Alternative resultatmål (APM’er)
Sparebanken Telemark 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 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. Sparebanken Telemarks sine alternative resultatmål er presentert i
oversikten over hovedtall samt i styrets beretning. Alle APM'er presenteres med sammenligningstall. APM'ene som nevnt under har vært brukt konsistent over tid.

Alternative resultatmål i Sparebanken Telemark

Egenkapitalavkastning (RoE)

Kostnadsprosent

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak

Innskuddsdekning på balansen

Innskuddsdekning inkl overføring til kredittforetak

Utlån overført til kredittforetak i % av brutto utlån

Utlånsvekst inkl overføring til kredittforetak siste 12 mnd

Innskuddsvekst siste 12 måneder

Begrunnelse for bruk av alternativt resultatmål
Egenkapitalavkastning gir relevant informasjon om
Sparebanken Telemarks lønnsomhet ved å måle evne til å
generere lønnsomhet for EK bevis eirenes investeringer.
Egenkapitalavkastningen er et av bankens finansielle måltall.
Gir informasjon om korrelasjonen mellom inntekter og
kostnader.
Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1
Næringskreditt AS som finansieringskilde for
utlånsvirksomheten. Nøkkeltallet reflekterer bankens totale
utlånsvolum inkludert volum overført.

Definisjon
Egenkapitalavkastningen beregnes ved å dividere periodens
resultat/resultat for regnskapsåret med gjennomsnittlige
egenkapital siste året fratrukket hybridkapital . Ved opplysninger om
egenkapitalavkastning for mer enn en periodens resultat blir
periodens resultat annualisert.
Beregnes som sum driftskostnader dividert med sum inntekter.
Summen av brutto utlån til og fordringer på kunder og utlån som er
overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1
Næringskreditt AS.

Måltallet for innskuddsdekning gir relevant informasjon om
Sparebankens Telemark likviditet. 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 fra kunder på brutto utlån
ekskl overføring til kredittforetak.

Måltallet for innskuddsdekning gir relevant informasjon om
Sparebanken Telemarks likviditet. Nøkkeltallet viser andelen
av bankens utlånsvirksomheten som finansieres av innskudd
fra kunder.

Innskuddsdekning beregnes som innskudd fra kunder dividert med
sum utlån inkludert lån overført til kredittforetak ved utløpet av
perioden.

Utlån overført til kredittforetak i prosent av brutto utlån
reflekterer en andel utlåns volum som er overført til
kredittforetak av brutto utlån inkludert overføring til
kredittforetak.

Utlån overført til kredittforetak i prosent av brutto utlån reflekterer
en andel utlåns volum som er overført til kredittforetak av brutto
utlån inkludert overføring til kredittforetak.

Utlånsvekst siste 12 måneder er et resultatmål som gir
relevant informasjon om aktiviteten og veksten i bankens
utlånsvirksomhet.

Utlånsvekst inkl kredittforetak reflekterer utlånsveksten beregnet ut
fra tilsvarende periode i fjor til i år som inkluderer både utlån i egen
balanse og utlån finansiert gjennom kredittforetakene.

Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1
Næringskreditt AS som finansieringskilde for
utlånsvirksomheten. Volum overført til disse kredittforetakene
er fra bankens kunder og er tilført fra aktivitet og vekst i
banken. Utlånsvekst inkl. overføring til kredittforetak er derfor
et nøkkeltall som bedre reflekterer aktiviteten og veksten i
bankens utlånsvirksomhet.
Innskuddsvekst siste 12 måneder er et normalt nøkkeltall
innenfor bank/finans. Nøkkeltallet reflekterer aktiviteten og
veksten i bankens innskuddsvirksomhet.

