
 



 
 
 

Sparebankstiftelsen Helgeland 

DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.2022 

BAKGRUNN OG FORMÅL 

Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i 
desember 2010. 
Formålet med etableringen av stiftelsen er;  

• forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved 
opprettelsen 

• fremme sparebankvirksomhet  
• utøve et langsiktig og stabilt eierskap i 

Sparebank 1 Helgeland  
• disponere av overskuddsmidler til 

allmennyttige formål 
 
Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom 
eierskapet i Sparebank 1 Helgeland, og videreføring 
av sparebank-tradisjoner, sikre et godt regionalt 
forankret sparebanktilbud i Helgelandsregionen.  
Stiftelsens virksomhetsområde vil således 
fortrinnsvis være på Helgeland, der kapitalen som er 
tilført stiftelsen er bygget opp.   
 
Allmennyttig virksomhet 
Et viktig formål med Sparebankstiftelsen Helgeland 
er å videreføre sparebanktradisjonene gjennom 
utdeling av gaver til allmennyttige formål. 
Gjennom alle år har Sparebank 1 Helgeland vært en 
viktig bidragsyter både gjennom markedsbasert 
sponsing og gjennom gaver til lag, foreninger og 
andre samfunnsnyttige formål. Dette har banken 
gjort ved anvendelse av deler av overskuddet som 
tilkommer bankens egen eide egenkapital. 
Sparebankstiftelsen Helgeland vil videreføre og 
supplere bankens gaveengasjement. Det vil være 
nødvendig at det skjer en viss samordning av 
gaveformålene fra banken og stiftelsen. 
 
Stiftelsens styre 
Stiftelsens styre har slik sammensetning: 
 
Brynjar Forbergskog, Brønnøysund – leder 
Siw Moxness, Lovund – nestleder 
Per Erik Pedersen, Mo i Rana - styremedlem 
Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen - styremedlem 
Lisbeth Flågeng, Mo i Rana – styremedlem 
Varamedlem: Lilliann Sørensen, Mosjøen 
 
Administrasjon  
Daglig leder for stiftelsen er Advokathuset 
Helgeland DA v/ Øyvin Trønsdal. 
Forretnings- og kontoradressen for stiftelsen er: 
 
Ranheimgata 3, 8622 Mo i Rana.   
Telefonnummer til stiftelsen er 75 13 52 22 og til 
daglig leder er telefonnummeret 95 83 52 16. 
E-postadressen til daglig leder er: 
oyvin@sparebankstiftelsen-helgeland.no / 
tronsdal@advhelg.no  
 
I løpet av april ble inngått avtale om ansettelse av 
ny daglig leder i stiftelsen. 

Ny daglig leder blir Sverre Klausen som kommer fra 
stillingen som finansdirektør i Sparebank 1 
Helgeland. 
Han vil tiltre stillingen den 1. november d.å. 
 
Sparebankstiftelsen Helgeland er registrert i 
Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 
996 333 663, samt i Stiftelsesregisteret.  
 
Finansielle plasseringer og inntekter 
Sparebankstiftelsen har i tråd med sitt formål om å 
være en stabil og langsiktig eier i Sparebank1 
Helgeland plassert en stor andel av sin kapital i 
egenkapitalbevis i banken. Det er følgelig knyttet 
finansiell risiko til plasseringene i egenkapitalbevis.  
 
Regnskapsprinsipper 
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
lovens bestemmelser og norske 
regnskapsstandarder. Sparebankstiftelsen 
Helgeland har med virkning fra 1.1.2018 lagt 
NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner til grunn for avleggelsen av 
regnskapet. Det vises til note 1. Alle tall er oppgitt i 
hele tusen dersom ikke annet er oppgitt og 
presentert i norske kroner. 
 
Resultat per 30.06.2022 
Regnskapet pr 30.06.2022 viser et underskudd på 
51,5 millioner kroner. Underskuddet er relatert til 
negativ verdiendring på urealiserte verdipapirer hittil 
i år på 65,5 millioner kroner. Stiftelsen har i første 
halvår mottatt utbytte fra egenkapitalbevis på kr 
29,2 millioner. Resultatet for samme periode i 2021 
var et overskudd på 62,1 millioner kroner.  
 
Kursen på egenkapitalbevis i Sparebank 1 
Helgeland er hittil i år gått ned fra kr 131,- pr 
31.12.21 til kr 119,- pr 30.06.2022.   
 
Sum driftskostnader eksklusive gaver ble 1 million 
kroner per utløpet av Q2 2022. Driftskostnader for 
samme periode i 2021 var 1,4 millioner kroner. Her 
inngår honorar til daglig ledelse og bistand fra 
rådgiveren Grieg Investor AS.  
 
Balanse 
SPAREBANK1 HELGELAND 
Stiftelsen eier 7.588.922 egenkapitalbevis i 
Sparebank 1 Helgeland.  
Av egenkapitalbevisene er 7.200.422 stk. 
balanseført som anleggsmidler. Resterende 
egenkapitalbevis (388.500 stk.) er vurdert som 
omløpsmidler og har en markedsverdi på 46,2 
millioner kroner.  
Den samlede eierandelen av egenkapitalbevis i 
Sparebank 1 Helgeland er 28,11 %. 
 
