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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 yli 200. Evli-konsernin oma pääoma on 
49,2 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 13,9 % (30.6.2015).  
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EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015:  
Tuloksen kasvu jatkunut, Evli valittu Suomen parhaaksi varainhoitajaksi 
 

 Konsernin nettoliikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla yhdeksän prosenttia ja oli 32,8 
miljoonaa euroa (1-6/2014: 30,2 milj. euroa). 

 Konsernin tarkastelujakson voitto oli 5,0 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa). 
 Hallinnoidut varat kasvoivat hyvin ja olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 8,4 

miljardia euroa mukaan lukien osakkuusyhtiöt. 
 Yhtiö on saanut merkittävää tunnustusta varainhoidon osalta. Evli arvioitiin parhaaksi 

varainhoitajaksi kokonaislaatuarviolla mitattuna TNS Sifo Prosperan 
yhteisöasiakastutkimuksessa. Evli sijoittui tutkimuksessa ensimmäiselle sijalle myös 
sijoitustoiminnan tuottojen vertailussa ja salkunhoidon osaamisessa. 

 Evli Pankin likviditeetti on hyvä, ja sen vakavaraisuusasema säilyi korkealla tasolla. 
 Yhtiön liiketoiminta kehittyi suotuisasti erityisesti varainhoito- ja välitystoimintojen 

osalta. Yksityisvarainhoidon asiakaskunta kasvoi asetettuja tavoitteita paremmin. 
 

 

Näkymät vuodelle 2015 hyvät 

Vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2014. Näkemystä tukee 
yhtiön alkuvuoden tuloskehitys sekä se, että toistuvat tuotot kattavat merkittävän osan 
yhtiön kokonaiskustannuksista. 
 
 

 
  

AVAINLUVUT 4-6/ 2015 4-6/ 2014 1-6/ 2015 1-6/ 2014 1-12/ 2014

Tuotot, M€ 17,0 16,7 33,6 31,1 61,5

Nettoliikevaihto, M€ 16,6 16,3 32,8 30,2 59,7

Liikevoitto / -tappio, M€ 2,8 2,4 6,5 4,9 9,8

Tilikauden voitto/tappio, M€ 2,3 1,9 5,0 3,8 7,7

Liikevoitto/ -tappio nettoliikevaihdosta, % 16,9 % 14,5 % 19,9 % 16,2 % 16,3 %

Tulos/osake 0,48 0,34 1,07 0,83 1,63

Tulos/osake, laimennettu (IFRS) 0,46 0,32 1,04 0,79 1,56

Oman pääoman tuotto-% (ROE)* 20,0 15,5 15,2

Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin 91 % 81 % 83 %

Osinko/osake 1,05

Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 244 252 242

* Annualisoitu
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Markkinoiden kehitys  
 
Osakemarkkinat rauhoittuivat vuoden toisella neljänneksellä historiallisen vahvan 
alkuvuoden jälkeen ja paikoitellen pörssit kääntyivät laskuun. Eurostoxx-indeksi laski 
toisella vuosineljänneksellä 4,2 prosenttia noustuaan ensimmäisellä neljänneksellä 18 
prosenttia. Helsingin OMX Cap GI –indeksi laski 5,8 prosenttia ja Tukholman OMX 
Stockholm Benchmark –indeksi 5,3 prosenttia. Euroopan osakemarkkinoiden 
notkahduksen taustalla olivat Kreikan epäselvänä jatkunut rahoitustilanne sekä 
voittojen kotiuttaminen alkuvuoden nousupyrähdyksen jälkeen. Yhdysvalloissa 
alkuvuoden osakemarkkinoiden kehitys oli selvästi Euroopan markkinoita heikompaa 
mutta toisella vuosineljänneksellä osakekurssit pitivät tasonsa Euroopan pörssien 
laskusta huolimatta. S&P 500 –indeksi nousi toisella neljänneksellä 0,2 prosenttia. 
Kehittyvien markkinoiden osalta Kiinassa on nähty alkuvuoden aikana poikkeuksellisen 
voimakasta heiluntaa. Shanghain pörssissä noteeratut osakkeet nousivat 59 prosenttia 
saavuttaen huippunsa kesäkuun alussa, minkä jälkeen osakkeet romahtivat 35 
prosenttia  kolmessa viikossa sijoittajien huolestuttua korkeista arvostustasoista ja 
ylikuumentuneesta pörssistä. Kiinan keskuspankki on ilmoittanut tukevansa 
osakemarkkinoita lisäämällä likviditeettiä, tekemällä suoria osakeostoja sekä 
rajoittamalla osakkeiden myyntiä. 
 
Valuuttamarkkinoilla kehitys rauhoittui myös toisen vuosineljänneksen aikana ja euro 
vahvistui 3,8 prosenttia dollariin nähden.  

Maaliskuussa Euroopan keskuspankin, EKP:n aloittama määrällisen rahapoliittisen 
elvytyksen ohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. EKP ostaa kuukausittain 
euroalueen valtionlainoja 60 miljardilla eurolla. Toukokuussa valtioiden lainakorot 
kääntyivät nopeaan nousuun käytyään tätä ennen ennätyksellisen alhaisella tasolla. 
Lyhyessä ajassa euroalueen valtiolainojen hinnat laskivat jopa viisi prosenttia.  
Esimerkiksi Saksan valtion 10 vuoden lainan tuotto nousi yhden prosentin tasolle sen 
ollessa alhaisimmillaan vain 0,049 prosenttia. Kesäkuussa korkoliikkeissä nähtiin 
tasoittumista. Toisella neljänneksellä euroalueen valtionlainaindeksin tuotto oli -5,4 
prosenttia. 
 
