
   

EVLI PANKKI OYJ 
 
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yksityishenkilöitä, yrittäjiä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. 
Evli tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja.  
 
Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä pääomamarkkinoilla. Toiminnan 
perustana on Evlin henkilöstön vahva ammattitaito ja kokemuksen tuoma kyky löytää asiakkaille lisäarvoa tuottavia 
ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita.  
 
Evlin päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö ja sen palveluksessa työskentelee noin 240 henkilöä. Evli-konsernin oma 
pääoma on 52,2 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,2 % (31.12.2014).  
 
Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, PL 1081, FI-00101 Helsinki, vaihde (09) 476 690, www.evli.com 
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EVLI PANKIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2014:  
Tulos kasvoi vahvasti 
 

 Konsernin nettoliikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla 8 prosenttia ja oli 59,7 miljoonaa 
euroa (1-12/2013: 55,5 milj. euroa). 

 Konsernin liikevoitto parani kaikissa liiketoimintayksiköissä ja oli 9,8 miljoonaa euroa 
(6,7 milj. euroa). 

 Konsernin tarkastelujakson voitto oli 7,7 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa). 
 Hallinnoidut varat kasvoivat hyvin ja olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti 6,3 

miljardia euroa (5,9 mrd. euroa). 
 Evli Pankin likviditeetti on hyvä, ja sen vakavaraisuusasema säilyi korkealla tasolla. 
 Yhtiön liiketoiminta kehittyi vahvasti erityisesti varainhoito- ja 

neuvonantoliiketoimintojen osalta. Ruotsissa rahastojen suoramyynti ja Corporate 
Finance -toiminnot menestyivät hyvin. Suomessa oli positiivista yksityisvarainhoidon 
asiakaskunnan kasvu tavoitteiden mukaisesti. 

 Yhtiön salkunhoito ja varainhoito saivat merkittäviä tunnustuksia vuoden aikana. 
Morningstarin vertailussa Evli valittiin Euroopan toiseksi parhaimmaksi 
korkosalkunhoitajaksi. TNS Sifo Prosperan yhteisötutkimuksessa Evli nousi monella 
mittarilla parhaimmaksi varainhoitajaksi. 
 

 Hallitus esittää osingoksi 1,06 euroa osakkeelta (1,05 euroa vuodelta 2013). 
 

 

Näkymät vuodelle 2015 hyvät 

Vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen. Näkemystä tukee se, 
että toistuvat tuotot kattavat merkittävän osan yhtiön kokonaiskustannuksista. 
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Markkinoiden kehitys  
 
Vuoden 2014 markkinakehitys oli positiivista huolimatta osakemarkkinoita 
ravistelleesta Ukrainan kriisistä ja sitä seuranneista pakotteista USA:n, Euroopan ja 
Venäjän välillä. Loppuvuoden aikana markkinoita väritti raakaöljyn voimakas hinnan 
lasku ja euron heikentyminen. Eroavaisuudet eri talousalueiden näkymissä ja 
kehityksessä olivat suuret. Euroopassa osakemarkkinat nousivat keskimäärin 
seitsemän prosenttia vuoden 2014 aikana ja vastaavasti Yhdysvalloissa 14 prosenttia. 
Suomessa osakemarkkinat nousivat 11 prosenttia.  
 
Euroalueen talouskasvun haasteet ovat jatkuneet ja deflaation uhka on kasvanut. 
Euroopan keskuspankki EKP joutui turvautumaan syksyn aikana poikkeuksellisiin 
keinoihin pyrkiessään tukemaan euroalueen taloutta. Se laski talletuskorkonsa ensi 
kertaa historiassaan negatiiviselle tasolle, -0,20 prosenttiin. Samalla EKP ilmoitti muun 
muassa omaisuusvakuudellisten arvopapereiden sekä katettujen 
joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelmista markkinoilla. Alkuvuoden 2015 aikana EKP on 
ilmoittanut aloittavansa myös niin sanotun määrällisen rahapolitiikan keventämisen. 
Yhdysvaltojen keskuspankin FED:n odotetaan puolestaan vähentävän elvytystään 
aloittamalla ohjauskoron noston vuoden 2015 aikana. 
 
Korkotaso laski euroalueella kaikkein aikojen matalimmalle tasolleen. Saksan valtion 
lainojen tuottotasot aina viiden vuoden maturiteettiin saakka painuivat negatiivisiksi ja 
10 vuoden lainan tuotto oli sekin vain 0,52 prosenttia.  
 
 
Liikevaihdon kehitys 
  
Evli-konsernin nettoliikevaihdon kasvu jatkui vahvana. Tarkastelujaksolla 
nettoliikevaihto nousi kahdeksan prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna ja oli 59,7 miljoonaa euroa (55,5 milj. euroa). Nettoliikevaihdon kasvuun 
vaikutti positiivisesti palkkiotuottojen kehitys. Erityisesti rahasto- ja 
neuvonantoliiketoimintojen menestykset edesauttoivat liikevaihdon kasvua. 

AVAINLUVUT 10-12/ 2014 10-12/ 2013 1-12/ 2014 1-12/ 2013

Tuotot, M€ 13,7 15,0 61,5 57,4

Nettoliikevaihto, M€ 13,3 14,6 59,7 55,5

Liikevoitto / -tappio, M€ 0,6 1,3 9,8 6,7

Tilikauden voitto/tappio, M€ 0,5 1,2 7,7 5,6

Liikevoitto/ -tappio nettoliikevaihdosta, % 4,7 % 8,7 % 16,3 % 12,1 %

Tulos/osake 0,09 0,24 1,63 1,21

Tulos/osake, laimennettu (IFRS) 0,08 0,23 1,56 1,15

Oman pääoman tuotto-% (ROE)* 15,2 11,5

Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin 83 % 77 %

Osinko/osake 1,05 1,18

Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 242 245

* Annualisoitu
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Vertailujakson liikevaihtotasoa nosti konsernin sijoitustoiminnan poikkeuksellisen 
vahva tulos. 
 
