
Alternative Resultatmål (APM'er) 

Alternative resultatmål i SMN med definisjoner: 

Status BV

Q = i kvartalsrapport

Å = i årsrapport 

I = i investorpresentasjon Begrunnelse og definisjon

Lønnsomhet

Egenkapitalavkastning Q Å

EK avkastning gir relevant informasjon om konsernets lønnsomhet ved å måle evne til å generere lønnsomhet fra aksjonærens investering. EK avkastning er ett av konsernets viktigste finansielle måltall, 

og beregnes som ordinært resultat tilgjengelig for aksjonærene for perioden, i prosent av gjennomsnittlig egenkapital, fratrukket  hybridkapital (fondsobligasjoner) klassifisert som egenkapital.

Kostnadsprosent Q Å Gir informasjon om korrelasjonen mellom inntekter og kostnader. Beregnes som sum driftskostnader dividert med sum inntekter. 

Gjennomsnittlig rentemargin Q Å Måler den gjennomsnittlige fortjeneste konsernet har på utlån og innskudd og beregnes som netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Utlånsmargin Bedriftsmarked og Personmarked, eksklusive utlån solgt til 

SpareBank 1 Boligkreditt (SB1 BK) og SpareBank 1 Næringskreditt (SB1 NK) I 

Utlånsmarginen gir informasjon om konsernets netto renteinntekter ved å måle rentemarginen relativt til 3 måneders pengemarkedsrente.  Utlånsmarginen er beregnet som netto renteinntekter på 

utlån, fratrukket rentekostnad tilsvarende 3 måneders pengemarkeds-rente, dividert på snitt utlån for perioden.

Innskuddsmargin Bedriftsmarked og Personmarked I 

Innskuddsmarginen gir informasjon om konsernets netto renteinntekter ved å måle rentemarginen relativt til 3 måneders pengemarkedsrente.  Innskuddsmarginen er beregnet som netto rentekostnad 

på innskudd, justert for renteinntekt tilsvarende 3 måneders pengemarkedsrente, dividert på snitt innskudd for perioden.

Balansetall

Brutto utlånsvekst siste 12 mnd inkludert SB1 BK og SB1 NK Q Å

Informasjon om aktiviteten og veksten i konsernets utlånsvirksomhet.  Konsernet benytter kredittforetak som finansieringskilde, og brutto utlånsvekst inkludert utlån solgt til kredittforetakene reflekterer 

bedre aktiviteten og veksten i utlånsvirksomheten enn om disse utlånene var ekskludert. Nøkkeltallet er beregnet som Brutto utlån inkludert utlån solgt til SB1 BK og SB1 NK ved utløpet av perioden minus 

Brutto utlån inkludert utlån solgt til SB1 BK og SB1 NK ved starten av perioden, dividert på Brutto utlån inkludert utlån solgt til SB1 BK og SB1 NK ved starten av perioden. 

Innskuddsvekst siste 12 mnd Q Å

Informasjon om aktiviteten og veksten i konsernets innskuddsvirksomhet.  Nøkkeltallet er beregnet som Innskudd fra kunder ved utløpet av perioden minus Innskudd fra kunder ved starten av perioden, 

dividert på Innskudd fra kunder ved starten av perioden. 

Innskuddsdekning Q Å Gir relevant informasjon om konsernets likviditet, og beregnes som Innskudd fra kunder dividert med sum utlån til kunder ved utløpet av perioden.

Tapsavsetninger på utlån og garantier og Utlån i Trinn 3

Tapsprosent utlån Q Å Resultatført tap målt forholdsmessig i forhold til brutto utlån. Tallet beregnes som resultatførte tap på utlån og garantier dividert med gjennomsnittlig Brutto utlån i perioden. 

Tapsavsetninger i prosent av brutto utlån Q

Balanseførte tapsavsetninger på utlån og garantier målt forholdsmessig i forhold til brutto utlån, beregnes som en funksjon av brutto utlån, og sier noe om hvor stor andel av brutto utlån det er foretatt 

tapsavsetninger på. Tallet beregnes som Tapsavsetning på utlån og garantier dividert med Brutto utlån ved utløpet av perioden. 

Utlån i Trinn 3 i prosent av brutto utlån Q

Gir relevant informasjon om bankens kreditteksponering. Beregnes som utlån i Trinn 3 dividert med sum brutto ved utløpet av perioden. Utlån i Trinn 3 er utlån som har hatt en vesentlig økning i 

kredittrisiko siden innvilgelse, og  hvor det er objektive bevis på tap på balansedato. Beregnes fra og med 2018 etter overgang til IFRS 9.

Utlån i Trinn 3 i prosent av brutto utlån, inkludert SB1 BK og SB1 NK Q

Gir relevant informasjon om bankens kreditteksponering.  Konsernet benytter kredittforetak som finansieringskilde, og Utlån i Trinn 3 i prosent av brutto utlån inkludert utlån solgt til kredittforetakene 

reflekterer bedre konsernets kreditteksponering, enn om disse utlånene var ekskludert. Beregnes som utlån i Trinn 3 dividert med brutto utlån inkl. lån solgt til SB1 BK og SB1 NK ved utløpet av perioden. 

Utlån i Trinn 3 er utlån som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden innvilgelse, og  hvor det er objektive bevis på tap på balansedato. Beregnes fra og med 2018 etter overgang til IFRS 9.

SpareBank 1 BV Egenkapitalbevis

Bokført egenkapital pr EK-bevis (inkludert utbytte) Q

Nøkkeltallet gir informasjon om verdien av bokført egenkapital pr EK-bevis, og mulighet til å vurdere rimeligheten av aksjens børskurs. Beregnes som egenkapitalen ved utløpet av perioden dividert på 

antall EK-bevis. 

Pris / Resultat pr EK-bevis Q

Inntjeningen pr EK-bevis sett opp mot børskurs på det aktuelle tidspunkt, noe som gir mulighet for å vurdere rimeligheten av EK-bevisets børskurs. Beregnes som børskurs pr EK-bevis dividert på 

annualisert resultat pr EK-bevis.

Pris / Bokført egenkapital Q

Verdien av bokført egenkapital pr EK-bevis sett opp mot børskurs på gitt tidspunkt. Gir mulighet til å vurdere rimeligheten av børskursen til EK-beviset. Beregnes som børskurs pr EK-bevis dividert på 

bokført egenkapital pr EK-bevis (se definisjonen av dette nøkkeltallet over). 

SpareBank 1 BV presenterer alternative resultatmål (APM'er) som gir nyttig informasjon for å supplere regnskapet. Målene er ikke definert i IFRS (International Financial Reporting Standards) og er nødvendigvis ikke direkte sammenlignbare med andre selskapers resultatmål. APM'er inkludert i våre rapporter for å gi innsikt 

og forståelse for konsernets resultatoppnåelse, og representerer viktige måltall for hvordan ledelsen styrer selskapene og aktivitetene i konsernet. APM'er er ikke ment å erstatte eller overskygge regnskapstallene. Nøkkeltall som er regulert i IFRS eller annen lovgivning er ikke regnet som alternative resultatmål. Det 

samme gjelder for ikke-finansiell informasjon. SpareBank 1 BV sine alternative resultatmål er presentert i oversiktene hoved-/nøkkeltall og resultat fra kvartalsregnskapene, samt i styrets beretning. Alle APM'er presenteres med sammenligningstall. APM'ene som nevnt under har i stor grad vært brukt konsistent over tid.