 
Liikevaihdon kehitys 
  
Tarkastelujaksolla Evli-konsernin nettoliikevaihto nousi yhdeksän prosenttia edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 32,8 miljoonaa euroa (30,2 milj. 
euroa). Nettoliikevaihdon kasvuun vaikutti positiivisesti palkkiotuottojen kehitys. 
Erityisesti varainhoito- ja välitystoimintojen menestykset edesauttoivat liikevaihdon 
kasvua.  
 
Varainhoitoliiketoiminta kehittyi tarkastelujaksolla hyvin. Yksikön nettoliikevaihto nousi 
14 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 21,1 
miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa). Kehitystä tukivat sekä menestyksekäs 
uusasiakasmyynti että hallinnoitavien varojen määrän kasvu.  
 
Pääomamarkkinat-yksikön tarkastelujakson nettoliikevaihto nousi 19 prosenttia 
edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta ollen 6,9 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa). 
Liikevaihdon kehitykseen vaikutti positiivisesti asiakasaktiivisuuden kasvu yksikön 
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kaikilla tuotealueilla. Yksikön strategisena tavoitteena on vähentää riippuvuutta 
perinteisestä osakevälityksestä ja kasvattaa muiden pääomamarkkinatuotteiden 
välityksen osuutta komissiotuotoista. Näitä ovat muun muassa johdannaiset, 
pörssilistatut rahastot, strukturoidut sijoitustuotteet ja joukkovelkakirjat. 
Tarkastelujakson aikana 50 prosenttia yksikön välitystuotoista tuli muista tuotteista 
kuin perinteisestä osakevälityksestä.  
 
Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto laski edellisvuoden vastaavalta 
ajanjaksolta ollen 2,8 miljoonaa euroa (3,4 milj.euroa). 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 kiinteät operatiiviset kustannukset 
täysimääräisesti. Tarkastelujakson osalta toistuvat tuotot kattoivat 91 prosenttia (81 %) 
konsernin kiinteistä operatiivisista kustannuksista. Toistuvina tuottoina pidetään 
asiakaskorkokatetta sekä tuottoja varainhoitoliiketoiminnasta, rahastotoiminnasta, 
säilytyksestä ja palkitsemisjärjestelmien hallinnoinnista.  
 
 
Tuloksen ja kulurakenteen kehitys 
 
Konsernin tarkastelujakson liikevoitto kasvoi vahvasti ollen 6,5 miljoonaa euroa (4,9 
milj. euroa). Tarkastelujakson tulos oli 5,0 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa).  
 
Evlin operatiiviset kulut ovat säilyneet edellisvuoden tasolla. Konsernin henkilöstökulut 
olivat 14,4 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa). Henkilöstökulujen muutos on seurausta 
voitonjakovarauksesta henkilökunnalle. Konsernin hallintokulut olivat 8,2 miljoonaa 
euroa (7,4 milj. euroa). Tarkastelujakson hallintokuluissa on huomioitu 0,4 miljoonan 
euron kertaluonteiset kustannukset liittyen Evlin juhlavuoteen. Konsernin poistot ja 
arvonalentumiset olivat 2,0 miljoonaa euroa (2,7 milj.euroa) sisältäen 0,4 miljoonan 
euron liikearvon alaskirjauksen. Liikearvon alaskirjaus liittyy yhtiön Baltian toimintoihin. 
Evli on tarkastelujakson aikana keskittänyt baltialaisten varainhoitoasiakkaidensa 
palvelun Helsinkiin, minkä yhteydessä Evlin tytäryrityksen Evli Securities AS:n 
operatiivinen toiminta on lakkautettu. Tämän seurauksena yhtiö on arvioinut ettei 
varainhoitoasiakkuuksien hoitoon Baltiassa liity enää erillistä liikearvoa ja se on 
alaskirjattu kokonaisuudessaan. Liiketoiminnan muut kulut olivat tarkastelujaksolla 1,8 
miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Evlin kulu-tuotto-suhdeluku parani ja oli 0,80 (0,84).  
 
Vuoden 2014 aikana käynnistetty strateginen hanke, jonka tavoitteena on 
yksinkertaistaa sekä omat että asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät prosessit, on edennyt 
alkuvuoden aikana suunnitellusti. Kehityksen myötä yhtiön kulurakenteen odotetaan 
laskevan tulevien vuosien aikana. 
 
 
Tase ja rahoitus  
 
Evli konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 731 miljoonaa euroa 
(583 milj. euroa). Merkittävät muutokset taseen koossa ovat mahdollisia 
vuosineljännesten välillä.  
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Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 49,2 miljoonaa euroa. Evli 
soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman 
vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). Konsernin 
vakavaraisuussuhdeluku oli 13,9 prosenttia, joka ylittää selvästi viranomaisten 
asettaman 10,5 prosentin vaatimuksen. Vakavaraisuuslaskennassa on huomioitu 
30.6.2015 päätetty pääomanpalautus, joka on maksettu 9.7.2015. 
 

 
 
Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta kasvoi 55 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta kasvoi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 
tasosta kahdeksan prosenttia noin 58,9 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien 
lainojen suhde Evli Pankki Oyj:n yleisön talletuksiin oli 13 prosenttia. Konsernin 
likviditeetti on erittäin hyvä. 
 
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 244 (252). Henkilöstömäärä 
on vähentynyt kahdeksalla henkilöllä eli kolme prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Henkilömäärän vähennys on seurausta Baltian ja Venäjän 
toimintojen uudelleen organisoinnista vuoden 2014 lopulla. 
 
Henkilöstöstä 91 prosenttia työskenteli Suomessa ja yhdeksän prosenttia Suomen 
ulkopuolella. 

