Dokument
Års‐ og delårsrapporter

Kapittel
Hovedtall

Alternativt resultatmål
Resultatsammendrag i %

Egenkapitalavkastning (totalresultat)

Hovedtall og styrets beretning

Egenkapitalavkastning

Kostnadsprosent

Innskuddsdekning

Utlånsvekst siste 12 måneder

Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt

Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt

Årsak til bruk av alternativt resultatmål
Resultatsammendrag i % angir de ulike
resultatelementene som funksjon av
gjennomsnitlig forvaltningskapital.

Definisjon
Resultatsammendrag i % beregnes ved å dividere
hvert resultatelement med gjennomsnitlig
forvaltningskapital. I beregningsforklaringen er
resultatelementet netto renteinntekter brukt
som eksempel. Ved opplysninger av
resultatsammendrag i % for kortere perioder enn
hele regnskapsår blir resultatelementene
annualisert.

Nøkkeltallet angir avkastningen på konsernets
egenkapital. Nøkkeltallet reflekterer konsernets
evne til å omsette kapitalen til lønnsom
virksomhet.

Egenkapitalavkastningen (totalresultat)
beregnes ved å dividere totalresultatet med
gjennomsnitlig egenkapital siste året. Ved
opplysninger av egenkapitalavkastning for
kortere perioder enn hele regnskapsår blir
totalresultatet annualisert.
Nøkkeltallet angir avkastningen på konsernets
Egenkapitalavkastningen beregnes ved å dividere
egenkapital. Nøkkeltallet reflekterer konsernets periodens resultat/resultat for regnskapsåret
evne til å omsette kapitalen til lønnsom
med gjennomsnitlig egenkapital siste året. Ved
virksomhet.
opplysninger av egenkapitalavkastning for
kortere perioder enn hele regnskapsår blir
periodens resultat annualisert.

Kostnadsprosent er et normalt nøkkeltall
innenfor bank/finans. Nøkkeltallet reflekterer
hvor effektivt banken/konsernet drives.

Kostnadsprosenten reflekterer
bankens/konsernets evne til å omsette sine
driftskostnader til inntektservervelse.
Kostnadsprosenten beregnes ved å dividere sum
driftskostnader på sum inntekter.

Innskuddsdekning er et normalt nøkkeltall
innenfor bank/finans. Nøkkeltallet viser andelen
av bankens utlånsvirksomheten som finansieres
av innskudd fra kunder

Innskuddsdekningen reflekterer bankens evne til
å finansiere utlån til kunder gjennom innskudd
fra kunder. Innskuddsdekningen beregnes ved å
dividere sum innskudd på sum utlån.

Utlånsvekst siste 12 måneder er et normalt
nøkkeltall innenfor bank/finans. Nøkkeltallet
reflekterer aktiviteten og veksten i bankens
utlånsvirksomhet.
Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS
som finansieringskilde for
boliglånsvirksomheten. Nøkkeltallet reflekterer
bankens totale utlånsvolum inkludert volum
overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS.

Utlånsvekst siste 12 måneder reflekterer
utlånsveksten i balansen fra tilsvarende
tidspunkt i fjor til i år.

Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS
som finansieringskilde for
boliglånsvirksomheten. Volum overført til
SpareBank 1 Boligkreditt AS er fra bankens
kunder og er tilført fra aktivitet og vekst i
banken. Utlånsvekst inkl. SpareBank 1
Boligkreditt er derfor et nøkkeltall som bedre
reflekterer aktiviteten og veksten i bankens
utlånsvirksomhet. Nøkkeltallet angis også for
segmentene privatmarked og bedriftsmarked i
styrets beretning. Disse tallene er ikke direkte
avstembare mot resultat‐/balanseoppstilling
eller tilhørende noteverk.

Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt
reflekterer utlånsveksten fra tilsvarende
tidspunkt i fjor til i år, både utlån i egen balanse
og utlån finansiert gjennom SpareBank 1
Boligkreditt AS.

Summen av brutto utlån til og fordringer på
kunder og volum boliglån som er overført til
SpareBank 1 Boligkreditt AS.

Beregningsforklaring
Med mindre annet fremkommer er alle henvisninger hentet direkte fra resultat og balanselinjer i års‐
og/eller delårsrapport.

