
 
 

 

Alternative resultatmål (APM) – beregningsforklaringer 
 

Sparebank 1 Telemark benytter alternative resultatmål (APM) med formål å gi et rettvisende bilde av bankens økonomiske utvikling og stilling, og sikre at markedet får relevant informasjon. Nøkkeltall som er regulert i IFRS eller annen lovgivning er ikke definert som APM. Tilsvarende gjelder for ikke-
finansiell informasjon. APM’er som er presentert som en del av regnskapsdelen av rapportene, er i utgangspunktet unntatt fra retningslinjene for APM’er, men inkluderes i oversikten under i den grad de ikke er definert i regnskapet. APM’er benyttes i selskapets interne rapportering, samt av analytiker, 
investorer og andre interessenter. Opplysningene disse APM-ene gir er ment å gi innsikt i driften og framtidsutsikter for selskapet. Under følger en beskrivelse av APM’er som er benyttet. Alle APM’er er presentert med sammenligningstall, og anvendes konsistent over tid.  
 

Dokument Kapittel Alternativt resultatmål Årsak til bruk av alternativt resultatmål Definisjon 
Beregningsforklaring 
(med mindre annet fremkommer er alle henvisninger hentet direkte fra resultat og balanselinjer i års‐ 
og/eller delårsrapport) 

Delårsrapport Hovedtall og styrets beretning Egenkapitalavkastning Nøkkeltallet angir avkastningen på konsernets 
egenkapital. Nøkkeltallet reflekterer konsernets 
evne til å omsette kapitalen til lønnsom 
virksomhet. 

Egenkapitalavkastningen beregnes ved å dividere 
periodens resultat/resultat for regnskapsåret 
med gjennomsnittlige egenkapital siste året. 
Ved opplysninger om egenkapitalavkastning for 
mer enn en periodens resultat blir periodens 
resultat annualisert. 

 
 
 

Periodens resultat før øvrige resultatposter   

(
Sum egenkapital i perioden + sum egenkapital per 1.1

2
)
 

  Egenkapitalavkastning (totalresultat) 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 
gjennomsnittlige egenkapital siste året. Ved 
opplysninger om egenkapitalavkastning for 
mer enn en periode blir totalresultatet 
annualisert. 

 
Periodens totalresultat  

(
Sum egenkapital i perioden + sum egenkapitalper 1,1

2
)
 

  Rentenetto Rentenetto er et normalt nøkkeltall innenfor 
bank/finans og reflekterer bankens netto 
renteinntekter i prosent av gjennomsnittlige 
forvaltningskapital 

Rentenetto er differansen mellom brutto 
renteinntekter og rentekostnader – netto 
renteinntekter i resultatsammendraget. Netto 
renteinntekter er i delårsrapportene 
annualisert. 

 
Netto renteinntekter i perioden

(
Forvatningkapital i perioden + forvaltningkapital per 1,1

2 )
 

  Kostnadsprosent 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. 

 
 

Sum kostnader i perioden

Sum netto inntekter i perioden
 × 100% 

  Brutto utlån inkl. overføring til kredittforetak Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS 
og SpareBank 1 Næringskreditt AS som 
finansieringskilde for utlånsvirksomheten. 
Nøkkeltallet reflekterer bankens totale 
utlånsvolum inkludert volum overføring. 

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

 
 

Brutto utlån til og fordringer på kunder + utlån overført til kredittforetak1 

  Utlån overført til kredittforetak 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.  

Sum overføring til kredittforetak på 
balansedagen. 

 
 

Lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt + utlån overført til SpareBank 1 
Næringskreditt 

  Innskuddsdekning 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 fra kunder på brutto 
utlån ekskl overføring til kredittforetak. 

 

 
Innskudd fra kunder

Brutto utlån ekskl overføring til kredittforetak
 

  Utlånsvekst siste 12 mnd. inkludert overføring til 
kredittforetak 

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 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 

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. 

 
 

 

 
(Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak i perioden −

brutto utlån inkl overføring til kredittforetak tilsvarende periode i fjor)

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak tilsvarende periode i fjor
 



 
 

reflekterer aktiviteten og veksten i bankens 
utlånsvirksomhet.  
 

  Innskuddsvekst siste 12 måneder 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. 

 
 

Økning i innskudd i perioden

Innskudd fra kunder tilsvarende periode i fjor
 

  Forvaltningskapital Nøkkeltallet reflekterer bankens totale 
eiendeler. 

Summen eiendeler i balansen.  

 

Sum eiendeler 

  Forvaltningskapital inkl. overføring til kredittforetak Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS og 
SpareBank1 Næringskreditt AS som 
finansieringskilde for 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. 

Summen eiendeler i balansen og volum utlån 
som er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS 
og SpareBank1 Næringskreditt AS. 