Ensisijainen pääoma (CET1), M€ 30.6.2015 30.6.2014

Osakepääoma 30,2 30,2

Rahastot yhteensä 13,6 15,1

Vähemmistöosuus 0,0 0,8

Vähennykset:

   Aineettomat hyödykkeet 6,3 9,0

   Muut vähennykset 0,2 0,5

Yhteensä ensisijainen pääoma 37,3 36,7

Evli Pankilla ei ole toissijaista pääomaa.

Omien varojen vähimmäisvaatimus, M€ 30.6.2015 30.6.2015

Väh.määrä

Riskipainotettu 

arvo

Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 0,0 0,0

Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 5,3 66,7

Sijoitusrahastosijoitukset 0,1 0,7

Kiinteistövakuudelliset saamiset 0,3 3,4

Saamiset yrityksiltä 0,4 4,5

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

Muut erät 6,3 78,9

Omien varojen vähimmäismäärä, markkinariski 0,7 8,9

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

Yhteensä 21,4 268,0

Vähimmäisvakavaraisuusvaatimus vastuuryhmittäin, luottoriskin 

standardimenetelmä:
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Liiketoiminnat 
 
Evli on muuttanut vuoden 2015 alusta liiketoimintaraportointiaan keskittämällä 
varainhoitosegmentin alle liiketoiminnot, jotka tuottavat niin sanottuja toistuvia tuottoja. 
Siirtyneitä toimintoja ovat kannustinohjelmien hallinnointi sekä säilytystoiminto, jotka 
aiemmin raportoitiin Pääomamarkkinat-segmentin alla. Muutoksen myötä Evlin 
liiketoimintaraportointi vastaa paremmin yhtiön strategian mukaista 
raportointirakennetta. 
 
 
Konsernitoiminnot 
 
Konsernin korkokate sekä valuutta- ja sijoitustoiminnan tuotot laskivat edellisvuoden 
vastaavalta tasolta ollen yhteensä 1,5 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). 
Konsernitoimintojen kustannukset olivat edellisvuoden vastaavalla tasolla. 
 
 
Varainhoitoliiketoiminta 
 

  
 
Huhti-kesäkuu 
 
Varainhoitotoiminnan liikevaihto kehittyi vuoden toisella neljänneksellä hyvin. Yksikön 
nettoliikevaihto kasvoi 11 prosenttia ollen 10,5 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa). 
Yksikön liikevoittoa rasitti Baltian toimintoihin liittyvä liikearvon alaskirjaus. 
Varainhoitoasiakkaiden sijoitussalkkujen ja rahastojen tuottokehitys noudatti yleistä 
markkinakehitystä, joka oli toisella vuosineljänneksellä hieman negatiivinen. Pitkien 
markkinakorkojen nousu vei korkosijoitusten tuotot vuosineljänneksen aikana 
negatiivisiksi. Osakemarkkinoiden suunta kääntyi periodin lopulla myös negatiiviseksi 
vieden koko tarkastelujakson tuotot pääosin miinukselle.  
 
Toisen vuosineljänneksen aikana osakerahastoista parhaiten menestyi Evli Venäjä 
(tuotto vuoden alusta 32,4 %), yhdistelmärahastoista Evli Suomi Mix (tuotto vuoden 

Varainhoitoliiketoiminta numeroina 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 4-6/2015 4-6/2014 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 21,1 18,5 14 % 10,5 9,4 11 %

Tulos ennen veroja, M€ ** 5,0 4,2 18 % 1,2 1,8 -32 %

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 103 107 -4 %

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

Nettomerkinnät Evlin omiin rahastoihin, M€* 375 -5

Rahastojen MorningStar tähditys, keskiarvo 3,6 3,4

*lähde: rahastoraportti, Finanssialan Keskusliitto ry

** tuloksesta vähennetty vähemmistölle kuuluva osuus

Evli Konsernin hallinnoitavissa oleva varallisuus ("AUM") ml. 

Osakkuusyhtiöt, mrd. euroa 30.6.2015 30.6.2014

josta sijoitusrahastoissa ja omaisuudenhoitosopimusten alla, 9,6 8,4

Northern Horizon Capital hallinnoimissa kiinteistösijoitusrahastoissa, 1,0 1,1

Evli Alexander Management hallinnoimissa kannustinohjelmissa 0,4 na

Evli konsernin brutto AUM 11,0 -

Evli konsernin netto AUM*** 8,4 -

*** Netto AUM luvussa on poistettu päällekäisyys omaisuudenhoitosopimusten sisällä olevien rahastojen osalta.
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alusta 5,65 %) ja korkorahastoista Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina (tuotto vuoden 
alusta 2,65 %). 
 
Evli sai jälleen merkittävää tunnustusta varainhoidon osalta. Evli arvioitiin parhaaksi 
varainhoitajaksi kokonaislaatuarviolla mitattuna TNS Sifo Prosperan ”External Asset 
Management Institutions 2015, Finland” -yhteisöasiakastutkimuksessa. Evli sijoittui 
tutkimuksessa ensimmäiseksi myös sijoitustoiminnan tuotossa ja salkunhoidon 
osaamisessa. Tämän lisäksi Evli oli käytetyin yhteisövarainhoitaja yhteensä 14 
varainhoitotalon joukossa. Yli 60 prosenttia tutkimuksen vastaajista ilmoitti käyttävänsä 
Evlin varainhoitopalveluita (yksilöllinen varainhoito ja rahastot).  
 
Rahastoja analysoiva Lipper valitsi Evli Suomi Pienyhtiöt -rahaston vuoden 2015 
parhaaksi kotimaiseksi osakerahastoksi 10 vuoden tuotolla mitattuna. Verrokkiryhmänä 
olivat pohjoismaiset Suomeen sijoittavat osakerahastot. 
 
