ALTERNATIVE RESULTATMÅL
Hvorfor
Årsak til bruk av alternativt resultatmål
Resultatsammendrag i %
Resultatsammendrag i % angir de ulike resultatelementene som funksjon av gjennomsnitlig forvaltningskapital.
inkludere: Rentenetto, netto andre Nøkkeltallene brukes for å vise den relative utviklingen av resultatelementene sett i forhold til utviklingen av
driftsinntekter, sum
forvaltningskapitalen.
driftskostnader, og resultat
Kostnad/inntektsforhold inkl.
Kostnadsprosent er et normalt nøkkeltall innenfor bank/finans. Nøkkeltallet reflekterer hvor effektivt
verdipapirtap/gevinst i %
banken/konsernet drives.
Kostnad/inntektsforhold ekskl.
Kostnadsprosent er et normalt nøkkeltall innenfor bank/finans. Nøkkeltallet reflekterer hvor effektivt
verdipapirtap/gevinst i %
banken/konsernet drives. Tap og gevinster på verdipapirer kan svinge mye fra år til år og banken mener at man
ved beregne nøkkeltallet uten disse inntektene kan sammenligne bedre utviklingen i effektivitet over tid enn når
inntekter fra verdiapairer inkluderes.
Egenkapitalavkastning
Nøkkeltallet viser avkastningen på egenkapitalen, og gir eierene av egenkapitalen informasjon om avkastningen
på middlene de har skutt inn. Nøkkeltallet gir også et godt mål på hvor effektivt egenkapitalen brukes og hvor godt
banken drives.
Egenkapitalavkastning
I bankens egenkapital inkluderes fondsobligasjoner. Disse fondsobligasjonene har ikke rett på utbytte, men
u/fondsobligasjoner
forrentes etter en avtalt rente. For de øvrige eierene av egenkapital er det av interesse at egenkapitalen beregnes
uten av fondsobligasjonene inkluderes for å vise avkastningen av deres andel av egenkapitalen.

Hva
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.

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

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

Sum driftskostnader/sum inntekter

Innskuddsdekning

Innskuddsdekningen reflekterer bankens evne til å finansiere utlån til kunder gjennom innskudd fra kunder.
Innskuddsdekningen beregnes ved å dividere sum innskudd på sum utlån.
Volum på utlån som banken har formidlet til EBK og som de mottar provisjon på.

Utlån formidlet via Eika
Boligkreditt AS (EBK)

Utlånsvekst siste 12 måneder

Innskuddsdekning er et normalt nøkkeltall innenfor bank/finans. Nøkkeltallet viser andelen av bankens
utlånsvirksomheten som finansieres av innskudd fra kunder.
Banken kan styre om utlån plassers i egen balanse eller om de benytter Eika Boligkreditt AS. Lån som inngår i
bankes låneportefølje i EBK formidles via Totens Sparebank og kundeforholdet forvaltes av Totens sparebank. For
å ha et riktigere bilde av hvilke lån banken formidler har banken valgt å vise bankens portefølje i EBK i sine
nøkkeltall
Utlånsvekst siste 12 måneder er et normalt nøkkeltall innenfor bank/finans. Nøkkeltallet viser veksten i bankens
utlånsvirksomhet de siste 12 måneder. Ved å rullerende vise veksten for 12 måneder tas det hensyn til eventuelle
sesongsvigninger

Sum Driftskostnader/(sum inntekternettoverdiendring og gevinst/tap på valuta og
verdipapirer)

Egenkapitalavkastningen (totalresultat) beregnes ved å dividere totalresultatet med gjennomsnitlig egenkapital siste året. Resultat etter skatt/(Sum egenkapital i år +
Ved opplysninger av egenkapitalavkastning for kortere perioder enn hele regnskapsår blir totalresultatet annualisert.
sum egenkapital i fjor)/2
Egenkapitalavkastningen beregnes ved å dividere periodens resultat/resultat for regnskapsåret, fratrukket renter på
fondsobligasjoner, med gjennomsnitlig egenkapital, fratrukket gjennomsnittlig fondsobligasjoner siste året. Ved
opplysninger av egenkapitalavkastning for kortere perioder enn hele regnskapsår blir periodens resultat annualisert.