Varainhoitoliiketoiminnan kehitys tarkastelujaksolla jatkui vakaana. Yksikön 
nettoliikevaihto nousi neljä prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna ollen 32,3 miljoonaa euroa (31,2 milj.euroa). Kehitystä tukivat hallinnoitavien 
varojen määrän kasvu sekä suora rahastomyynti niin Suomessa kuin Ruotsissa.  
 
Pääomamarkkinat-yksikön tarkastelujakson nettoliikevaihto säilyi edellisvuoden 
vastaavalla tasolla ollen 15,9 miljoonaa euroa (16,1 milj.euroa). Liikevaihdon 
kehitykseen vaikutti negatiivisesti edellisvuotta haastavampi liiketoimintaympäristö 
johdannaiskaupankäynnin osalta ja alhaisempi asiakasaktiivisuus pörssilistattujen 
rahastojen osalta. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti positiivisesti arvopaperikaupan 
nettotuottojen kasvu. Arvopaperikaupan kasvaneet nettotuotot sisältävät 
markkinatakauksen lisäksi joukkovelkakirjavälityksen. Yksikön strategisena tavoitteena 
on vähentää riippuvuutta perinteisestä osakevälityksestä ja kasvattaa muiden 
pääomamarkkinatuotteiden välityksen osuutta komissiotuotoistaan. Näitä ovat muun 
muassa johdannaiset, pörssilistatut rahastot, strukturoidut sijoitustuotteet sekä 
joukkovelkakirjat. Tarkastelujakson aikana 46 prosenttia yksikön välitystuotoista tuli 
muista tuotteista kuin perinteisestä osakevälityksestä.  
 
Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto kaksinkertaistui verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut vuosineljännesten 
välillä ovat tyypillisiä Corporate Finance -liiketoiminnalle. 
 
Evlin strategisena tavoitteena on nostaa niin sanottujen toistuvien tuottojen osuutta 
liikevaihdosta siten, että ne kattavat operatiiviset kustannukset täysimääräisesti. 
Tarkastelujakson osalta toistuvat tuotot kattoivat 83 prosenttia (77 %) konsernin 
operatiivisista kustannuksista. Toistuvina tuottoina pidetään asiakaskorkokatetta sekä 
tuottoja varainhoitoliiketoiminnasta, rahastotoiminnasta, säilytyksestä ja 
palkitsemisjärjestelmien hallinnoinnista.  
 
 
Tuloksen ja kulurakenteen kehitys 
 
Konsernin tarkastelujakson tulos ennen veroja ja voitonjakoa henkilökunnalle kasvoi 
vahvasti ollen 13,6 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa). Tarkastelujakson tulos oli 7,7 
miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa).  
 
Evlin kulurakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden aikana. 
Tarkastelujaksolla konsernin operatiiviset kustannukset säilyivät edellisen vuoden 
vastaavalla tasolla. Kuluvan vuoden operatiivisiin kustannuksiin sisältyy 1,6 miljoonan 
euron alaskirjaus liittyen Venäjän ja Baltian toimintojen liikearvoon. Vertailukelpoiset 
operatiiviset kustannukset, poislukien voitonjako henkilökunnalle, laski kolme 
prosenttia vertailujaksosta. Evlin kulu-tuotto-suhdeluku parani ja oli 0,84 (0,88).  
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Alkuvuonna 2014 Evli käynnisti strategisen hankkeen uuden yritysvisionsa 
saavuttamiseksi. Yhtiön visiona on olla ”Yksinkertaisesti Ainutlaatuinen”. Tavoitteena 
on yksinkertaistaa sekä omat että asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät prosessit. 
Asiakkaille halutaan jatkossa tarjota entistäkin ainutlaatuisempia palvelukokemuksia. 
Kehityksen myötä yhtiön kulurakenteen odotetaan edelleen laskevan vuosien 2015 ja 
2016 aikana. 
 
 
Tase ja rahoitus  
 
Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 52,2 miljoonaa euroa. Evli 
soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman 
vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). Konsernin 
vakavaraisuussuhdeluku on 15,2 prosenttia, joka ylittää selvästi viranomaisten 
asettaman kahdeksan prosentin vaatimuksen. 
 

 
 
Uudet vakavaraisuusmääräykset (Basel III) astuivat voimaan 1.1.2014. 
Vakavaraisuusmääräysten johdosta luottoriskin pääomavaateet ovat kasvaneet 
ensisijaisesti pankin Treasury-yksikön joukkovelkakirjasijoitusten sekä OTC- 
johdannaisten vastapuoliriskien osalta. 
 
Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta väheni kolme prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta pieneni edellisen vuoden vastaavan 

Ensisijainen pääoma (CET1), M€ 31.12.2014 31.12.2013

Osakepääoma 30,2 30,2

Rahastot yhteensä 20,8 17,5

Vähemmistöosuus 0,0 1,0

Vähennykset:

   Aineettomat hyödykkeet 7,2 10,6

   Muut vähennykset 4,5 3,1

Yhteensä ensisijainen pääoma 39,3 35,0

T ilikauden tulos on huomioitu omissa varoissa perustuen 

Finanssivalvonnalta saatuun lupaan huomioida tilikauden tulos omissa varoissa.

Evli Pankilla ei ole toissijaista pääomaa.

Omien varojen vähimmäisvaatimus, M€ 31.12.2014 31.12.2014

Väh.määrä

Riskipainotettu 

arvo

Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 0,0 0,0

Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 5,1 63,4

Sijoitusrahastosijoitukset 0,2 2,1

Kiinteistövakuudelliset saamiset 0,3 3,5

Saamiset yrityksiltä 0,5 5,9

Erät, jotka viranomaisten määritysten mukaan sisältävät korkean riskin 0,3 4,1

Muut erät 5,4 67,2

Omien varojen vähimmäismäärä, markkinariski 0,9 11,4

Omien varojen vähimmäismäärä, operatiivinen riski 8,1 100,8

Yhteensä 20,7 258,3

Vähimmäisvakavaraisuusvaatimus vastuuryhmittäin, luottoriskin 

standardimenetelmä:
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ajankohdan tasosta kolme prosenttia noin 57 miljoonaan euroon. Konsernin 
myöntämien lainojen suhde Evli Pankki Oyj:n yleisön talletuksiin oli 19 prosenttia. 
Konsernin likviditeetti on hyvä. 
 