 
Øvrige plasseringer 
Utover plasseringer i egenkapitalbevis i Sparebank 
1 Helgeland har stiftelsen en omløpsportefølje som  
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er forvaltet i samråd med Grieg Investor. Per 
30.06.2022 var den bokførte verdien 640 millioner 
kroner. Videre hadde sparebankstiftelsen per 
30.06.2022 bankinnskudd på 49,6 millioner kroner.  
 
Utsiktene fremover 
Sparebank 1 Helgeland leverte et sterkt 
halvårsresultat på 251 millioner kroner. Banken har 
en forvaltningskapital på 39,2 milliarder kroner og 
egenkapitalavkastningen er på 8,5%.  
 
Basisdriften i banken er god og stabil med en positiv 
trend. Banken er rigget kapitalmessig og 
organisatorisk for ytterligere vekst i en region 
med høyt aktivitetsnivå. Utlånsveksten på både 
bedriftsmarkedet og privatmarkedet har vært noe 
lavere enn landsgjennomsnittet i første halvår, men 
det grønne skiftet gir store muligheter på Helgeland 
på grunn av tilgang til fornybar kraft.  
 
Det planlegges store industrielle satsinger både i 
Mosjøen og Mo i Rana, og dette innebærer 
etableringer av bedrifter og planlegging for nye 
boliger. 
 
Resultatet viser stabil og god bankdrift med lave 
utlånstap, positiv trend på 
inntektene og god kostnadskontroll. De 
investeringene som er gjort de siste par 
årene, vil trygge eksistensen av Helgeland sin egen 
lokalbank inn i fremtiden med tilstedeværelse, 
hovedkontor og eierskap lokalt. Banken jobber 
systematisk med å øke effektivitet og lønnsomheten 
for å være rigget for fremtidige forventninger fra 
kunder og investorer.  
Den underliggende driften er tilfredsstillende, og 
banken er godt kapitalisert og innfrir alle 
regulatoriske krav til kapitaldekning. EK-
avkastningen fortsatt lavere enn bankens mål, noe 
som for det vesentlige skyldes manglende tilpasning 
etter gjennomføringen av transaksjonen med 
Sparebank 1 Nord Norge. 
 
Første halvår av 2022 har vært svært utfordrende 
for finansmarkedene. Høy inflasjon, rentehevinger 
samt usikkerhet når det gjelder de økonomiske 
utsiktene har bidratt vesentlig til denne utviklingen. 
Krigen i Ukraina har toppet utviklingen med de 
følger konflikten har hatt for energi – og 
råvaremarkedene. 

 
Finansmarkedene viser en oppgang i juli og august, 
dog uten at tapene i første halvår er hentet inn.. 
 
Stiftelsens styre har ikke funnet grunn til å endre 
forvaltningsstrategien slik den ble fastsatt i 
overgangen 2017/2018 til sterkere fokus på 
investeringer i aksjer.  
Stiftelsen har imidlertid løpende fokus på 
investeringsstrategien. 
 
 
Utdeling til allmennyttige formål 
Stiftelsens gavepolitikk skal generelt bidra til 
utvikling på Helgeland i et mer langsiktig perspektiv. 
Det skal ses hen til gavepolitikken i bankens egne 
instrumenter for gavetildelinger – Sparebank1 
Helgeland gavestiftelse og Sparebank1 Helgeland 
gavefond. Sparebankstiftelsens tildelinger skal 
normalt konsentreres om mer kapitalkrevende 
prosjekter.   
 
Styret har hittil i 2022 bevilget gaver til allmennyttige 
formål for til sammen kr. 13.985.000.: 
 

1. NOK 300.000 til Rana Zoologiske Forening 
m,fl. til renovering av Bakkanaustet i 
Engasjyen naturreservat 

2. NOK 200.000 til Korgen I.L. til banelys på 
Korgen stadion 

3. NOK 10 mill. til Mosjøen I.L. m.fl – i alt 17 
idrettslag til realisering av Storhall-
prosjektet i Vefsn 

4. NOK 400.000,- til Vevelstad I.L. til tursti til 
Trollpikken 

5. NOK 460.000 til Korgfjellets Venner til tursti 
og gapahuk på Korgfjellet 

6. NOK 925.000 til Frivilligsentralene på 
Helgeland i anledning «Frivillighetens år» 

7. NOK 200.000 til Visten Skytterlag til nytt 
klubbhus/servicebygg 

8. NOK 500.000 til NMK Grane til utvidelse av 
motorbane 

9. NOK 1.000.000 til Helgeland Rehabilitering 
til utstyr for rehabilitering 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                                                             
 
 
 



R E S U L T A T  O G  B A L A N S E 
 
 

      Styret i Sparebankstiftelsen Helgeland 
Mo i Rana, den 13. september 2022 

 
 
 
Brynjar Forbergskog   Per Erik Pedersen   Arnt Åge Andreassen 
styreleder 
 
 
 
Siw Moxness                 Lisbeth Flågeng   Øyvin Trønsdal 
Nestleder        daglig leder   
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NOTE 4 - BANKINNSKUDD 
Sum innestående på bank utgjør kr. 49,6 millioner.  
  
 
 

   
 

   
 

 