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

Periodens resultat-renter til
fondsobligasjoner/(Sum egenkapital i årfondsobligasjoner + sum egenkapital i fondsobligasjoner)/2
Innskudd fra og gjeld til kunder/Brutto utlån til
og fordringer på kunder
Volum på utlån som banken har formidlet til
EBK og som de mottar provisjon på.

(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

Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. Banken kan styre om utlån plassers i egen balanse eller om de benytter Eika Boligkreditt AS. Ved å inkludere
Eika Boligkreditt AS (EBK)
veksten i bankens portefølje i Eika Boligkreditt viser nøkeltallet den samlede veksten i lån formidlet av banken
siste 12 måneder uavhengi av hvor banken har valgt å plassere lånene.

Utlånsvekst siste 12 måneder reflekterer utlånsveksten i balansen og lån formidlet via Eika Boligkreditt AS fra tilsvarende (Brutto utlån til og fordringer på kunder i
tidspunkt i fjor til i år.
år+Bankens portefølje i EBK - Brutto utlån til
og fordringer på kunder i fjor+Bankens
portefølje i EBI i fjor)/Brutto utlån og fordringer
på kunder i fjor+Bankens portefølje i EBK i fjor

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 tidspunkt i fjor til i år

Forvaltningskapital pr. årsverk

Nøkkeltallet viser forvaltningskapital per årsverk på balansetidspunktet. Nøkkeltallet har til hensik å gi informasjon Nøkkeltallet viser forvaltningskapital per årsverk på balansetidspunktet
om banken sin effektivitet.
Nøkkeltallet viser periodens tapskostnad i prosent av brutto utlån på balansetidspunktet. Nøkkeltallet er et mål på Nøkkeltallet angir resultatført tapskostnad i perioden dividert med brutto utlån på balansetidspunktet. Ved opplysninger av Netto tap på utlån og garantier/Brutto utlån til
hvor stor andel tap relativt utgjør av lånbeløp og gir over tid et måltall for den risiko som bankens utlån har for tap. tapsprosent utlån for kortere perioder enn hele regnskapsår blir resultatført tapskostnad annualisert.
og fordringer på kunder

Tapsprosent utlån

Bokført egenkapital per
egenkapitalbevis
Resultat per 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 inntjeningen per egenkapitalbevis. Nøkkeltallet gir leseren mulighet til å
vurdere rimeligheten av børskursen til egenkapitalbeviset.

Pris/Resultat per egenkapitalbevis 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
Pris/Bokført Egenkapital
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.
Kundemargin
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.

Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen dividert på antall egenkapitalbevis
Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet dividert på antall egenkapitalbevis.

Børskurs per egenkapitalbevis dividerte på resultat per egenkapitalbevis (se definisjon av dette nøkkeltallet over).
Børskurs per egenkapitalbevis dividerte på bokført egenkapital per egenkapitalbevis (se definisjon av dette nøkkeltallet
over).
Gjennomsnitlig avkastning fra utlånsporteføljen i perioden fratrukket gjennomsnitlig avkastning fra innskuddsporteføljen i
perioden.

(Innskudd fra og gjeld til kunder i år - Innskudd
fra og gjeld til kunder i fjor)/Innskudd fra og
gjeld til kunder i fjor
Forvaltningskapital/antall ansatte

Sum egenkapital x Eierandelsbrøk/Antall
egenkapitalbevis
(Periodens resultat/Resultat for regnskapsåret )
x Eierandelsbrøk/Antall egenkapitalbevis
Børskurs per egenkapitalbevis/Resultat per
egenkapitalbevis
Børskurs per egenkapitalbevis/Bokført
egenkapital per egenkapitalbevis
Gjennomsnitlig avkastning på utlån i perioden gjennomsnitlig avkastning på innskudd i
perioden

