Alternative resultatmål (APM)
Alternativt resultatmål (APM) er et finansielt måltall som ikke er definert i IFRS og er ikke nødvendigvis direkte
sammenlignbare med resultatmål i andre selskaper. APM supplerer regnskapet og gir nyttig informasjon for
historisk eller fremtidig inntjening, finansiell stilling og kontantstrømmer.
Nøkkeltall som er regulert i IFRS eller annet lovgivning er ikke regnet som alternative resultatmål. Det samme
gjelder for ikke-finansiell informasjon.
APM brukes konsistent over tid.
APM

Beskrivelse

Kjerneresultat

Kjerneresultat gir relevant informasjon om underliggende utvikling i selskapets finansielle resultater
korrigert for effekter av urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter. KBNs resultater påvirkes
vesentlig av kortsiktige endringer i markedsforhold. Kjerneresultatet gir bedre grunnlag for å vurdere den
langsiktige inntjeningen i selskapet og gir brukeren av regnskapet sentral informasjon om den
underliggende lønnsomheten. Kjerneresultatet benyttes til interne analyser på finansielle resultater over tid.
Kjerneresultatet består av resultat for regnskapsperioden fratrukket urealiserte verdiendringer etter
påregnet skatt ved 25 % skattesats, og fratrukket andel tilordnet fondsobligasjonseiere.

Kostnadsprosent

Egenkapitalavkastning etter
skatt (%)

Egenkapitalavkastning etter
skatt (kjerneresultat) (%)

Kostnadsprosenten gir et bilde på kostnadene som påløper som følge av selskapets drift, og gir dermed
relevant informasjon om selskapet underliggende drift. Det benyttes inntekter justert for urealiserte
verdiendringer for å unngå påvirkning fra gevinster eller tap ved endringer i markedsforhold.
Kostnadsprosent beregnes som driftskostnader i prosent av sum netto renteinntekter og andre
driftsinntekter justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter

EK avkastning gir relevant informasjon om avkastingen for bankens egenkapital ved å måle evne til å
genere lønnsomhet på den kapitalen som benyttes. Egenkapitalavkastningen beregnes som andel av
resultat for regnskapsperioden fratrukket andel tilordnet fondsobligasjonseiere i prosent av gjennomsnittlig
egenkapital hittil i år. Gjennomsnittlig månedlig egenkapital hittil i år er basert på årets inngående balanse
for egenkapital justert for utbytte fra den måneden det er utbetalt og eventuelle endringer i innskutt
egenkapital i løpet av året
Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat) gir relevant informasjon om selskapets underliggende drift
og måler evne til å genere lønnsomhet på den kapitalen som benyttes. KBNs resultater påvirkes vesentlig
av kortsiktige endringer i markedsforhold. Egenkapitalavkastning basert på kjerneresultatet gir derfor bedre
grunnlag for å vurdere den langsiktige inntjeningen i selskapet. Nøkkeltallet består av kjerneresultat i
prosent av gjennomsnittlig egenkapital hittil i år. Gjennomsnittlig månedlig egenkapital hittil i år er basert på
årets inngående balanse for egenkapital justert for utbytte fra den måneden det er utbetalt og eventuelle
endringer i innskutt egenkapital i løpet av året

Beregning

Resultat for regnskapsperioden fratrukket urealiserte verdiendringer på finansielle
instrumenter etter påregnet skatt ved 25 % skattesats fratrukket andel tilordnet
fondsobligasjonseiere

Sum driftskostnader
Sum av netto renteinntekter og andre driftsinntekter justert for urealiserte
verdiendringer på finansielle instrumenter

Resultat for regnskapsperioden fratrukket andel tilordnet fondsobligasjonseiere
Gjennomsnittlig månedlig egenkapital hittil i år basert på årets inngående balanse
for egenkapital justert for utbytte fra den måneden det er utbetalt og eventuelle
endringer i innskutt egenkapital i løpet av året
Kjerneresultat
Gjennomsnittlig månedlig egenkapital hittil i år basert på årets inngående balanse
for egenkapital justert for utbytte fra den måneden det er utbetalt og eventuelle
endringer i innskutt egenkapital i løpet av året
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Totalkapitalavkastning etter
skatt (%)

Totalkapitalavkastning måler lønnsomhet ved å vise avkastning for totalkapital ved å måle evne til å genere
lønnsomhet på den kapitalen som benyttes i selskapet. Nøkkeltallet består av andel av årets resultat
tilordnet aksjonær i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i år. Gjennomsnittlig
forvaltningskapital hittil i år er basert på gjennomsnittet av utgående balanse for forvaltningskapital for hver
måned hittil I år

Totalkapitalavkastning etter
skatt (kjerneresultat) (%)

Totalkapitalavkastning måler lønnsomhet ved å vise avkastning for totalkapital ved å måle evne til å genere
lønnsomhet på den kapitalen som benyttes i selskapet. KBNs resultater påvirkes vesentlig av kortsiktige
endringer i markedsforhold. Totalkapitalavkastning basert på kjerneresultatet gir derfor et bedre grunnlag
for å vurdere den langsiktige inntjeningen i selskapet. Nøkkeltallet består av kjerneresultat i prosent av
gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i år. Gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i år er basert på
gjennomsnittet av utgående balanse for forvaltningskapital for hver måned hittil I år

Utbetaling av nye lån

Nøkkeltallet viser de totale utbetalingene til nye utlån i perioden. Utbetaling av nye lån består av hovedstol
av nye utlån, inkludert refinansieringer, utbetalt til kunder i perioden.

