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Sterkere og bedre for kunder og eiere  
 

 

Resultat 3. kvartal 2021 

Resultat før skatt per 30.09.21 250 mill kr 

EK-avkastning 7,1 % 

12 mnd utlånsvekst 2,3 % 

12 mnd innskuddsvekst 12,0 % 

Forvaltningskapital 36,6 mrd kr 

Soliditet Ren kjerne 19,6 % 

 
 

SpareBank 1 Helgeland er blitt en sterkere og bedre bank etter oppkjøpet av 25 000 nye 
kunder på Helgeland fra SpareBank 1 Nord-Norge. Resultatet for 3. kvartal viser stabil og 
god bankdrift, lave tap og høy innskuddsvekst, og har et overskudd på 250 millioner.  
 
SpareBank 1 Helgelands resultat for 3. kvartal viser stabil og god bankdrift, lave tap og høy 
innskuddsvekst.  
 
Har kjøpt SNN på Helgeland 
Helgeland Sparebank endret i mars navn til SpareBank 1 Helgeland og ble med i SpareBank 1 
alliansen, og 18. oktober overtok endelig banken kunder og ansatte fra SpareBank 1 Nord-
Norge på Helgeland.  
 
– Vi har ønsket velkommen til 25 000 nye kunder fra SNN på Helgeland, og ser fram til å sikre 
at disse kundene får en like bra bank som de hadde i SpareBank 1 Nord-Norge. De får de 
samme tekniske løsningene, samme betingelser og samme rådgivere. Forskjellen er at de nå 
er kunde i en lokal bank med lokal tilstedeværelse og at engasjementet og overskuddet er på 
Helgeland, og bare Helgeland, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Helgeland, Hanne 
Nordgaard.  
 
Større bank gir mer til kunder og samfunn 
Lokalbanken er blitt større, mer solid og har hentet inn 600 millioner i ny egenkapital for å 
være med på alle de spennende mulighetene som ligger foran Helgelands føtter. Det er 
mange store og viktige næringsinitiativ i regionene innenfor bransjer regionen har spesielle 
fortrinn i, og en større lokalbank gir en verdi for kunder, ansatte og samfunnet. 
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Bakgrunnen for oppkjøpet av SpareBank 1 Nord-Norges virksomhet på Helgeland var å 
beholde nærhet til kundene, lokalt ansatte og det lokale eierskapet som sikrer at samfunnet 
får tilbake i god sparebank-ånd. Hadde banken derimot blitt kjøpt opp av en annen bank 
eller allianse, så ville både antall ansatte og overskudd gjennom samfunnskapital til 
Helgeland, blitt betydelig redusert.  
 
– Det at vi blir større gir også mulighet til mer overskudd og vi kan dermed ta en enda 
viktigere rolle som samfunnsutvikler. Vi vil fortsatt bruke vår kunnskap som kommer 
privatpersoner og bedrifter til gode, samt at et større overskudd kan spres rundt omkring på 
hele Helgeland til frivillighet og utviklingstiltak.  
 
Sterkt resultat som inkluderer endringskostnader 
Resultatet for 3. kvartal 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. 
 
SpareBank 1 Helgeland har det siste året forberedt de endringene som kommer i 2021 ved å 
bygge kapital og likviditet. Høy innskuddsvekst og relativt lav utlånsvekst er et resultat av 
disse forberedelsene. Banken har i løpet av året kjøpt aksjer i SamSpar, Eiendomsmegler 1 
Nord-Norge, SNN Finans og Regnskapshuset Nord-Norge.  
 
Regnskapet pr 3. kvartal 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 3. kvartal 
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