
 
 

 

 

SpareBank 1 Helgeland 
NO 937 904 029 

Telefon 75 11 90 00 
Telefaks 75 12 82 02 

kundeservice@sbh.no 
www.sbh.no 

 
 
 

SpareBank 1 Helgeland investerer i framtiden  
 

 

Resultat 1. halvår 2021 

Resultat før skatt per 30.06.21 171 mill kr 

EK-avkastning 7,6 % 

12 mnd utlånsvekst - 0,8 % 

12 mnd innskuddsvekst 10,9 % 

Forvaltningskapital 34,8 mrd kr 

Soliditet Ren kjerne 20,8 % 

 
 

 
SpareBank 1 Helgelands resultat for 1. halvår viser er et overskudd på 171 millioner 
kroner. Resultatet viser stabil og god bankdrift, lave tap og høy innskuddsvekst. Banken 
blir større og sterkere og vil derfor innhente mer egenkapital for å være i forkant av 

framtidige forventinger til kunder og investorer.  
 
Helgeland Sparebank endret i mars navn til SpareBank 1 Helgeland og ble med i SpareBank 1 Alliansen, og i 
oktober overtar banken kunder og ansatte fra SpareBank 1 Nord-Norge på Helgeland. 

 
– Vi følger en god plan og vi ser allerede tydelige tegn på at en større og sterkere lokalbank i SpareBank 1-
alliansen er bra for ansatte, kunder og eiere. Vi har sikret eierskap, styring og nærhet til våre kunder på 

Helgeland, og det gir oss framtidige effekter, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Helgeland, Hanne 
Nordgaard. Vi er nå i gang med å bygge banken større, mer solid og med kapital for å være med på alle de 
spennende mulighetene som ligger foran oss. I september vil vi derfor hente inn 600 millioner kroner i ny 

egenkapital, fortsetter Nordgaard. 
 
Resultatet viser en basisdrift i banken som er solid og sterk. Utviklingen i rentenettoen er som foventet og 
kostnadsutviklingen er sunn og bærekraftig. Banken har lave tap på utlånene til kunder, det jobbes kontinuerlig 

og systematisk med å øke effektivitet og lønnsomheten for å være rigget for fremtidige forventninger fra 
kunder og investorer. 
 

– På Drivkraftkonferansen den 25. august vil vi sammen med Menon presentere en mulighetsstudie for 
Helgeland frem mot 2035. Hvordan vil samfunnet vi lever i vil utvikle seg i tiden framover, hvilke bransjer vil 
vokse og hvilke drivkrefter ser vi i den økonomiske utviklingen på Helgeland? Dette er spørsmål vi ønsker å 
belyse på konferansen, sier Nordgaard. 
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SpareBank 1 Helgeland har det siste året forberedt de endringene som kommer i 2021 ved å bygge kapital og 

likviditet. Høy innskuddsvekst og lav utlånsvekst er et resultat av disse forberedelsene. Banken har i 1. halvår 
kjøpt aksjer i SamSpar, Eiendomsmegler 1 Nord-Norge og Regnskapshuset Nord-Norge.  
 

–Vi ser fram til å bli en samlet organisasjon og ønske velkommen alle helgelendinger i SpareBank 1 Nord-Norge 
som nå blir kunde hos oss i Lokalbanken med kjente produkter, tjenester og tekniske løsninger; vi lover god 
informasjon om flyttingen i god tid før oktober, og ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på allerede nå, er 
oppfordringen fra Nordgaard.  
 
Regnskapet for 1. halvår inneholder også en del endringskostnader som er påløpt i arbeidet med å endre 
Helgeland Sparebank til SpareBank 1 Helgeland. Banken er godt innenfor de planlagte rammene som ble 

vedtatt av bankens styre i mars 2019, og de investeringene som nå gjøres, vil trygge eksistensen av Helgeland 
sin egen lokalbank inn i fremtiden med tilstedeværelse, hovedkontor og eierskap lokalt.  
 
 
 
Vedlegg: Delårsrapport 2. kvartal 
 

 
 
 

 
 
 
 

Kontaktpersoner 
 

Hanne Nordgaard 

Adm.dir 
 
T: 48111876 | E: hanne.nordgaard@sbh.no 

Sverre Klausen 

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

 