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 242 (245). Henkilöstömäärä 
on vähentynyt kolmella henkilöllä eli 1,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna.  
 
Henkilöstöstä 86 prosenttia työskenteli Suomessa ja 14 prosenttia Suomen 
ulkopuolella. 
 
 
Liiketoiminnat 
 
 
Konsernitoiminnot 
 
Konsernin korkokate kehittyi suotuisasti edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tarkastelujakson aikana Evlin sijoitustoiminnan tuotot olivat selvästi positiivisia jääden 
kuitenkin alle edellisvuoden poikkeuksellisen korkean tason.  
 
 
Varainhoitoliiketoiminta 
 

 
 
Loka-joulukuu 
 
Rahastojen tuottokehitys noudatti yleistä markkinakehitystä, joka oli neljännellä 
vuosineljänneksellä hyvin vaihteleva. Venäjän osakemarkkinat romahtivat vuoden 
viimeisen neljänneksen aikana, joka lisäsi sijoittajien hermostuneisuutta myös 
länsimarkkinoilla. Vuoden loppuun mennessä länsimarkkinat kuitenkin elpyivät ja 
esimerkiksi yhdysvaltalaiset osakkeet vahvistuivat kaikkien aikojen ennätystasoilleen. 
Korkorahastojen tuotot olivat positiivisia öljyn hinnan laskusta kärsineitä kehittyvien 
markkinoiden lainoja lukuun ottamatta.  
 

Varainhoitoliiketoiminta numeroina 1-12/2014 1-12/2013 Muutos % 10-12/2014 10-12/2013 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 32,3 31,2 4 % 8,8 8,9 -2 %

Liiketulos, M€ 6,5 4,6 40 % 0,6 1,2 -50 %

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 87 87 0 %

Hallinnoitavissa oleva varallisuus (netto), katsauskauden 

lopulla, M€
6 327 5 858 8 %

Hallinnoitavissa oleva varallisuus ml. osakkuusyhtiöt (netto), 

katsauskauden lopulla, M€
7 356 6 933

Markkinaosuus (Evli-Rahastoyhtiö), %* 5,1 5,4

Nettomerkinnät Evlin omiin rahastoihin, M€* 166 614

Rahastojen MorningStar tähditys, keskiarvo 3,5 3,5

*lähde: rahastoraportti, Finanssialan Keskusliitto ry



 

 

 
6 (22) 

 
LEHDISTÖTIEDOTE 

 
13.2.2015 

Osakerahastoista parhaiten menestyi Evli Emerging Frontier (vuoden tuotto per 31.12. 
28,2 %), yhdistelmärahastoista Evli Varainhoito 75 (12,0 %) ja korkorahastoista Evli 
Valtionobligaatio (9,63 %). Suurimman tuottoeron suhteessa vertailuindeksiin saavutti 
Evli Ruotsi Pienyhtiöt (6,05 %).  
 
Evlin rahastojen keskimääräinen tähditys oli riippumattoman Morningstarin joulukuun 
rahastovertailussa 3,5 (3,5). Evlin 25:sta rahastosta on vertailussa mukana 20. Näistä 
yhteensä 13 rahastoa on saanut parhaan tai toiseksi parhaan Morningstar-luokituksen. 
 

 
Tammi-joulukuu 
 
Varainhoitoliiketoiminnan kehitys jatkui tarkastelujaksolla vakaana. 
Varainhoitoliiketoiminnan nettoliikevaihto kasvoi neljä prosenttia ja oli 32,3 miljoonaa 
euroa (31,2 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat positiivisesti kasvu 
suorassa rahastomyynnissä Suomessa ja Ruotsissa sekä yksityisvarainhoidossa. 
Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat olivat vuoden lopussa nettomääräisesti 6,3 
miljardia euroa (5,9 mrd. euroa), joka on kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta 
aiemmin.  
 
Joulukuun loppuun mennessä Evlin rahastoista suurimmat nettomerkinnät keräsivät 
Evli High Yield Yrityslaina (78 milj. euroa) ja Evli Ruotsi Osakeindeksi (43 milj. euroa). 
Pääomaltaan suurimmat rahastot vuoden lopussa olivat Evli High Yield Yrityslaina (825 
milj. euroa) ja Evli Likvidi (713 milj. euroa). 
 
Suomeen rekisteröityjen rahastojen nettomerkinnät olivat vuoden 2014 aikana 
yhteensä 8,6 miljardia euroa (4,7 mrd. euroa). Evlin sijoitusrahastojen nettomerkinnät 
olivat 166 miljoonaa euroa (614 milj. euroa). Evli Rahastoyhtiön markkinaosuus laski 
0,3 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta ollen joulukuun lopussa 5,1 prosenttia. Yhtiön 
hallinnoiman 25 sijoitusrahaston yhteenlaskettu pääoma oli 4 442 miljoonaa euroa (4 
126 milj. euroa) ja osuudenomistajien lukumäärä 17 480 (16 394). 
 
Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Evli uudelleenorganisoi toimintaansa Baltiassa 
myymällä varainhoitoliiketoiminnan Liettuassa toimivalle johdolle. Jatkossa johdon 
perustama uusi yhtiö toimii Evlin tuotteiden jakelijana Liettuassa ja Latviassa. 
Liiketoimintakaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen. 
 
 
 
Pääomamarkkinapalvelut 
 

 
 

Pääomamarkkinapalvelut numeroina 1-12/2014 1-12/2013 Muutos % 10-12/2014 10-12/2013 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 15,9 16,1 -1 % 3,4 3,6 -5 %

Liiketulos, M€ 1,8 1,3 35 % -0,5 -0,5 -1 %

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 45 44 2 %

Markkinaosuus (OMX Helsinki), EUR volyymistä, % 1,3 1,5

Markkinaosuus (OMX Helsinki), kauppojen lukumäärästä, % 1,0 1,1
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Loka-joulukuu 
 
Pääomamarkkinat-yksikön vuoden viimeinen neljännes vastasi tuloksellisesti edellisen 
vuoden vastaavaa ajanjaksoa. Nettoliikevaihto laski tarkastelujaksolla viisi prosenttia 
ollen 3,4 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). Laskun taustalla on joulukuun odotettua 
korkeampi volatiliteetti markkinoilla, mikä heijastui markkinatakauksen tulokseen 
negatiivisesti.  
 
