
Alternative resultatmål – APM  
 

Sparebanken Sør 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. Alternative resultatmål er ikke ment å erstatte eller overskygge regnskapstallene etter IFRS, men er 

inkludert i  våre rapporter for å få frem den underliggende driften på en bedre måte. 

Nøkkeltall  som er regulert i  IFRS eller annen lovgivning er ikke regnet som alternative resultatmål. Det samme gjelder for ikke-

finansiell informasjon. Sparebanken Sørs alternative resultatmål er presentert i  oversiktene nøkkeltall, beregninger og styrets 

beretning. Alle APM'er presentert med sammenligningstall. APM'ene som nevnt under har vært brukt konsistent over tid.  

Sparebanken Sør`s alternative resultatmål og definisjoner   

APM 

Egenkapitalavkastning

Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis 

(inkludert utbytte) 

Resultat / utvannet resultat pr. 

egenkapitalbevis

Utlånsvekst i % siste 12 mnd.

Innskuddvekst i % siste 12 mnd.

Kostnadsprosent

(Kostnader i % av inntekter) 

Kurs/ bokført egenkapital pr. 

egenkapitalbevis

Tap på utlån i prosent av netto utlån 

(annualisert)

Brutto misligholdte engasjementer over 

90 dager i % av brutto utlån

Utlånsmargin (PM og BM) 

Innskuddsmargin (PM og BM) 

Gjnnomsnittlig utlånsrente

Gjennomsnittlig innskuddsrente

Innskuddvekst siste 12 måneder gir informasjon om aktivitet og vekst innenfor likviditetsstyringen i banken. 

Innskuddvekst er beregnet som innskudd ved periodeslutt minus innskudd på samme tid året før, dividert på 

innskudd på samme tid året før.

Definisjon 

 EK avkastning gir relevant informasjon om konsernets lønnsomhet ved å måle evne til å generere 

lønnsomhet fra aksjonærens investering. Egenkapitalavkastning er ett av konsernets viktigste finansielle 

måltall, og beregnes som: Resultat etter skatt i perioden (justert for rente på hybridkapital), dividert på 

gjennomsnittlig egenkapital (justert for hybridkapital).  

Nøkkeltallet gir informasjon om verdien av bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis. Dette for å gi leseren en 

mulighet til å vurdere rimeligheten av egenkapitalbevisets børskurs. Bokført egenkapital pr. egenkapitalvevis 

blir kalkulert som egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen (eksklusive hybridkapital) ved utløpet av 

perioden, dividert på antall utstedte egenkapitalbevis. 

Nøkkeltallet gir informasjon om resultat/utvannet pr. egenkapitalbevis i perioden. Resultat pr. 

egenkapitalbevis er beregnet ved  resultat etter skatt multiplisert med eierbrøken, dividert på antall ustedte 

egenkapitalbevis. Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet ved  majoritetsinsteresser multiplisert 

med eierbrøken, dividert på antall ustedte egenkapitalbevis. 

Utlånsvekst siste 12 mnd. gir informasjon om aktivitet og vekst i konsernets utlånsvirksomhet. Banken 

benytter Sparebanken Sør Boligkreditt (SSBK) som et finansieringsinstrument og tallene inkluderer lån som er 

overført til selskapet da det er den samlede veksten som er relevant å sammenlikne. Utlånsveksten er 

beregnet som brutto utlån inkludert lån overført til SSBK ved periodeslutt minus brutto utlån inkludert lån 

overført til SSBK på samme tid året før, dividert på brutto utlån inkludert lån overført til SSBK på samme tid 

året før.

Måler konsernets gjennomsnittlige margin på innskudd, berenget ved gjennomsnittlig 3 mnd. NIBOR i 

perioden, minus gjennomsnittlig rente på innskudd i perioden. Gjennomsnittlig innskuddsrente er beregnet 

som rentekostnader fra innskudd fra kunder dividert på gjennomsnittlig innskudd fra kunder i perioden.  

Se utlånsmargin (PM og BM) over 

Se innskuddsmargin (PM og BM) over 

Gir informasjon om forholdet mellom inntekter og kostnader og regnes som et av Sparebanken Sørs viktigste 

måltall. Beregnes som sum driftskostnader dividert på sum inntekter.

Måltallet benyttes til å sammenlikne børskursen mot bokført verdi. Denne benyttes ofte for å sammenligne 

banker og blir beregnet som føler: Kurs på egenkapitalbeviset til Sparebanken Sør ved periodeslutt, dividert 

på  bokført verdi pr egenkapitalbevis.

Måltall som viser tap på utlån  i i prosent av netto utlån. Beregens som tap på utlån (inkludert tap på utlån på 

lån som er overført til SSBK) dividert på netto utlån, (inkludert utlån overført til SSBK) ved periodeslutt. Når 

informasjonen blir gitt for perioder som er kortere enn et år blir tap annualisert. 

Nøkkeltallet blir presentert for å gi relevant informasjon knyttet til konsernets kreditteksponering. 

Nøkkeltallet beregnes ved at misligholdte lån (over 90 dager) divideres med brutto utlån, inkludert lån 

overført til SSBK ved periodeslutt. 

Måler konsernets gjennomsnittlige margin på utlån, berenget ved gjennomsnittlig rente på utlån i perioden, 

minus gjennomsnittlig 3 mnd. NIBOR i perioden. Gjennomsnittlig utlånsrente er beregnet som renteinntekt 

fra utlån til kunder dividert på gjennomsnittlig utlån til kunder i perioden.  

 

 

 


