
   

 
EVLI BANK ABP 
  
Evli Bank har placering som specialområde. Vi hjälper privatpersoner, företagare och samfund att öka sin förmögenhet. Evli 
erbjuder förmögenhetsförvaltning, aktie- och derivatförmedlig, analys samt corporate finance-tjänster.  
 
Evli grundades 1985 och har sedan dess varit en föregångare och vägvisare på den snabbt växande kapitalmarknaden. 
Verksamheten grundar sig på personalens gedigna yrkeskunskap samt dess förmåga, som uppnåtts genom erfarenhet, att 
hitta lösningar med mervärde åt kunderna. Evlis målsättning är att skapa långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer. Evlis 
verksamhetsområde omfattar i första hand Östersjöregionen.  
 
Banken sysselsätter över 200 personer. Evlikoncernens eget kapital uppgår till 49,2 miljoner euro och BIS-
kapitaltäckningsgraden är 13,9 % (30.6.2015). 
 
Evli Bank Abp, Alexandersgatan 19 A, PB 1081 00101 Helsingfors, telefon (09) 476 690 www.evli.com 
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EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-6/2015:  
Fortsatt resultattillväxt, Evli valdes till Finlands bästa kapitalförvaltare 

 
 Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent under redovisningsperioden och 

uppgick till 32,8 miljoner euro (1–6/2014: 30,2 mn euro). 
 Koncernens resultat för redovisningsperioden var 5,0 miljoner euro (3,8 mn euro). 
 Det förvaltade kapitalet ökade gynnsamt och uppgick i slutet av juni till 8,4 miljarder 

euro netto inklusive intresseföretag. 
 Bolaget har fått en hel del beröm för sin kapitalförvaltning. Evli valdes till bästa 

kapitalförvaltare enligt övergripande kvalitetskriterier i TNS Sifo Prosperas 
institutionella kundundersökning. I undersökningen kom Evli på första plats också i 
placeringsverksamhetens avkastning och portföljförvaltningens kompetens. 

 Evli Bank har god likviditet och soliditeten ligger på fortsatt hög nivå. 
 Bolagets verksamhet utvecklades positivt i synnerhet vad gäller kapital- och 

förmedlingsenheterna. Privatkapitalförvaltningens kundkrets ökade bättre än de 
uppställda målen. 

 

Goda utsikter för 2015 

Resultatet för 2015 väntas bli bättre än för 2014. Uppfattningen får stöd av 
resultatutvecklingen i början av året och av att återkommande intäkter täcker en 
väsentlig del av företagets totala kostnader. 
 

 
  

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

Intäkter, M€ 17,0 16,7 33,6 31,1 61,5

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

Rörelsevinst / -förlust, M€ 2,8 2,4 6,5 4,9 9,8

Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 2,3 1,9 5,0 3,8 7,7

Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 16,9 % 14,5 % 19,9 % 16,2 % 16,3 %

Resultat per aktie (EPS) 0,48 0,34 1,07 0,83 1,63

Diluterat resultat per aktie (IFRS) 0,46 0,32 1,04 0,79 1,56

Avkastning på eget kapital,% (ROE) * 20,0 15,5 15,2

Kvot av återkommande intäkter / operativa kostnader 91 % 81 % 83 %

Dividend/aktie 1,05

Anställda i slutet av perioden 244 252 242

* Annualiserad
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Omsättningsutvecklingen 
  
Under redovisningsperioden ökade Evli-koncernens nettoomsättning med 9 procent 
jämfört med motsvarande tidpunkt året innan och uppgick till 32,8 miljoner euro (30,2 
mn euro). Utvecklingen av provisionsintäkterna hade positiv inverkan på 
nettoomsättningstillväxten. Framgångarna särskilt i kapitalförvaltnings- och 
förmedlingsenheterna bidrog till omsättningstillväxten.  
 
Utvecklingen av kapitalförvaltningsverksamheten var fortsatt god under 
redovisningsperioden. Enhetens nettoomsättning ökade med 14 procent från 
motsvarande tidpunkt året innan och uppgick till 21,1 miljoner euro (18,5 mn euro). 
Den framgångsrika rekryteringen av nya kunder och ökningen av det förvaltade 
kapitalet bidrog till utvecklingen.  
 