 
Tammi-joulukuu 
 
Pääomamarkkinat-yksikön nettoliikevaihto pysyi edellisen vuoden vastaavan 
ajanjakson tasolla ollen 15,9 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa). Tuottoihin vaikutti 
negatiivisesti johdannais- ja ETF-välityksen komissiotuottojen edellisvuotta heikompi 
kehitys, joka oli seurausta alkuvuoden alhaisesta markkinavolatiliteetista. 
Tarkastelujakson nettotuottoihin vaikutti positiivisesti johdannaisten markkinatakauksen 
kehitys.  
 
Evlin analyytikot menestyivät StarMinen vuoden 2014 pohjoismaisessa 
analyytikkovertailussa. StarMine mittaa osakesuositusten ja tulosennusteiden 
osumatarkkuutta. Pohjoismaiden kaikista analyytikoista toimialakohtaisissa vertailuissa 
Evlin analyytikot saivat ensimmäisen ja kolmannen sijan Diversified Industrials – 
kategoriassa.  Analyytikot antoivat kategorian tarkimman tulosennusteen ja 
kolmanneksi tarkimman osakesuosituksen. Thomson Reuters -ryhmään kuuluva 
StarMine vertailee analyytikoita vuosittain 15 eri alueella ympäri maailman. 
 

 
Evlin pääomamarkkinatoiminto on asettanut tavoitteekseen kasvattaa muun kuin 
perinteisen osakevälityksen osuutta toiminnastaan. Vuoden 2014 aikana muiden 
tuotealueiden kuin osakevälityksen osuus yksikön välitystuotoista oli 46 prosenttia. 
 
 
Corporate Finance 
 

 
 
 
Loka-joulukuu 

  
Vuoden viimeinen neljännes oli Corporate Finance –yksikölle aiempia neljänneksiä 
rauhallisempi. Markkinaympäristö yritysjärjestelyjen osalta säilyi suotuisana koko 
loppuvuoden. Evli Corporate Finance varmisti tarkastelukauden aikana lukuisia uusia 
toimeksiantoja, jotka olemassaolevan toimeksiantokannan lisäksi luovat positiivisen 
näkymän vuodelle 2015.  
 

Corporate Finance numeroina 1-12/2014 1-12/2013 Muutos % 10-12/2014 10-12/2013 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 6,6 3,0 119 % 0,2 1,3 -82 %

Liiketulos, M€ 1,3 -1,9 - -1,1 0,0 -

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 28 26 8 %
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Venäjän heikentyneiden talousnäkymien takia Corporate Finance -yksikkö 
uudelleenorganisoi toimintojaan joulukuussa. Yksikköön kuuluvan Evli Russian 
Venäjän toimintoja keskitettiin Moskovaan ja Pietarin toimipiste suljettiin. 
 
Tammi-joulukuu 
 
Vuosi 2014 oli Corporate Finance -liiketoiminnalle suotuisa. Asiakasaktiivisuus oli koko 
vuoden vahvaa etenkin yritysjärjestelyjen saralla. Kiinnostusta oli myös listautumisia 
kohtaan. Evli Corporate Finance oli tarkastelujakson aikana mukana lukuisissa 
toimeksiannoissa. Yksikkö toimi neuvonantajana muun muassa seuraavissa 
transaktioissa: 
 
 Readsoftin neuvonantajana koskien Lexmarkin tekemää ostotarjousta 
 Acandon neuvonantajana koskien ostotarjousta Connectasta 
 Nordic Capitalin neuvonantajana Gina Tricot’n ostossa  
 Nordic Minesin neuvonantajana koskien yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestelyä ja 

osakeantia 
 ÅF:n neuvonantajana koskien venäläisen tytäryhtiön Lonasin myyntiä 
 Gasumin neuvonantajana koskien Gasum Eestin myyntiä Alexelalle 
 Optima Servicen omistajien neuvonantajana koskien yhtiön myyntiä Telecarelle 
 Dedicaren neuvonantajana koskien Dedicare Omsorgin myyntiä Svensk Personlig 

Assistansille 
 Capmanin neuvonantajana koskien Sensian myyntiä Avonovalle 
 Advenican neuvonantajana yhtiön listautumisannissa 
 M-Brainin neuvonantajana koskien yhtiön osakeantia ja velkakirjaemissiota 
 Osstellin omistajien neuvonantajana koskien yhtiön myyntiä Fouriertransformille  
 Nutisalin omistajien neuvonantajana koskien yhtiön myyntiä Cloettalle 
 

Näiden ja muiden toteutettujen toimeksiantojen ansiosta liiketoiminnan tulos oli selvästi 
positiivinen. Evli Corporate Finance pyrkii jatkossakin vahvistamaan asemaansa 
yhtenä Pohjoismaiden johtavista neuvonantajista. 
 
Corporate Finance –liiketoimintayksikön nettotuotot kaksinkertaistuivat edelliseen 
vuoteen verrattuna ollen 6,6 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Yksikön 
toimeksiantokanta on vahva. Corporate Finance -liiketoiminnalle on tyypillistä 
merkittävä liikevaihdon vaihtelu eri ajanjaksojen väillä. 

 
 
 
Konsernirakenteen muutokset 

Evli Pankki Oyj:n kokonaan omistama Ruotsiin rekisteröity tytäryhtiö Evli Fonder AB 
purkautui 3.9.2014.  
 
Evli Pankki Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö EPI Russia Partners II Oy purkautui 
21.7.2014. 
 
Evli Pankki Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Evli Optiot Oy sulautui Evli Pankki 
Oyj:hin 31.10.2014. 
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Evli Pankki Oyj:n kokonaan omistama virolainen tytäryhtiö Evli Securities AS myi 
Liettuan liiketoimintansa liettualaiselle Evernord UAB:lle.  
 