Tammi-kesäkuu 
 
Varainhoitoliiketoiminnan kehitys tarkastelujaksolla oli hyvä. Nettoliikevaihto kasvoi 14 
prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 21,1 miljoonaa 
euroa (18,5 milj. euroa). Kehitykseen vaikutti positiivisesti hallinnoitavan pääoman 
kasvu kaikissa asiakassegmenteissä sekä uusien asiakkaiden määrä. 
Asiakasvarallisuuden tuottokehitys oli myös suotuisa, johtuen erityisesti vahvasta 
markkinakehityksestä vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liiketoimintayksikön 
hallinnoimat varat olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 8,4 miljardia euroa 
mukaan lukien konsernin osakkuusyhtiöt. 
 
Suomeen rekisteröityjen rahastojen nettomerkinnät olivat toisen vuosineljänneksen 
lopussa yhteensä 7,8 miljardia euroa (3,9 mrd. euroa). Evlin sijoitusrahastojen 
nettomerkinnät olivat 375 miljoonaa euroa (-5 milj. euroa). Evli-Rahastoyhtiön 
markkinaosuus on pysynyt edellisvuoden vastaavalla tasolla ollen kesäkuun lopussa 
5,1 prosenttia. Yhtiön hallinnoimien 25 sijoitusrahaston yhteenlaskettu pääoma oli  
5 028 miljoonaa euroa (4 246 milj. euroa) ja Sijoitustutkimuksen rahastoraportin 
mukainen osuudenomistajien lukumäärä oli 20 407 (16 325). 
 
Evlin rahastoista suurimmat nettomerkinnät keräsivät kesäkuun loppuun mennessä Evli 
Likvidi (nettomerkinnät 224 milj. euroa) ja Evli Lyhyt Yrityslaina (nettomerkinnät 161 
milj. euroa). Pääomaltaan suurimmat rahastot toisen vuosineljänneksen lopussa olivat 
Evli High Yield Yrityslaina (rahaston suuruus 841 milj. euroa) ja Evli Likvidi (rahaston 
suuruus 800 milj. euroa). Evlin rahastojen keskimääräinen tähditys oli 
riippumattomassa Morningstarin kesäkuun rahastovertailussa 3,6 (3,4). Evlin 25:sta 
rahastosta on vertailussa mukana 20. Näistä yhteensä 13 rahastoa on saanut parhaan 
tai toiseksi parhaan Morningstar-luokituksen. 
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Pääomamarkkinapalvelut 
 

  
 
Huhti-kesäkuu  
 
Pääomamarkkinat-yksikön vertailukelpoinen nettoliikevaihto nousi toisella 
vuosineljänneksellä 27 prosenttia viime vuoden vertailujaksoon verrattuna ja oli 3,3 
miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen hyvä nettoliikevaihto oli 
seurausta erittäin hyvin menestyneestä markkinatakaustoiminnasta ja 
kaupankäyntikomissioiden kasvusta.  
 
Tammi-kesäkuu 
 
Ensimmäisen puolivuotiskauden nettoliikevaihto kasvoi 19 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna ja oli 6,9 euroa (5,8 milj. euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon tuottoihin 
vaikuttivat positiivisesti kaikki myyntiryhmät. Erityisen ilahduttavaa oli johdannais- ja 
ETF-välityksen komissiotuottojen edellisvuotta parempi kehitys. 
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon suurimmat jälkimarkkinaosakekaupat 
tarjousmyyntiprosessin kautta suoritettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kyseiset 
yhtiöt olivat Cargotec Oyj (89,2 milj.euroa) ja Elektrobit Oyj (19 milj.euroa, 3,5 
prosenttia yhtiöstä). Lisäksi Evli toimi järjestäjänä ja myyjänä SSH Communications 
Security Oyj:n liikkeeseen laskemassa hybridilainassa. Näiden lisäksi Evli välitti suuria 
kauppoja muun muassa Kone Oyj:ssä.  
 
Pääomamarkkinat-yksikkö on asettanut tavoitteekseen kasvattaa muun kuin 
perinteisen osakevälityksen osuutta toiminnastaan. Ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana muiden tuotealueiden kuin osakevälityksen osuus yksikön välitystuotoista oli 50 
prosenttia. 
 
Corporate Finance 
 

 
 
Huhti-kesäkuu 
 
Yritysjärjestelymarkkina jatkui aktiivisena toisen vuosineljänneksen aikana. Siitä 
huolimatta Evli Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto laski 28 prosenttia 

Pääomamarkkinapalvelut numeroina 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 4-6/2015 4-6/2014 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 6,9 5,8 19 % 3,3 2,6 27 %

Tulos ennen veroja, M€ ** 0,8 -0,4 - 0,1 -0,7 -

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 36 34 6 %

Markkinaosuus (OMX Helsinki), EUR volyymistä, % 1,2 1,3

Markkinaosuus (OMX Helsinki), kauppojen lukumäärästä, % 0,9 1,0

** tuloksesta vähennetty vähemmistölle kuuluva osuus

Corporate Finance numeroina 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 4-6/2015 4-6/2014 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 2,8 3,4 -15 % 2,0 2,7 -28 %

Tulos ennen veroja, M€ ** 0,6 0,9 -36 % 0,6 1,4 -59 %

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 20 30 -33 %

** tuloksesta vähennetty vähemmistölle kuuluva osuus



 

 

 
8 (22) 

 
LEHDISTÖTIEDOTE 

 
13.7.2015 

edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen poikkeuksellisen vahvasta 
vertailujaksosta. Yksikön nettoliikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli  2,0 
miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Tarkastelujakson aikana Evli toimi neuvonantajana 
Ruotsissa muun muassa Mediplast AB:n myynnissä Ruotsissa listatulle Addtech AB:lle. 
Lisäksi yksikkö toimi Mediplast AB:n neuvonantajana suomalaisen Fenno Medicalin 
hankinnassa, sekä Ruotsissa listatun Dedicaren neuvonantajana yhtiön norjalaisen 
henkilöstövuokraustoiminnan myynnissä. Suomessa Evli toimi muun muassa 
neuvonantajana SSH Communications Security Oyj -listayhtiölle koskien 
vaihtovelkakirjan liikkeeseenlaskua. Evli Corporate Finance on onnistunut edistämään 
jo olemassa olevaa toimeksiantokantaansa hyvin ja on voittanut tarkastelujaksolla 
useita uusia toimeksiantoja.  
 
