, battericeller, grønt stål og ammoniakk. Dette innebærer også 
planlegging for nye boliger og etableringer.  
 
– Analyser viser at det frem til 2028 trengs mellom 1.800 og 2.150 nye boliger i Mo i 
Rana i forbindelse med den nye batterifabrikken til Freyr, forteller Nordgaard, som er 
optimistisk på vegne av hele Helgeland og bankens utvikling. I september hentet 
Lokalbanken inn 600 millioner kroner i ny egenkapital.  
 
Stabil drift 
Resultatet viser stabil og god bankdrift selv om 4. kvartal isolert sett er svakt. Årets 
siste kvartal ble preget av de varslede kostnadseffektene etter 
virksomhetsoverdragelsen i oktober. Kostandene ble som forventet, og prosjektet 
landet godt innenfor de planlagte rammene som ble vedtatt av bankens styre i mars 
2019.  De investeringene som nå er gjort, vil trygge eksistensen av Helgeland sin 
egen lokalbank inn i fremtiden med tilstedeværelse, hovedkontor og eierskap lokalt. 
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Banken skal nå jobbe videre med å kalibere organisasjonen og driften i det som blir 
«oppstartsåret» 2022. 
 
Utlånstapene for året 2021 som helhet ble moderate, men høye i siste kvartal. 
Årsaken til dette er i hovedsak konkursen i et selskap i næringsmiddelindustrien, men 
også regnskapsmessige forhold knyttet til  virksomhetsoverdragelsen og 
konstatering av tidligere tapsførte engasjement. Banken har ikke løst opp covid 
påslagene i tapsmodellen enda. 
 
Selv om EK-avkastningen er lavere enn bankens mål, viser resultatet en basisdrift i 
banken som er solid og sterk. Utviklingen i rentenettoen er som forventet og 
kostnadsutviklingen, eksklusive endringskostnadene, er sunn og bærekraftig. Det 
jobbes kontinuerlig og systematisk med å øke effektivitet og lønnsomheten for å 
være rigget for fremtidige forventninger fra kunder og investorer. 
 
Vedlegg: Delårsrapport 4. kvartal 
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner 
 
Hanne Nordgaard 
Adm.dir 
 
T: 48111876 | E: hanne.nordgaard@sbh.no 

Sverre Klausen 
Finansdirektør 
 
T: 91688286| E: sverre.klausen@sbh.no 

 