Evlin osakkeet ja osakepääoma 

Varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman omien osakkeiden 
hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiö hankki omia osakkeitaan vuoden 2014 alussa 
yhteensä 2 000 kappaletta. Varsinaisen yhtiökokouksen 10.3.2014 antaman omien 
osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiö hankki omia osakkeitaan toisella 
vuosineljänneksellä yhteensä 4 500 kappaletta, kolmannella vuosineljänneksellä 525 
kappaletta ja neljännellä vuosineljänneksellä 5 125 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön 
haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten myötä. 

Hallitus käytti yhtiökokouksen 6.3.2013 antamaa valtuutusta optio-oikeuksien ja/tai 
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta tarjoamalla yhtiön avainhenkilöille merkittäväksi 13.2.2014 
tekemällään päätöksellä yhteensä enintään 127 500 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat 
merkitsemään optio-ohjelman ehtojen mukaisesti yhteensä enintään 127 500 yhtiön 
uutta osaketta. Kaikki 127 500 optio-oikeutta merkittiin optio-oikeuksien merkintäaikana 
1.4.2014–30.4.2014. 

Hallitus käytti yhtiökokouksen 10.3.2014 antamaa valtuutusta optio-oikeuksien ja/tai 
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta tarjoamalla yhtiön avainhenkilöille merkittäväksi 16.7.2014 
tekemällään päätöksellä yhteensä enintään 56 000 yhtiön uutta osaketta, joista 
merkittiin merkintäaikana yhteensä 51 500 yhtiön uutta osaketta. Uudet osakkeet 
merkittiin kaupparekisteriin 8.9.2014.  

Hallitus päätti 16.7.2014 mitätöidä yhteensä 46 350 kappaletta yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita. Muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 8.9.2014. Yhtiön koko 
osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa 4 096 659 kappaletta. Tarkastelujakson 
lopussa yhtiön hallussa oli 5 125 kappaletta omia osakkeita. Yhtiön osakepääoma oli 
tarkastelujakson lopussa 30 194 097,31 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut 
tarkastelujakson aikana muutoksia. 

Osinko 

Evli Pankki Oyj:n 10.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen 
mukaisesti jakaa tilikaudelta 2013 osinkoina 0,65 euroa osaketta kohden, yhteensä 2 
632 619 euroa. Osingon maksupäivä oli 20.3.2014. 

Hallitus päätti 9.10.2014 ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 6.10.2014 saamansa 
valtuutuksen nojalla jakaa tilikaudelta 2013 ylimääräisenä osinkona 0,40 euroa 
osakkeelta, yhteensä 1 638 663 euroa. Osingon maksupäivä oli 20.10.2014. 

Hallitus ja tilintarkastajat 

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 10.3.2014 hallituksen jäsenten 
lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, 
Harri-Pekka Kaukonen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff. Hallituksen 
puheenjohtajana toimii Henrik Andersin.  
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Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman. 

Hallituksen valtuutukset  

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 10.3.2014 valtuuttaa hallituksen 
päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden OYL 10 luvun 1 
§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien 
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 306 860 kappaletta. Hallitus on 
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeannista, optio-oikeuksien ja/tai 
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä 
päättää. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään kahdeksantoista (18) 
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 10.3.2014 valtuuttaa hallituksen 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen 
perusteella hankkia enintään 409 150 kappaletta ja ne voidaan hankkia yhdessä tai 
useammassa erässä, kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai 
panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä hankinnan jälkeen ei saa ylittää 
kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan 
omia osakkeita myös muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja 
päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Valtuutus on voimassa 
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 6.10.2014 valtuuttaa hallituksen 
päättämään enintään 0,40 euron suuruisen ylimääräisen osingon jakamisesta yhtiön 
osakkeenomistajille 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen 
perusteella. Osingon kokonaismäärä tilikaudelta 2013 voi siten olla enintään 1,05 
euroa osaketta kohden. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään kaikista 
muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2014 saakka. 
Hallitus käytti valtuutusta 9.10.2014 päättämällä ylimääräisen osingon maksamisesta. 

 
Riskienhallinta 
 
Riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja tulonmuodostuksen 
häiriötöntä toteuttamista. Evlin emoyhtiön hallitus vahvistaa riskienhallinnan 
periaatteet, konsernin riskilimiitit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja 
sisäinen valvonta organisoidaan Evlissä. Hallitus on myös asettanut tase- ja 
riskikomitean (Credalco), joka valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset. 
Riskienhallintayksikkö valvoo päivittäistä liiketoimintaa ja liiketoimintayksiköille 
myönnettyjen riskilimiittien noudattamista. 
 
Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston Delta-korjattu hintariski oli 
joulukuun lopussa noin 8,0 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta 
markkinaliikkeestä olisi aiheutunut noin 1,6 miljoonan euron skenaariotappio. 
Joulukuun lopussa Treasury-yksikön korkoriski oli noin +/- 0,5 miljoonaa euroa 
olettaen, että markkinakorot nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin 
likviditeettitilanne on säilynyt hyvänä.  
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Evli Pankki Oyj käynnisti 15.12.2014 Baltiassa toimenpiteet juridisen rakenteen 
selkiyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Tämän johdosta Evli on päättänyt hakea 
Virossa toimivan tytäryrityksensä Evli Securities AS:än selvitystilaan. Hakemus 
rekisteröitiin kaupparekisteriin 5.1.2015. Jatkossa Evli palvelee virolaisia asiakkaitaan 
Suomesta käsin. 

 
Liiketoimintaympäristö 
 
Huolimatta jo pitkään jatkuneesta epävarmuudesta rahoitusmarkkinoilla Evlin 
liiketoimintaympäristö on säilynyt suotuisana. Geopoliittiset jännitteet ja niitä seurannut 
talousnäkymien heikentyminen on hejastunut neuvonantomarkkinoiden hiipumisena 
Venäjällä. Olosuhteisiin nähden toimeksiantokanta on kuitenkin kohtuullinen, mikä 
yhdistettynä tehtyihin sopeuttamistoimenpiteisiin luo positiiviset näkymät toiminnalle 
Venäjällä. 
 