Evli toimi neuvonantajana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Lantmännen AB:lle 
koskien suomalaisen Vaasan-yhtiön ostoa Lion Capitalilta. Toimeksiannon 
sulkeutuminen jäi tuolloin odottamaan vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. 
Kilpailuviranomaiset hyväksyivät transaktion toisen neljänneksen aikana, jolloin 
toimeksiantoon liittyvä palkkio tuloutettiin. 
 
Tammi-kesäkuu 
 
Yritysjärjestelymarkkina on ollut aktiivinen koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan ja 
asiakasaktiivisuus on säilynyt hyvänä etenkin yritysjärjestelyjen osalta.  
 
Corporate Finance –liiketoimintayksikön nettotuotot laskivat 15 prosenttia edelliseen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 2,8 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa). 
Yksikön toimeksiantokanta on vahva. Corporate Finance -liiketoiminnalle on tyypillistä 
merkittävä liikevaihdon vaihtelu eri ajanjaksojen välillä.  
 
 
Konsernirakenteen muutokset 

Evli Pankki Oyj perusti uuden 100 prosenttisesti omistetun tytäryhtiön Evli Alternative 
Investments Oy:n, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.3.2015.  
 

Evlin osakkeet ja osakepääoma 

Varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2015 antaman omien osakkeiden 
hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiö hankki omia osakkeitaan toisella 
vuosineljänneksellä yhteensä 2 250 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun 
osakassopimuksen mukaisesti osakkuusmuutoksen myötä. 
 

Evli Pankki Oyj:n kokonaisosakemäärä muuttui toisella vuosineljänneksellä yhteensä 
157 500 osakkeella. Osakemäärän muutos johtui syksyllä 2011 järjestetyissä 
osamaksullisissa osakeanneissa merkittyjen ja kokonaan maksettujen uusien 
osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin sekä optio-ohjelman 2014 
mukaisten optio-oikeuksien perusteella merkittyjen uusien osakkeiden tultua 
rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 5.5.2015.  
Yhtiön koko osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa 4 254 159 kappaletta. 
Tarkastelujakson lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 7 375 kappaletta omia 
osakkeita.  
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Yhtiön osakepääoma oli tarkastelujakson lopussa 30 194 097,31 euroa. 
Osakepääomassa ei tapahtunut tarkastelujakson aikana muutoksia. 
 

Osinko 

Evli Pankki Oyj:n 6.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen 
mukaisesti jakaa tilikaudelta 2014 osinkoina 1,06 euroa osaketta kohden, yhteensä  
4 337 026,04 euroa. Osingon maksupäivä oli 17.3.2015. 
 

Ylimääräinen pääomanpalautus 

Evli Pankki Oyj:n 30.6.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen 
esityksen mukaisesti ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta 1,00 euroa 
osaketta kohden, yhteensä 4 246 784 euroa. Pääomanpalautuksen maksupäivä oli 
9.7.2015. 
 

Hallitus ja tilintarkastajat 

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 6.3.2015 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.  
 

Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman. 
 

Hallituksen valtuutukset  

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 6.3.2015 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 307 240 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 6.3.2015 valtuuttaa hallituksen 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen 
perusteella hankkia enintään 409 665 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 
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päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Valtuutus on voimassa 
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Riskienhallinta ja liiketoimintariskit 
 
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 lähiajan riskeistä merkittävin on markkinakehityksen vaikutus yhtiön  
liiketoimintoihin. Pääomamarkkinoiden kehityksellä on suora vaikutus 
varainhoitoliiketoimintaan, jonka liikevaihto perustuu hallinnoitavien varojen 
kehitykseen ja on siten altis markkinaheilahteluille. Markkinoiden yleisellä kehityksellä 
on vaikutusta myös välitystoimintaan. Evlin välitystoiminta pitää sisällään monia 
välitystuotteita, joiden kysynnän riippuvuus pääomamarkkinoiden kehityksestä 
vaihtelee tuotteittain, joka osaltaan heikentää yksikön liikevaihdon herkkyyttä 
markkinamuutoksille. Corporate Finance -toiminnon osalta mahdolliset muutokset 
sijoittajien sekä yritysjohtajien tunnelmissa voivat johtaa projektien venymiseen tai 
keskeytymiseen. 
 
Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston delta-korjattu hintariski oli kesäkuun 
lopussa noin 8,2 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta markkinaliikkeestä 
olisi aiheutunut noin 1,2 miljoonan euron skenaariotappio. Kesäkuun lopussa 
Treasury-yksikön korkoriski oli noin +/- 0,3 miljoonaa euroa olettaen, että 
markkinakorot nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin likviditeettitilanne 
on säilynyt hyvänä. Tarkastelujakson aikana merkittäviä operatiivisia riskejä ei 
realisoitunut. Tarkempi kuvaus Evlin liiketoimintojen riskeistä ja niiden hallinnasta 
löytyy yhtiön tilinpäätöksestä.  
 