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

Alternative resultatmål i Sparebanken Telemark

Begrunnelse for bruk av alternativt resultatmål

Definisjon

Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank1 Eiendeler inkl. kredittforetak reflekterer veksten fra tilsvarende
Næringskreditt AS som finansieringskilde for
periode i fjor til i år, både i egen balanse og utlån finansiert gjennom
utlånsvirksomheten. Volum overført til disse kredittforetakene kredittforetakene.
Vekst i forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak siste
er fra bankens kunder og er tilført fra aktivitet og vekst i
12 mnd
banken. Nøkkeltallet reflekterer veksten i bankens totale
eiendeler inkludert overført til kredittforetakene.

Forvaltningskapital inkl overføring til kredittforetak

Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank1 Summen eiendeler i balansen og volum utlån som er overført til
Næringskreditt AS som finansieringskilde for
SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank1 Næringskreditt AS.
utlånsvirksomheten. Volum overført til disse kredittforetakene
er fra bankens kunder og er tilført fra aktivitet og vekst i
banken. Nøkkeltallet reflekterer bankens totale eiendeler
inkludert overført til kredittforetakene.

Misligholdte engasjement i % av brutto utlån på balansen

Periodens resultatført tap på utlån og garantier dividert med brutto
utlån på balansen og vises i prosent. Ved opplysninger av
tapsprosent utlån for kortere perioder enn hele regnskapsår blir
resultatført tapskostnad annualisert.
Nøkkeltallet angir hvor stor andel av bankens brutto utlån som Periodens misligholdte engasjementer (over 90 dager) på utlån og
er misligholdt (over 90 dager) i forhold til det totale
garantier dividert på brutto utlån og vises i prosent.
utlånsvolumet av brutto utlån på balansetidspunktet.

Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån på
balansen

Nøkkeltallet angir hvor stor andel av bankens brutto utlån som Periodens andre tapsutsatte engasjementer på utlån og garantier
er andre tapsutsatt, men ikke misligholdt i forhold til det
dividert på brutto utlån og vises i prosent.
totale utlånsvolumet av brutto utlån på balansetidspunktet.

Bokført egenkapital per EKB

Nøkkeltallet gir informasjon om verdien av bokført
Egenkapitalbeviseierens andel av egenkapitalen dividert på antall
egenkapitalen per egenkapitalbevis. Dette gir leseren mulighet egenkapitalbevis.
til å vurdere rimeligheten av børskursen til egenkapitalbeviset.

Tapsprosent utlån

Pris / Resultat per EKB

Pris / Bokført egenkapital

Margin mot 3M Nibor

Nøkkeltallet reflekterer en resultatført tapskostnad som
funksjon av brutto utlån på balansetidspunktet.

Nøkkeltallet gir informasjon om inntjeningen per
egenkapitalbevis sett opp mot børskurs på det aktuelle
tidspunkt, noe som gir mulighet for å vurdere rimeligheten av
børskursen til egenkapitalbeviset

Beregnes som børskurs per egenkapitalbevis dividert på annualisert
resultat per egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseiernes andel av
resultatet er beregnet som resultat før øvrige resultatposter fordelt
i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis i perioden.

Nøkkeltallet gir informasjon om verdien av bokført egenkapital Beregnet som børskurs per egenkapitalbevis dividert på bokført
per egenkapitalbevis sett opp mot børskurs på gitt tidspunkt. egenkapital per egenkapitalbevis (se definisjonen av dette
Dette gir leseren mulighet til å vurdere rimeligheten av
nøkkeltallet over).
børskursen til egenkapitalbeviset.
Nøkkeltallet gir informasjon om rentenivået på bankens
innskudd og utlån sammenlignet mot 3M Nibor

For utlånssiden beregnes marginen ved å trekke Nibor fra
utlånsrentene. På innskuddssiden trekkes imidlertid
innskuddsrenten fra Nibor.

¹ Portefølje overført til kredittforetak er sum volum overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS og fremkommer under balansen i balanseoppstillingen som portefølje overført til kredittforetak.
Tallet reflekterer sum utlån til kunder som er overført SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 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 Egenkapitalbevisbrøk er spesifisert i note 38 i årsregnskapet.
³ Antall egenkapitalbevis fremkommer i note 39 i årsregnskapet.