Yhtiön asema johtavana sijoituspankkina ja osaajana varainhoito-, välitys- ja 
neuvonantoliiketoimien osalta on edesauttanut liikevaihdon kasvua. Asiakasaktiivisuus 
onkin säilynyt korkealla tasolla koko vuoden. Kehitys etenkin Ruotsin markkinoilla on 
ollut vahvaa niin rahastomyynnin kuin Corporate Finance –toimintojen osalta ja Evli on 
onnistunut kasvattamaan tunnettuuttaan. Tämä luo jatkossakin hyvät edellytykset 
kasvulle.  
 
Pääomamarkkinat–yksikön haasteena vuonna 2014 oli alhainen markkinavolatiliteetti, 
joka näkyi alhaisempana kiinnostuksena johdannais- ja ETF-tuotteita kohtaan. 
Volatiliteetti on aivan viime aikoina lisääntynyt, mikä tyypillisesti lisää kiinnostusta 
muun muassa suojaukseen käytettäviä johdannaisia kohtaan. Alhaisen korkotason 
odotetaan toistaiseksi jatkuvan, mikä osaltaan vaikuttaa pankkien korkokatteisiin 
negatiivisesti.  
 
Näkymät  
 
Vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen. Näkemystä tukee se, 
että toistuvat tuotot kattavat merkittävän osan yhtiön kokonaiskustannuksista. 
 
 
Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2015 
 

Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
 
toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki  
puh. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000 

 
talousjohtaja Juho Mikola 
puh. (09) 4766 9871 tai 040 717 8888 
 
www.evli.com  
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EVLI PANKKI OYJ -KONSERNI     
 

 

 LAAJA TULOSLASKELMA, M€ 10-12/ 2014 10-12/ 2013 1-12/ 2014 1-12/ 2013

Korkokate 0,3 0,2 1,0 0,5

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 12,7 15,1 53,1 49,5

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 0,5 -0,8 5,2 5,1

Liiketoiminnan muut tuotot -0,1 0,1 0,4 0,4

Hallintokulut

Henkilöstökulut -6,1 -5,9 -22,8 -23,3

Muut hallintokulut -3,5 -3,3 -14,0 -13,9

Poistot ja arvonalentumiset -1,3 -1,4 -5,3 -4,7

Liiketoiminnan muut kulut -1,0 -0,9 -4,0 -4,2

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 0,0 0,0 0,0 0,0

LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 1,5 3,1 13,6 9,4

Voitonjako henkilökunnalle -0,9 -1,8 -3,9 -2,7

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,6 1,3 9,8 6,7

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1 0,3 0,2

Tuloverot* -0,2 -0,1 -2,4 -1,2

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 0,5 1,2 7,7 5,6

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,0 0,2 0,9 0,6

Emoyrityksen omistajille 0,5 1,0 6,8 5,0

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 0,5 1,2 7,7 5,6

MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,1 0,0 -0,1 -0,1

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä -0,1 0,0 -0,1 -0,1

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,1 0,0 -0,1 -0,1

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,4 1,2 7,5 5,6

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,0 0,2 0,9 0,6

Emoyrityksen omistajille 0,4 1,0 6,7 4,9

* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta
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LAAJA TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, M€ 10-12/ 2014 7-9/2014 4-6/2014 1-3/2014 10-12/2013

Korkokate 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 12,7 14,5 14,1 11,9 15,1

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 0,5 1,1 1,8 1,8 -0,8

Liiketoiminnan muut tuotot -0,1 0,3 0,1 0,1 0,1

Hallintokulut

Henkilöstökulut -6,1 -5,1 -6,0 -5,7 -5,9

Muut hallintokulut -3,5 -3,2 -4,0 -3,4 -3,3

Poistot ja arvonalentumiset -1,3 -1,3 -1,3 -1,4 -1,4

Liiketoiminnan muut kulut -1,0 -1,1 -1,0 -1,0 -0,9

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 1,5 5,6 4,0 2,5 3,1

Voitonjako henkilökunnalle -0,9 -1,4 -1,6 0,0 -1,8

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,6 4,2 2,4 2,5 1,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

Tuloverot* -0,2 -1,0 -0,6 -0,6 -0,1

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 0,5 3,3 1,9 1,9 1,2

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,0 0,4 0,3 0,1 0,2

Emoyrityksen omistajille 0,5 2,9 1,6 1,8 1,0

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 0,5 3,3 1,9 1,9 1,2

MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,4 3,3 1,8 2,1 1,2

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,0 0,4 0,3 0,1 0,2

Emoyrityksen omistajille 0,4 3,0 1,4 2,0 1,0

* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta
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KONSERNITASE, M€ 31.12.2014 31.12.2013

VARAT

Käteiset varat 104,0 61,0

Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 74,2 105,0

Saamiset luottolaitoksilta 108,9 90,4

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 56,9 58,7

Saamistodistukset 32,8 64,0

Osakkeet ja osuudet 35,7 46,0

Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 3,5 3,6

Johdannaissopimukset 32,0 19,7

Aineettomat hyödykkeet 7,6 11,5

Aineelliset hyödykkeet 2,3 3,0

Muut varat 28,6 109,3

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2,9 3,0

Laskennalliset verosaamiset 0,6 0,8

VARAT YHTEENSÄ 490,0 576,0

KONSERNITASE, M€ 31.12.2014 31.12.2013

VELAT JA OMA PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille 8,0 18,9

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 297,1 260,9

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 33,1 70,7

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 40,7 46,4

Muut velat 43,1 115,9

Siirtovelat ja saadut ennakot 15,3 13,7

Laskennalliset verovelat 0,4 0,8

437,8 527,2

Oma pääoma emoyrityksen omistajille 51,0 47,7

Määräysvallattomien omistajien osuus 1,2 1,0

VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 490,0 576,0
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OMA PÄÄOMA, M€

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

Sij.vapaan 

pääoman 

rahasto

Muut 

rahastot Muuntoero

Kertyneet 

voittovat Yhteensä

Määräysval- 

lattomien 

omistajien 

osuus

Oma 

pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 31.12.2012 30,2 1,8 11,1 0,1 0,3 4,7 48,3 0,9 49,2