Netto renteinntekter
(Eiendeler i år + eiendeler i fjor)/2

Totalresultat
(Sum egenkapital i år + sum egenkapital i fjor)/2

Periodens resultat/Resultat for regnskapsåret
(Sum egenkapital i år + sum egenkapital i fjor)/2

Sum Driftskostnader
Sum Inntekter

Innskudd fra og gjeld til kunder
Brutto utlån til og fordringer på kunder

(Brutto utlån til og fordringer på kunder i år ‐ Brutto utlån til og fordringer på kunder i fjor)
Brutto utlån og fordringer på kunder i fjor

Brutto utlån til og fordringer på kunder + Volum overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS1

(Brutto utlån til og fordringer på kunder i år + Volum overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS1 i år) ‐
(Brutto utlån til og fordringer på kunder i fjor + Volum overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS1 i fjor)
Brutto utlån og fordringer på kunder i fjor

Dokument

Kapittel
Hovedtall og styrets beretning

Alternativt resultatmål
Innskuddsvekst siste 12 måneder

Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt

Tapsprosent utlån

Bokført egenkapital per egenkapitalbevis

Resultat per egenkapitalbevis

Pris/Resultat per egenkapitalbevis

Pris/Bokført egenkapital

Styrets beretning

Kundemargin

Årsak til bruk av alternativt resultatmål
Innskuddsvekst siste 12 måneder er et normalt
nøkkeltall innenfor bank/finans. Nøkkeltallet
reflekterer aktiviteten og veksten i bankens
innskuddsvirksomhet. Nøkkeltallet angis også for
segmentene privatmarked og bedriftsmarked i
styrets beretning. Disse tallene er avstembare
mot opplysninger i segmentnoten i note 13 i
kvartalsregnskapet og note 4 i årsregnskapet.

Definisjon
Innskuddsvekst siste 12 måneder reflekterer
innskuddsveksten i balansen fra tilsvarende
tidspunkt i fjor til i år.

Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS
som finansieringskilde for
boliglånsvirksomheten. Volum overført til
SpareBank 1 Boligkreditt AS er fra bankens
kunder og er tilført fra aktivitet og vekst i
banken. Nøkkeltallet reflekterer bankens totale
eiendeler inkludert volum boliglån overført til
SpareBank 1 Boligkreditt AS.
Nøkkeltallet angir resultatført tapskostnad som
funksjon av brutto utlån på balansetidspunktet.

Summen eiendeler i balansen og volum boliglån
som er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS.

Beregningsforklaring
Med mindre annet fremkommer er alle henvisninger hentet direkte fra resultat og balanselinjer i års‐
og/eller delårsrapport.

(Innskudd fra og gjeld til kunder i år ‐ Innskudd fra og gjeld til kunder i fjor)
Innskudd fra og gjeld til kunder i fjor

Eiendeler + Volum overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS1

Nøkkeltallet angir resultatført tapskostnad i
perioden dividert med brutto utlån på
balansetidspunktet. Ved opplysninger av
tapsprosent utlån for kortere perioder enn hele
regnskapsår blir resultatført tapskostnad
annualisert.
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen
dividert på antall egenkapitalbevis.

Nøkkeltallet gir leserne informasjon om verdien
av den bokførte egenkapitalen per
egenkapitalbevis. Nøkkeltallet gir leseren
mulighet til å vurdere rimeligheten av
børskursen til egenkapitalbeviset
Nøkkeltallet gir leserne informasjon om
Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet
inntjeningen per egenkapitalbevis. Nøkkeltallet dividert på antall egenkapitalbevis.
gir leseren mulighet til å vurdere rimeligheten av
børskursen til egenkapitalbeviset.
Nøkkeltallet gir leserne informasjon om
inntjeningen per egenkapitalbevis sett opp mot
børskurs på aktuelle tidspunkt. Nøkkeltallet gir
leseren mulighet til å vurdere rimeligheten av
børskursen til egenkapitalbeviset

Børskurs per egenkapitalbevis dividerte på
resultat per egenkapitalbevis (se definisjon av
dette nøkkeltallet over).

Nøkkeltallet gir leserne informasjon om verdien
av den bokførte egenkapitalen per
egenkapitalbevis sett opp mot børskurs på
aktuelle tidspunkt. Nøkkeltallet gir leseren
mulighet til å vurdere rimeligheten av
børskursen til egenkapitalbeviset.
Nøkkeltallet gir leserne informasjon om
inntjeningen på bankens utlånsportefølje relativt
til inntjeningen på bankens innskuddsportefølje.
Nøkkeltallet gir leseren mulighet til å vurdere
lønnsomheten i bankens netto eksponering mot
kunder. Nøkkeltallet oppgis innenfor
segmentene privatmarked og bedriftsmarked og
er ikke direkte avstembar mot resultat‐
/balanseoppstilling.

Børskurs per egenkapitalbevis dividerte på
bokført egenkapital per egenkapitalbevis (se
definisjon av dette nøkkeltallet over).