 
 
 

Sum eiendeler + portefølje overført til kredittforetak1 

  Vekst siste 12 mnd. i forvaltningskapital inkl 
overføring kredittforetak 

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

Eiendeler inkl. kredittforetak reflekterer veksten 
fra tilsvarende periode i fjor til i år, både i egen 
balanse og utlån finansiert gjennom 
kredittforetakene 

 

 
(Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak i perioden −

forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak tilsvarende periode i fjor)

Forvaltningkapital inkl kredittforetak tilsvarende periode i fjor
 

  Innskuddsdekning inkl overføring til kredittforetak  Innskuddsdekning etter overføringer til 
kredittforetak er et nøkkeltall som viser andelen 
av bankens utlån inkludert overføring til 
kredittforetak som finansieres av innskudd fra 
kunder. 

Innskudd fra kunder i balansen over brutto utlån 
inkl overføring til kredittforetak. 

 
Innskudd fra kunder

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak
 

  Utlån inkl overføring til kredittforetak, andel 
bedriftsmarkedet  

Andel bedriftsmarkedet av utlån inkludert 
overføring til kredittforetak (SpareBank 1 
Næringskreditt AS) reflekterer en andel av 
brutto utlån inkludert overføring til 
kredittforetak (SpareBank 1 Næringskreditt AS) 
som er utlånt til bankens bedriftskunder. 

Summen av utlån til bedriftsmarkedet inkludert 
overføring til Sparebank 1 Næringskreditt som 
deles på brutto utlån inkludert kredittforetak og 
vises i prosent. 

 
Sum utlån bedriftsmarked + lån overført til SpareBank 1 Næringskreditt 

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak
 × 100% 

  Utlån overført til kredittforetak i prosent av brutto 
utlån 
 
 

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.  
 

Volum utlån overført til kredittforetak (summen 
av utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og 
SpareBank 1 Næringskreditt) som deles på 
brutto utlån inkludert overføring til 
kredittforetak og vises i prosent. 

 
 

Utlån overført til kredittforetak

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak
 × 100% 

  Brutto utlån ekskl. overføring til kredittforetak Banken benytter SpareBank 1 Boligkreditt AS og 
SpareBank 1 Næringskreditt AS som 
finansieringskilde for utlånsvirksomheten. 
Nøkkeltallet reflekterer bankens totale 
utlånsvolum ekskludert volum overført til 
SpareBank 1 Boligkreditt AS og Næringskreditt AS. 

Differansen mellom brutto utlån inkludert 
overføring til kredittforetak og volum utlån 
overført til kredittforetak.  

 
 

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak – utlån overført til kredittforetak 

  Egenkapital ekskl. hybridkapital  
 

Nøkkeltallet reflekterer en del av bankens 
kapital som tilhører eierne ekskludert 
hybridkapital (fondsobligasjoner).  

Differensen mellom bankens egenkapital 
(opptjent og innskutt egenkapital) og bankens 
hybridkapital (fondsobligasjoner). 

 
 
 

Sum egenkapital – hybridkapital (fondsobligasjoner) 



 
 

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

Periodens tapsavsetninger på utlån og garantier 
dividert på brutto utlån som vises i prosent. Ved 
opplysninger av tapsprosent utlån for kortere 
perioder enn hele regnskapsår blir resultatført 
tapskostnad annualisert. 

 
 

Tap på utlån og garantier

Brutto utlån til kunder
 x 100% 

 
 

  Misligholdte engasjement i % av brutto utlån Nøkkeltallet angir hvor stor andel av bankens 
brutto utlån som er misligholdt (over 90 dager) i 
forhold til det totale utlånsvolumet av brutto 
utlån på balansetidspunktet. 

Periodens misligholdte engasjementer (over 90 
dager) på utlån og garantier dividert på brutto 
utlån og vises i prosent. 

 
 

Misligholdte engasjementer

Brutto utlån til kunder
 𝑥 100% 

  Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån Nøkkeltallet angir hvor stor andel av bankens 
brutto utlån som er andre tapsutsatt, men ikke 
misligholdt i forhold til det totale utlånsvolumet 
av brutto utlån på balansetidspunktet. 

Periodens andre tapsutsatte engasjementer på 
utlån og garantier dividert på brutto utlån og 
vises i prosent. 

 
 

Andre tapsutsatte engasjementer

Brutto utlån til kunder
 𝑥 100% 

 Resultatoppstilling 
 

Resultat per egenkapitalbevis Nøkkeltallet gir leserne informasjon om 
inntjeningen per egenkapitalbevis.  
 

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er 
beregnet som resultat før øvrige resultatposter 
fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall 
egenkapitalbevis i perioden. 

 
(Resultat før øvrige resultat poster i perioden)

× egenkapitalbevisbrøk²

Antall egenkapitalbevis³
 

  Bokført egenkapital per egenkapitalbevis Nøkkeltallet gir informasjon om verdien av den 
bokførte egenkapitalen per egenkapitalbevis. 

Egenkapitalbeviseierens andel av egenkapitalen 
dividert på antall egenkapitalbevis. 

 
 

Sum egenkapital x eierandelsbrøk²

Antall egenkapitalbevis³
 

 Noteinformasjon LTV (Loan to value ratio) 
 
  

Nøkkeltallet brukes som ett verktøy i 
risikostyringen i banken. 

LTV står for loan-to-value, og angir hvor mye lån 
kunden har i forhold til verdi på panteobjektet. 

 
Lånebeløp

Pantets verdi
 

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 38 i årsregnskapet. 

 