 
Liiketoimintaympäristö 
 
Evlin liiketoimintaympäristö on säilynyt suotuisana. Yhtiö on vahvistanut asemaansa 
johtavana sijoittamiseen erikoistuvana yksityispankkina sekä varainhoito-, välitys- että 
neuvonantoliiketoimintojen osaajana, mistä näyttönä on muun muassa 
tarkastelujaksolla saadut tunnustukset. Vahvistunut asema on heijastunut 
liiketoimintaan liikevaihdon kasvuna muun muassa lisääntyneen uusasiakashankinnan 
myötä.  Kehitys yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa on ollut positiivista alkuvuoden 
aikana etenkin varainhoitopalveluiden osalta. Yhtiö on onnistunut kasvattamaan 
liikevaihtoaan myös erittäin kilpaillussa välitysliiketoiminnassa ja on saanut 
toteutettavakseen merkittäviä kauppoja, mikä osaltaan kertoo asiakkaiden 
luottamuksesta yhtiötä kohtaan. Corporate Finance –liiketoiminnan osalta 
toimeksiantokannan kehitys erityisesti Ruotsissa on ollut positiivista. Tämä luo 
jatkossakin hyvät edellytykset kasvulle. Alhaisen korkotason odotetaan toistaiseksi 
jatkuvan, mikä osaltaan vaikuttaa pankkien korkokatteisiin negatiivisesti. 
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Näkymät  
 
Vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2014. Näkemystä tukee 
yhtiön alkuvuoden tuloskehitys sekä se, että toistuvat tuotot kattavat merkittävän osan 
yhtiön kokonaiskustannuksista. 
 
 
Helsingissä 13. päivänä heinäkuuta 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€ 4-6/ 2015 4-6/ 2014 1-6/ 2015 1-6/ 2014 1-12/ 2014

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

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 14,7 14,1 28,8 26,0 53,1

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1,6 1,8 3,4 3,6 5,2

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4

Hallintokulut

Henkilöstökulut -7,2 -7,6 -14,4 -13,3 -26,7

Muut hallintokulut -4,6 -4,0 -8,2 -7,4 -14,0

Poistot ja arvonalentumiset -1,2 -1,3 -2,0 -2,7 -5,3

Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -1,0 -1,8 -2,0 -4,0

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

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2,8 2,4 6,5 4,9 9,8

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

Tuloverot* -0,6 -0,6 -1,5 -1,2 -2,4

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 2,3 1,9 5,0 3,8 7,7

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,6 0,3 0,7 0,4 0,9

Emoyrityksen omistajille 1,7 1,6 4,3 3,4 6,8

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 2,3 1,9 5,0 3,8 7,7

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 0,2 -0,1 0,2 -0,1 -0,1

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

Yhteensä 0,2 -0,1 0,2 -0,1 -0,1

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,2 -0,1 0,2 -0,1 -0,1

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,5 1,8 5,3 3,8 7,5

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,6 0,3 0,7 0,4 0,9

Emoyrityksen omistajille 2,0 1,4 4,5 3,3 6,7

* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta
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LAAJA TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, M€ 4-6/ 2015 1-3/2015 10-12/2014 7-9/2014 4-6/2014

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

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 14,7 14,1 12,7 14,5 14,1

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1,6 1,8 0,5 1,1 1,8

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

Hallintokulut

Henkilöstökulut -7,2 -7,1 -7,0 -6,4 -7,6

Muut hallintokulut -4,6 -3,6 -3,5 -3,2 -4,0

Poistot ja arvonalentumiset -1,2 -0,8 -1,3 -1,3 -1,3

Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -1,0 -1,0 -1,1 -1,0

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

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2,8 3,7 0,6 4,2 2,4

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

Tuloverot* -0,6 -0,9 -0,2 -1,0 -0,6

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 2,3 2,8 0,5 3,3 1,9

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,6 0,1 0,0 0,4 0,3

Emoyrityksen omistajille 1,7 2,7 0,5 2,9 1,6

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 2,3 2,8 0,5 3,3 1,9

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 0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,1

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

Yhteensä 0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,1

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,5 2,6 0,4 3,3 1,8

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,6 0,1 0,0 0,4 0,3

Emoyrityksen omistajille 2,0 2,5 0,4 3,0 1,4

* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta
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KONSERNITASE, M€ 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

VARAT

Käteiset varat 165,3 71,5 104,0

Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 40,6 70,6 74,2

Saamiset luottolaitoksilta 133,5 90,5 108,9

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 58,9 54,8 56,9

Saamistodistukset 132,4 61,1 32,8

Osakkeet ja osuudet 48,6 42,0 35,7

Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 2,9 3,3 3,5

Johdannaissopimukset 6,1 8,9 32,0

Aineettomat hyödykkeet 6,6 9,5 7,6

Aineelliset hyödykkeet 2,2 2,6 2,3

Muut varat 127,8 161,7 28,6

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 5,9 5,4 2,9

Laskennalliset verosaamiset 0,7 1,2 0,6

VARAT YHTEENSÄ 731,3 583,0 490,0

KONSERNITASE, M€ 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

VELAT JA OMA PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille 6,9 6,0 8,0

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 442,3 268,0 297,1

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 37,3 39,9 33,1

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 23,2 22,3 40,7

Muut velat 153,2 183,7 43,1

Siirtovelat ja saadut ennakot 19,0 12,9 15,3

Laskennalliset verovelat 0,3 0,5 0,4

682,1 533,3 437,8

Oma pääoma emoyrityksen omistajille 48,1 48,7 51,0

Määräysvallattomien omistajien osuus 1,1 0,9 1,2

VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 731,3 583,0 490,0
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OMA PÄÄOMA, M€