Muuntoero -0,2 -0,2 -0,2

Kauden voitto / -tappio 5,0 5,0 0,6 5,6

Osingonjako -4,9 -4,9 -0,4 -5,3

Osakeanti 1,6 1,6 1,6

Omien osakkeiden hankinta -1,0 -1,0 -1,0

Muut muutokset -1,1 -1,1 -1,1

Oma pääoma 31.12.2013 30,2 1,8 12,7 0,1 0,1 2,8 47,8 1,0 48,8

Muuntoero 0,2 0,2 -0,3 -0,1

Kauden voitto / -tappio 6,8 6,8 0,9 7,7

Osingonjako -4,3 -4,3 -0,4 -4,7

Osakeanti 0,6 0,6 0,6

Käytetyt osakeoptiot 0,1 0,1 0,1

Omien osakkeiden hankinta -0,2 0,0 -0,2 -0,2

Oma pääoma 31.12.2014 30,2 1,8 13,2 0,2 0,3 5,4 51,0 1,2 52,2
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RAHOITUSLASKELMA, M€ 1-12/ 2014 1-12/ 2013

Liiketoiminnan rahavirrat

Saadut korot ja palkkiot sekä arvopaperikaupan tuotot 

osinkotuottoineen 61,3 78,7

Maksetut korot ja palkkiot -3,6 -5,0

Tavaroiden ja palveluiden toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -42,9 -43,8

Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys:

Kaupankäyntivaraston, -varojen ja -velkojen nettomuutos 28,7 -14,8

Talletukset viranomaisvelvoitteista tai keskuspankin valvontaa varten -24,2 -20,7

Saamiset asiakkailta 57,8 12,9

Velkakirjojen liikkeellelasku -37,6 7,8

Liiketoiminnasta kertyneet nettovarat ennen tuloveroja 43,9 15,1

Tuloverot -1,8 -0,9

Liiketoiminnan nettorahavirta 42,1 14,2

Investointien rahavirta

Muutokset tytär- ja osakkuusyrityksissä 0,0 -2,8

Saadut osingot 0,4 1,0

Muiden kuin kaupankäyntiin tarkoitettujen arvopapereiden myynnistä 

saadut tulot -0,1 0,0

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,8 -2,1

Investointien nettorahavirta -0,5 -4,9

Rahoituksen rahavirrat

Osakeanti 0,6 0,7

Omien osakkeiden hankinta -0,2 -1,0

Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,3 -0,2

Maksetut osingot -4,6 -5,5

Rahoituksen nettorahavirta -4,2 -6,0

Rahavirtojen nettolisäys/-vähennys 37,4 3,4

Rahavarat tilikauden alussa 126,3 123,1

Rahavarat tilikauden lopussa 163,6 126,3
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Konsernitoiminnot sisältävät treasuryn, konsernin riskienhallinnan, taloushallinnon, tietohallinnon, 
konsernin viestinnän, lakiasiat ja compliance-toiminnan sekä henkilöstöhallinnon. 

  
 

Pääomamark-kinat

Corporate 

Finance Varainhoito

Konserni-

toiminnot Kohdistamat-tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-12/ 2014 1-12/ 2014 1-12/ 2014 1-12/ 2014 1-12/ 2014 1-12/ 2014

TUOTOT 

Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 16,3 6,7 32,4 3,6 0,8 59,7

Tuotot toisilta segmenteiltä -0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 15,9 6,6 32,3 4,0 0,8 59,7

TULOS

Segmentin operatiiv iset kulut -11,6 -4,8 -20,7 -12,4 -0,5 -50,0

Yritystason kulut -2,6 -0,2 -5,2 7,9 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio 1,8 1,7 6,5 -0,5 0,2 9,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1

Verot -2,4 -2,4

Segmentin voitto/tappio 1,8 1,7 6,5 -0,5 -1,8 7,7

SEGMENTTITASE 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014

Segmentin varat 175,1 1,3 15,7 322,8

Kohdistumattomat yritystason varat -24,9

Konsernin varat yhteensä 490,0

Segmentin velat 125,3 0,4 6,6 317,9

Kohdistumattomat yritystason velat -12,4

Konsernin velat yhteensä 437,8

Pääomamark-kinat

Corporate 

Finance Varainhoito

Konserni-

toiminnot Kohdistamat-tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-12/ 2013 1-12/ 2013 1-12/ 2013 1-12/ 2013 1-12/ 2013 1-12/ 2013

TUOTOT 

Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 16,5 3,0 31,2 4,5 0,5 55,5

Tuotot toisilta segmenteiltä -0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 16,1 3,0 31,2 4,8 0,5 55,5

TULOS

Segmentin operatiiv iset kulut -11,7 -4,6 -20,9 -11,2 -0,2 -48,7

Yritystason kulut -3,1 -0,3 -5,6 9,0 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio 1,4 -1,9 4,6 2,5 -0,1 6,7

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1

Verot -1,2 -1,2

Segmentin voitto/tappio 1,4 -1,9 4,6 2,5 -0,9 5,6

SEGMENTTITASE 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012

Segmentin varat 239,1 1,8 21,5 440,9

Kohdistumattomat yritystason varat -127,4

Konsernin varat yhteensä 576,0

Segmentin velat 177,2 0,6 9,4 449,6

Kohdistumattomat yritystason velat -109,5

Konsernin velat yhteensä 527,2

2014

2013
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KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/ 2014 1-12/ 2013

Nettoliikevaihto, M€ 59,7 55,5

Liikevoitto / -tappio, M€ 9,8 6,7

% nettoliikevaihdosta 16,3 12,1

Tilikauden voitto / tappio, M€ 7,7 5,6

% nettoliikevaihdosta 12,8 10,2

Kulu/tuotto -suhde 0,84 0,88

Tulos/osake 1,63 1,21

Tulos/osake, laimennettu (IFRS) 1,56 1,15

Oman pääoman tuotto-% (ROE)* 15,2 11,5

Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 1,39 0,94

Omavaraisuusaste, % 10,7 8,5

Osinko/osake 1,05 1,18

Henkilöstö tilikauden lopussa 242 245

*annualisoitu

Konsernin vakavaraisuus 31.12.2014 31.12.2013

Omat varat (ydinpääoma, CET1), M€ 39,3 35,0

Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M€ 157,5 152,8

Vakavaraisuussuhde, % 15,2 13,9

Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 18,7 18,4

Omien varojen ylijäämä M€ 18,7 14,9

Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen 1,9 1,7
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Tunnuslukujen laskentakaavat 

Tuotot Korkokate + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan

nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot

Nettoliikevaihto 

Saadaan suoraan tuloslaskelmasta. Sisältää bruttotuotot, joista vähennetään korko- ja 

palkkiokulut.