Kapitalmarknadsenhetens nettoomsättning under redovisningsperioden steg med 19 
procent från fjolåret och uppgick till 6,9 miljoner euro (5,8 mn euro). 
Omsättningsutvecklingen påverkades positivt av den ökade kundaktiviteten inom 
enhetens alla produktområden. Enheten har som strategiskt mål att bli mindre 
beroende av traditionell aktieförmedling och att öka andra kapitalmarknadsprodukters 
andel av kommissionsintäkterna. Hit hör bland annat derivat, börshandlade fonder, 
strukturerade placeringsprodukter och obligationer. Under redovisningsperioden kom 
50 procent av enhetens förmedlingsintäkter från andra produkter än traditionell 
aktieförmedling.  
 
Corporate Finance-enhetens nettoomsättning minskade jämfört med motsvarande 
period i fjol till 2,8 miljoner euro (3,4 mn euro). En betydande fluktuation mellan 
intäkterna från ett kvartal till ett annat är emellertid typiskt för Corporate Finance-
affärsrörelsen. 
 
Evlis strategiska mål är att öka de så kallade regelbundna intäkternas andel av 
omsättningen så att de täcker de fasta operativa kostnaderna helt och hållet. Under 
redovisningsperioden täckte de återkommande intäkterna 91 procent (81 %) av 
koncernens fasta operativa kostnader. Återkommande intäkter utgörs av 
kundräntenetto samt intäkter för kapitalförvaltning, fondförvaltning, depåtjänster och 
administration av belöningssystem.  
 
 
Resultat och kostnadsstruktur 
 
Koncernens rörelseresultat för redovisningsperioden växte starkt och var 6,5 miljoner 
euro (4,9 mn euro). Redovisningsperiodens resultat var 5,0 miljoner euro (3,8 mn 
euro).  
 
Evlis operativa kostnadsstruktur låg på föregående års nivå. Koncernens 
personalkostnader var 14,4 miljoner euro (13,3 mn euro). Förändringen i 
personalkostnaderna beror på vinstutdelningsreserveringen till personalen. 
Koncernens förvaltningskostnader var 8,2 miljoner euro (7,4 mn euro). I 
förvaltningskostnaderna för redovisningsperioden ingår engångskostnader på 0,4 
miljoner euro relaterade till Evlis jubileumsår. Koncernens avskrivningar och 
nedskrivningar var 2,0 miljoner euro (2,7 mn euro). Summan inkluderar en 
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nedskrivning av goodwill på 0,4 miljoner euro. Nedskrivningen av goodwill anknyter till 
bolagets verksamhet i Baltikum. Under redovisningsperioden har Evli centraliserat 
tjänsterna för sina baltiska kapitalförvaltningskunder till Helsingfors, och i anslutning till 
detta har Evli lagt ner den operativa verksamheten i dotterbolaget Evli Securities AS. 
Därför har bolaget bedömt att det inte längre finns separat goodwillvärde relaterat till 
kapitalförvaltningskunder i Baltikum, och det har nedskrivits i sin helhet. De övriga 
rörelsekostnaderna för redovisningsperioden var 1,8 miljoner euro (2,0 milj. euro). 
Evlis K/I-tal (förhållandet mellan kostnader och intäkter) förbättrades till 0,80 (0,84).  
 
Under 2014 inleddes ett strategiskt projekt vars syfte är att förenkla både de egna och 
kundernas placeringsprocesser. Projektet har framskridit planenligt under början av 
2015. I och med utvecklingen väntas bolagets kostnadsstruktur sjunka under de 
kommande åren. 
 
 
Utsikter  
 
Resultatet för 2015 väntas bli bättre än för 2014. Uppfattningen får stöd av 
resultatutvecklingen i början av året och av att återkommande intäkter täcker en 
väsentlig del av företagets totala kostnader. 
 
 
Helsingfors den 13 juli 2015 
 

Styrelsen 
 
 
Närmare information: 
 
verkställande direktör Maunu Lehtimäki 
tfn (09) 4766 9304 eller 050 553 3000 

 
ekonomichef Juho Mikola 
tfn (09) 4766 9871 eller 040 717 8888 
 
www.evli.com 