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

Sij.vapaan 

pääoman 

rahasto

Muut 

rahastot Muuntoero

Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Määräysval- 

lattomien 

omistajien 

osuus

Oma 

pääoma 

yhteensä

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

Kauden voitto / -tappio 3,4 3,4 0,4 3,8

Osingonjako -2,6 -2,6 -0,3 -2,9

Käytetyt osakeoptiot -0,1 -0,1 -0,1

Oma pääoma 30.6.2014 30,2 1,8 12,6 0,2 0,1 3,8 48,7 0,9 49,7

Muuntoero -0,5 -0,5 -0,3 -0,8

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

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

Oma pääoma 31.12.2014 30,2 1,8 13,2 0,2 -0,4 6,0 51,0 1,2 52,2

Muuntoero 0,2 0,2 0,2

Kauden voitto / -tappio 4,3 4,3 0,7 5,0

Osingonjako / Pääoman palautus -4,2 -4,3 -8,6 -0,8 -9,4

Osakeanti 1,4 1,4 1,4

Omien osakkeiden hankinta 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut muutokset 0,3 -0,4 -0,1 -0,1

Oma pääoma 30.6.2015 30,2 1,8 10,5 0,2 -0,2 5,5 48,1 1,1 49,2
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RAHOITUSLASKELMA, M€ 1-6/ 2015 1-6/ 2014 1-12/ 2014

Liiketoiminnan rahavirrat

Saadut korot ja palkkiot sekä arvopaperikaupan tuotot 

osinkotuottoineen 19,0 33,4 65,7

Maksetut korot ja palkkiot -1,6 -2,1 -3,6

Tavaroiden ja palveluiden toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -19,8 -19,0 -42,9

Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys:

Kaupankäyntivaraston, -varojen ja -velkojen nettomuutos -86,6 0,7 28,7

Talletukset viranomaisvelvoitteista tai keskuspankin valvontaa varten 3,1 -11,2 -24,2

Saamiset asiakkailta 175,6 32,5 57,8

Velkakirjojen liikkeellelasku 4,2 -30,8 -37,6

Liiketoiminnasta kertyneet nettovarat ennen tuloveroja 93,9 3,6 43,9

Tuloverot -0,2 -1,3 -1,8

Liiketoiminnan nettorahavirta 93,6 2,3 42,1

Investointien rahavirta

Muutokset tytär- ja osakkuusyrityksissä -0,1 0,5 0,0

Saadut osingot 0,0 0,0 0,4

Muiden kuin kaupankäyntiin tarkoitettujen arvopapereiden myynnistä 

saadut tulot 0,0 0,0 -0,1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,3 -0,3 -0,8

Investointien nettorahavirta -0,5 0,3 -0,5

Rahoituksen rahavirrat

Osakeanti 1,4 0,0 0,6

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

Pitkäaikaisten lainojen nostot ja velkojen lyhennykset -0,2 0,1 0,2

Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,1 -0,2 -0,3

Maksetut osingot -5,2 -2,9 -4,6

Rahoituksen nettorahavirta -4,2 -3,0 -4,2

Rahavirtojen nettolisäys/-vähennys 89,0 -0,4 37,4

Rahavarat tilikauden alussa 163,6 126,3 126,3

Rahavarat tilikauden lopussa 252,6 125,8 163,6
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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€ 1-6/ 2015 1-6/ 2015 1-6/ 2015 1-6/ 2015 1-6/ 2015 1-6/ 2015

TUOTOT 

Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 7,1 2,8 21,1 1,3 0,5 32,8

Tuotot toisilta segmenteiltä -0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 6,9 2,8 21,1 1,5 0,5 32,8

TULOS

Segmentin operatiiviset kulut -4,8 -2,0 -12,2 -6,5 -0,7 -26,3

Liiketoiminnan kontribuutio Evlin tulokseen 2,0 0,8 8,9 -5,0 -0,2 6,5

Yritystason kulut -1,3 0,0 -3,4 4,7 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio 0,8 0,8 5,5 -0,3 -0,2 6,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1

Verot -1,5 -1,5

Segmentin voitto/tappio 0,8 0,8 5,5 -0,3 -1,7 5,0

SEGMENTTITASE 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015

Segmentin varat 261,3 2,0 23,5 481,8

Kohdistumattomat yritystason varat -37,2

Konsernin varat yhteensä 731,3

Segmentin velat 195,2 0,7 10,3 495,3

Kohdistumattomat yritystason velat -19,3

Konsernin velat yhteensä 682,2

Pääomamark-

kinat

Corporate 

Finance Varainhoito

Konserni-

toiminnot

Kohdistamat-

tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-6/ 2014 1-6/ 2014 1-6/ 2014 1-6/ 2014 1-6/ 2014 1-6/ 2014

TUOTOT 

Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 6,0 3,4 18,5 1,8 0,5 30,2

Tuotot toisilta segmenteiltä -0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 5,8 3,4 18,5 2,0 0,5 30,2

TULOS

Segmentin operatiiviset kulut -5,0 -2,2 -10,8 -6,6 -0,8 -25,3

Liiketoiminnan kontribuutio Evlin tulokseen 0,8 1,2 7,7 -4,6 -0,2 4,9

Yritystason kulut -1,2 -0,1 -3,2 4,6 0,0 0,0

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

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1

Verot -1,2 -1,2

Segmentin voitto/tappio -0,4 1,1 4,5 0,0 -2,0 3,8

SEGMENTTITASE 30.6.2014 30.6.2014 30.6.2014 30.6.2014 30.6.2014

Segmentin varat 255,5 1,9 23,0 471,2

Kohdistumattomat yritystason varat -168,6

Konsernin varat yhteensä 583,0

Segmentin velat 191,0 0,6 10,4 484,5

Kohdistumattomat yritystason velat -153,0

Konsernin velat yhteensä 533,3

2015

2014
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KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/ 2015 1-6/ 2014 1-12/ 2014