Sum utbetalinger av utlån i perioden

Samlede utlån viser total hovedstol av utlånsporteføljen. Nøkkeltallet gir et bilde av ren volumutvikling
gjennom å vise underliggende tall for utlånsvolum korrigert for volumendringer som følge av verdiendringer
på utlån vurdert til virkelig verdi og korrigert for påløpte renter.

Hovedstol av alle utlån

Nøkkeltallet viser hovedstol av grønne utlån, i henhold til KBN sitt Kriteriesett 2016 eller nyere, ved
utgangen av perioden. Grønne utlån består av hovedstol av grønne utlån, det vil si uten justering for
verdiendringer og korrigert for påløpte renter. Banken har i tillegg en mindre beholdning grønne utlån som
ble gitt før kriteriesettet ble innført, som ikke lenger finansieres med grønne obligasjoner

Hovedstol av alle utlån i henhold til KBN sin kriteriesett 2016 eller nyere for grønne
lån

Samlede utlån

Grønne utlån

Grønne utstedte obligasjoner

12 måneders utlånsvekst i
prosent

Nøkkeltallet viser hovedstol av totale grønne obligasjoner ved utgangen av perioden. Grønne utstedte
obligasjoner består av hovedstol av alle grønne obligasjoner, det vil si uten justering for verdiendringer som
følge av endringer i valuta og/eller rente og korrigert for påløpte renter.
Utlånsvekst gir relevant informasjon om aktiviteten og veksten i bankens utlånsvirksomhet. Utlånsvekst i
prosent er økning av hovedstol av alle utlån for de siste 12 måneder i prosent av inngående hovedstol av
alle utlån.

Beregning
Resultat for regnskapsperioden
Gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i år basert på gjennomsnittet av utgående
balanse for forvaltningskapital for hver måned hittil I år

Kjerneresultat
Gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i år basert på gjennomsnittet av utgående
balanse for forvaltningskapital for hver måned hittil I år

Hovedstol av alle grønne utstedte obligasjoner

Sum hovedstol av alle utlån i år fratrukket sum hovedstol av alle utlån i fjor
Sum hovedstol av alle utlån i fjor
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Likviditet

Nøkkeltallet gir informasjon om hovedstol for sertifikater og obligasjoner. Nøkkeltallet gir et bilde av ren
volumutvikling i porteføljestørrelsen av sertifikater og obligasjoner korrigert for volumendringer som følge
av verdiendringer på sertifikater og obligasjoner vurdert til virkelig verdi og korrigert for påløpte renter.

Nye innlån

Samlede innlån

Markedsandel

Grønne utlån som andel av
utlånsporteføljen

Nøkkeltallet viser de totale nye innlån som er utstedt i løpet av perioden, omregnet til norske kroner. Det
benyttes samme prinsipper for valutakonvertering som for balansen forøvrig. Nye innlån inkluderer
utvidelser av eksisterende obligasjonslån så vel som nye utstedelser. Nøkkeltallet gir innsikt i KBNs
aktivitet i form av utstedelser i obligasjonsmarkedet. Nøkkeltallet viser hovedstol av ny obligasjonsgjeld,
det vil si korrigert for verdiendringer som følge av endringer i valuta og/eller renter og korrigert for påløpte
renter.
Nøkkeltallet gir informasjon om hovedstol for obligasjonsgjeld. Nøkkeltallet gir et bilde av ren
volumutvikling i porteføljestørrelsen av innlån korrigert for volumendringer som følge av verdiendring på
innlån vurdert til virkelig verdi og korrigert for påløpte renter.
Nøkkeltallet viser KBNs markedsandel på utlån til sektor 6500 Kommunal og fylkeskommunal
forvaltningen. Markedsandelen beregnes med utgangspunkt i utlån til sektor 6500 fra KBN delt på totale
utlån til samme sektor med utgangspunkt i SSBs K2-rapportering, tillagt utenlandsk eierskap i kommunale
og fylkeskommunale verdipapirer og utestående lån i NIB og EIB.
Nøkkeltallet gir relevant informasjon om utviklingen i bankens grønne utlånsportefølje relativt til totale
utlånsportefølje. Andel grønne utlån beregnes ved hovedstol av grønne utlån delt på hovedstol av alle
utlån.

Beregning
Hovedstol av sertifikater og obligasjoner

Hovedstol av ny obligasjonsgjeld

Hovedstol av obligasjonsgjeld

Sum hovedstol utlån til sektor 6500 i KBNs utlånsportefølje
Totale utlån til sektor 6500 i K2-rapportering justert iht. beskrivelse

Hovedstol av grønne utlån
Hovedstol av alle utlån