Tap på utlån og garantier
Brutto utlån til og fordringer på kunder

Sum egenkapital x Eierandelsbrøk2
Antall egenkapitalbevis3

(Periodens resultat/Resultat for regnskapsåret ‐ ikke‐kontrollerende eierinteresser) x Eierandelsbrøk2
Antall egenkapitalbevis3

Børskurs per egenkapitalbevis
Resultat per egenkapitalbevis

Børskurs per egenkapitalbevis
Bokført egenkapital per egenkapitalbevis

Gjennomsnitlig avkastning fra utlånsporteføljen i
perioden fratrukket gjennomsnitlig avkastning
fra innskuddsporteføljen i perioden.

Gjennomsnitlig avkastning på utlån i perioden4 ‐ gjennomsnitlig avkastning på innskudd i perioden5

Dokument

Årsrapport

Kapittel
Styrets beretning

Adm. Banksjefs kommentarer

Alternativt resultatmål
Andel av resultat før skatt fra forretningsområdene

Inntekt fra annen virksomhet enn tradisjonelle
balanseprodukter

Årsak til bruk av alternativt resultatmål
Grafikken i styrets beretning viser andelen av
resultat før skatt i konsernet i perioden som
stammer fra de ulike forretningsområdene,
herunder privatmarkedet (PM),
bedriftsmarkedet (BM), eiendomsmegling (EM1),
IT‐ og regnskapstjenester (Øk.huset), inntekter
fra eierinteresser (FKV) og øvrige
forretningsområder (øvrige). Disse tallene er
avstembare mot opplysninger i segmentnoten i
note 13 i kvartalsregnskapet og note 4 i
årsregnskapet. Øvrig virksomhet/elimineringer
fra segmentnoten er i grafikken delt i henholdvis
FKV og Øvrige. FKV gjenspeiler inntekter fra
eierinteresser i konsern i resultatoppstillingen.

Definisjon
Resultat før skatt fra forretningsområdene
dividert på resultat før skatt i konsernet. I
beregningsforklaringen er resultat før skatt fra
privatmarkedet brukt som eksempel på et
forretningsområde.

Nøkkeltallet gir leserne informasjon om
diversifiseringen i konsernets inntekter.
Inntekter fra tradisjonelle balanseprodukter
omfatter netto renteinntekter og provisjoner fra
SpareBank 1 Boligkreditt AS. Disse inntektene
avhenger i stor grad av nivået på styringsrenten
og pengemarkedsrenten og er derfor ansett å
være relativt sykliske inntekter. Det er ansett
fornuftig å gi leserne informasjon om hvor stor
andel av inntektene som ikke er å anse som like
sykliske.

Summen av netto øvrige provisjons‐ og andre
inntekter (eks. provisjonsinntekter fra SpareBank
1 Boligkreditt AS) dividert med sum inntekter
eks. netto resultat fra finansielle eiendeler

Beregningsforklaring
Med mindre annet fremkommer er alle henvisninger hentet direkte fra resultat og balanselinjer i års‐
og/eller delårsrapport.

Resultat før skatt fra privatmarked i perioden
Resultat før skatt i konsernet i perioden

Netto provisjons‐ og andre inntekter ‐ Provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS6
Sum inntekter ‐ Netto resultat fra finansielle eiendeler

1
Volum overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS fremkommer ikke i balanseoppstillingen. Tallet reflekterer sum utlån til kunder som er overført SpareBank 1 Boligkreditt AS på balansetidspunktet. Se forøvrig note 9 i årsregnskapet for ytterligere kommentarer knyttet til bankens avtaler for salg av utlån til SpareBank 1
Boligkreditt AS.
2
Eierandelsbrøken er spesifisert i note 12 i kvartalsregnskapet og note 40 i årsregnskapet
3
Antall egenkapitalbevis fremkommer i fotnote i egenkapitalavstemmingen samt i note 12 i kvartalsregnskapet og i note 40 i årsregnskapet
4
Gjennomsnitlig avkastning på utlån i perioden beregnes i bankens regnskapssystem og er ikke direkte avstembart mot resultat‐/balanselinjer i kvartals‐ eller årsregnskapet. Gjennomsnitlig avkastning beregnes ved å dividere rente‐ og kredittprovisjonsinntekter fra utlån i perioden med daglig gjennomsnitlig volum på
utlånsporteføljen i perioden.
5
Gjennomsnitlig avkastning på innskudd i perioden beregnes i bankens regnskapssystem og er ikke direkte avstembart mot resultat‐/balanselinjer i kvartals‐ eller årsregnskapet. Gjennomsnitlig avkastning beregnes ved å dividere rente‐ og kredittprovisjonskostnader fra innskudd i perioden med daglig gjennomsnitlig
volum på innskuddsporteføljen i perioden.
6
Provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS inngår i totale provisjonsinntekter i resultatoppstillingen. Postene som inngår i provisjonsinntekter spesifiseres i note 19 i årsregnskapet.