Nettoliikevaihto, M€ 32,8 30,2 59,7

Liikevoitto / -tappio, M€ 6,5 4,9 9,8

% nettoliikevaihdosta 19,9 16,2 16,3

Tilikauden voitto / tappio, M€ 5,0 3,8 7,7

% nettoliikevaihdosta 15,4 12,7 12,8

Kulu/tuotto -suhde 0,80 0,84 0,84

Tulos/osake 1,07 0,83 1,63

Tulos/osake, laimennettu (IFRS) 1,04 0,79 1,56

Oman pääoman tuotto-% (ROE)* 20,0 15,5 15,2

Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 1,66 1,29 1,39

Omavaraisuusaste, % 6,7 8,5 10,7

Osinko/osake 1,05

Henkilöstö tilikauden lopussa 244 252 242

*annualisoitu

Konsernin vakavaraisuus 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

Omat varat (ydinpääoma, CET1), M€ 37,3 36,7 39,3

Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M€ 167,2 161,4 157,5

Vakavaraisuussuhde, % 13,9 14,1 15,2

Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 17,3 18,6 18,7

Omien varojen ylijäämä M€ 15,8 15,8 18,7

Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen 1,7 1,8 1,9

Omien varojen ylijäämä ml kiinteä lisäpääomavaatimus 9,1 0 0

Suomessa on vuoden alusta tullut voimaan kiinteä lisäpääomavaatimus (2,5 % ydinpääomaa).
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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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LAATIMISPERIATTEET 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-stardardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti, siten 

kuin EU on sen hyväksynyt. T ilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja segmenttiraportoinin 

periaatteet on kuvattu vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Arvostusperiaatteisiin ei ole tehty 

muutoksia edelliseen raportointihetkeen verrattuna.                                                                                                     

Evli on muuttanut vuoden 2015 alusta liiketoimintaraportointiaan keskittämällä 

Varainhoitosegmentin alle liiketoiminnot, jotka tuottavat niin sanottuja toistuvia tuottoja. 

Siirtyneitä toimintoja ovat Evli Alexander Management Oy:n kannustinohjelmien 

hallinnointi sekä säilytystoiminto, jotka aiemmin raportoitiin Pääomamarkkinat-

segmentin alla. Muutoksen myötä Evlin liiketoimintaraportointi vastaa paremmin yhtiön 

strategian mukaista raportointirakennetta. Segmenttiraportoinnin muutoksen 

seurauksena vertailukauden liikevoitto on muuttunut 1,5 milj. euroa Pääomamarkkinat- 

ja Varainhoitosegmenttien välillä. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernilukuihin.                                                                                                          

Evli Pankki Oyj on ottanut käyttöön standardit IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 

Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 T ilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa 

yhteisöissä 1.1.2014 alkaen. Käyttöönotolla ei ole vaikutusta konserniin.

LIITETIEDOT, M€ 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

Vieraan ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit

Oman pääoman ehtoiset esitetään oman pääoman muutoslaskelmassa

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Sijoitustodistukset 0,0 0,0 0,0

Joukkovelkakirjalainat 37,3 39,9 33,1

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 37,3 39,9 33,1

Maturiteettijakauma alle 3 kk 3-12 kk 1-5 vuotta 5-10 vuotta

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 4,0 25,0 8,2

Muutokset yleiseen liikkeseen lasketuissa joukkovelkakirjalainoissa 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

Liikkeeseenlaskut 13,8 10,4 16,0

Takaisinhankinnat 7,8 15,0 43,2

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 5,6 4,3 5,3

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 0,6 0,5 0,6

Takaukset muiden puolesta 0,5 0,6 0,6

Käyttämättömät luottojärjestelyt 3,9 2,6 3,0

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 1-6/ 2015

Osakkuus-

yritykset

Yrityksen 

johto

Myynnit 0,0 0,0

Ostot 0,0 0,0

Saamiset 0,0 0,1

Velat 0,0 0,9

Kauden aikana ei ollut merkittäviä muutoksia lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.
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Johdannaissopimukset, M€

Johdannaisriskien kokonaisvaikutukset 2015

Kohde-etuuden nimellisarvoina, brutto

Jäljellä oleva maturiteetti

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

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset 0,0 6,3 5,6 0,0

Valuuttajohdannaiset 2 031,2 0,0 0,0 0,1

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset 9,5 0,0 0,0 0,3

Ostetut optiot 26,3 27,9 2,6 4,9

Asetetut optiot 28,4 27,8 2,6 -5,2

Muut johdannaiset

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät yhteensä 2 095,4 62,1 10,8 0,2

Johdannaissopimukset yhteensä 2 095,4 62,1 10,8 0,2

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 2015 2015 2015

Osakkeet ja osuudet kaupankäyntitarkoituksessa 25,4 0,0 2,3 27,7

Muut osakkeet ja osuudet 14,2 0,0 6,8 20,9

Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 40,6 0,0 0,0 40,6

Saamistodistukset 31,7 93,7 7,0 132,4

Johdannaissopimukset 1,6 0,1 4,4 6,1

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 113,4 93,8 20,5 227,7

Rahoitusvelat

Osakkeet ja osuudet kaupankäyntitarkoituksessa 15,8 0,0 1,4 17,3

Johdannaissopimukset 1,7 0,0 4,2 5,9

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 17,5 0,0 5,7 23,2

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.

Jos volatiliteettina käytetään julkisesti saatavaa historiallista volatiliteettia, ei muutoksella ole 

merkittävää vaikutusta kolmannen arvostustason optioiden käypiin arvoihin.

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.