Liikevoitto tai -tappio Saadaan suoraan tuloslaskelmasta 

Tilikauden voitto Saadaan suoraan tuloslaskelmasta 

Liikevoitto/-tappio – verot 

Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 

Liikevoitto/-tappio - verot 

Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 

Oma pääoma

Taseen loppusumma 

Hallintokulut + poistot ja arvonalennukset + liiketoiminnan muut kulut 

Korkokate  + nettopalkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + 

liiketoiminnan muut tuotot 

Tulos/osake Tilikauden laaja tulos poislukien vähemmistöosuus

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Oman pääoman tuotto (ROE), %  = x 100 

Koko pääoman tuotto (ROA), %  = x 100 

Omavaraisuusaste, %  = x 100 

Kulu/tuotto-suhde = x 100 

= 
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LIITETIEDOT, M€ 31.12.2014 31.12.2013

Vieraan ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit

Oman pääoman ehtoiset esitetään oman pääoman muutoslaskelmassa

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Sijoitustodistukset 0,0 15,0

Joukkovelkakirjalainat 33,1 55,7

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 33,1 70,7

Maturiteettijakauma alle 3 kk 3-12 kk 1-5 vuotta

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 3,7 0,9 25,7

Muutokset yleiseen liikkeseen lasketuissa joukkovelkakirjalainoissa 31.12.2014 31.12.2013

Liikkeeseenlaskut 16,0 8,1

Takaisinhankinnat 43,2 12,3

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 5,3 3,1

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 0,6 0,5

Takaukset muiden puolesta 0,6 0,6

Käyttämättömät luottojärjestelyt 3,0 2,1

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 1-12/ 2014

Osakkuus-

yritykset Yrityksen johto

Saamiset 0,0 0,2

Velat 0,0 0,5

Kauden aikana ei ollut merkittäviä muutoksia lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa.
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Johdannaissopimukset, M€

Johdannaisriskien kokonaisvaikutukset 2014

Kohde-etuuden nimellisarvoina, brutto

Jäljellä oleva maturiteetti

Alle 1 vuosi 1-5 vuotta 5-15 vuotta Käypä arvo (+/-)

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset 0,0 3,2 2,9 0,0

Valuuttajohdannaiset 1 767,8 0,0 0,0 0,1

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset 15,6 0,0 0,0 0,6

Ostetut optiot 27,8 17,4 0,0 5,8

Asetetut optiot 69,3 17,4 0,0 -7,3

Muut johdannaiset

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät yhteensä 1 880,5 38,0 2,9 -0,7

Johdannaissopimukset yhteensä 1 880,5 38,0 2,9 -0,7

Korkojohdannaiset suojaavat taseen saatavien ja velkojen korkoriskiä.

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakejohdannaiset, sekä 

muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat suojaavat 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden delta-

osakeriskiä.

Valuuttajohdannaisiin kuuluu asiakkaita vastaan tehtyjä sitoumuksia 

ja näiden suojauksia, sekä tasetta suojaavia sopimuksia. Avoimen 

riskin osuus bruttomäärästä on  pieni.

Rahoitustoiminnan osakejohdannaiset suojaavat osakeindeksin 

tuottoon sidottujen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

osakeriskiä.
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Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaettu arvostustasoihin, M€

Käypä arvo,  M€ Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Rahoitusvarat 2014 2014 2014

Osakkeet ja osuudet kaupankäyntitarkoituksessa 20,6 0,0 1,6 22,1

Muut osakkeet ja osuudet 7,3 0,0 6,3 13,6

Saamistodistukset 93,1 6,0 7,8 107,0

Johdannaissopimukset 1,3 25,0 5,7 32,0

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 122,3 31,0 21,4 174,7

Rahoitusvelat

Osakkeet ja osuudet kaupankäyntitarkoituksessa 6,9 0,0 1,1 8,0

Johdannaissopimukset 2,7 24,8 5,2 32,7

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 9,6 24,8 6,3 40,7

Arvostustasot:

Taso 1

Käyvät arvot perustuvat toimivilla markkinoilla julkaistuihin hintanoteerauksiin

Taso 2

Käyvät arvot määritelty arvostusmalleilla, joiden parametrit ovat markkinoilla noteerattuja 

Taso 3

Käyvät arvot määritelty arvostusmalleilla, joissa on parametreja jotka ei ole markkinoilla 

noteerattuja

Ensimmäiseen arvostustasoon sisältyy noteeratut osakkeet ja osuudet, sijoitusrahastot, 

pörsseissä noteerattavat johdannaiset, sekä aktiivisilla julkisilla- ja OTC-markkinoilla noteeratut 

saamistodistukset.

Kolmannen arvostustason osakkeet ja osuudet ovat yleensä instrumentteja jotka eivät ole 

julkisesti noteerattuja, kuten pääoma- ja kiinteistörahastot.

Johdannaiset arvostusluokissa 2 ja 3 ovat johdannaisia joiden arvostukset on saatu käyttäen 

yleisesti käytössä olevia johdannaishinnoittelumalleja kuten Black-Scholes.

Kolmannen arvostustason johdannaisten arvostusmallit sisältävät parametreja (volatiliteetti ja 

osinkoestimaatti) jotka eivät ole suoraan saatavilla markkinoilta.

Saamistodistusten arvostukset jotka on saatu markkinoilta jotka eivät ole täysin toimivia, 

kuuluvat arvostustasoon 2. Saamistodistusten arvostukset arvostustasolla 3 on sellaisia 

arvostuksia, jotka on saatu suoraan liikkeeseenlaskun järjestäjältä.


