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Evli är en genuin privatbank som är specialiserad på placering och därmed hjälper privatpersoner och institutioner att öka 
sin förmögenhet. Evli erbjuder kapitalförvaltningstjänster, olika kapitalmarknadstjänster, såsom förmedling av aktie- och 
andra placeringsprodukter, marknadsgaranti och analys, samt Corporate Finance-tjänster. Dessutom erbjuder Evli ett 
omfattande sortiment fonder och banktjänster som stöder kundernas placeringsverksamhet.  
 
Evlis kunder består av nuvarande och framtida förmögna privatpersoner, deras familjer och företag kopplade till dem samt 
även av institutionskunder, såsom försäkringsbolag, pensionsstiftelser, organisationer, kommuner och företag.  
 
Evli sysselsätter över 200 personer och förvaltar 8,5 miljarder euro i kundtillgångar (netto 9/2015). Evlikoncernens eget 
kapital uppgår till 51,0 miljoner euro och BIS-kapitaltäckningsgraden är 13,5 % (30.9.2015).  
 
Evli Bank Abp, Alexandersgatan 19, PB 1081 00101 Helsingfors, telefon (09) 476 690 www.evli.com 
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EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-9/2015:  
Resultatet för betraktelseperioden var bra 
 
Januari-september 2015 

 Bolagets verksamhet utvecklades positivt i synnerhet vad gäller kapitalförvaltnings- och 
kapitalmarknadsenheterna.  

 Kapitalförvaltningens nettoomsättning ökade med 9 procent till 30,2 miljoner euro (1-
9/2014: 27,7 mn euro). Kapitalmarknadsenhetens nettoomsättning steg med 7 procent 
och uppgick till 8,9 miljoner euro (8,3 mn euro). 

 Koncernens nettoomsättning låg på samma nivå som året innan och uppgick till 46,2 
miljoner euro (46,4 mn euro). Minskade intäkter från rådgivningstjänsterna hade en 
negativ inverkan på nettoomsättningen. Rådgivningstjänsternas intäkter för 
betraktelseperioden var 4,2 miljoner euro (6,4 mn euro). Dessutom gjordes en 
provisionskorrigering i kapitalförvaltningsenheten, vilken hade en negativ inverkan på 
nettoomsättningen. 

 Koncernens rörelsevinst för redovisningsperioden var 9,2 miljoner euro (9,1 mn euro). 
Rörelsevinsten belastades av kostnader av engångsnatur. 

 Det förvaltade kapitalet ökade kring 10 procent och uppgick i slutet av september till 
8,5 miljarder euro netto inklusive intresseföretag. 

 Bolaget har stärkt sitt utbud av kapitalförvaltningstjänster genom förvärvet av 
aktiemajoriteten i Head Asset Management Oy. Affären genomfördes 19.10.2015 efter 
Finansinspektionens godkännande. 

 Evli Bank har god likviditet och soliditeten ligger på fortsatt hög nivå. 
 

Juli-september 2015 
 Koncernens nettoomsättning sjönk jämfört med jämförelseperioden. Omsättningen för 

redovisningsperioden var 13,4 miljoner euro (16,2 mn euro). Under 
redovisningsperioden minskade Corporate Finance enhetens fakturering till 1,4 
miljoner euro (3,0 mn euro). Ytterligare belastades resultat av en provisoinskorrigering i 
Kapitalförvaltningsenheten. 

 Koncernens rörelsevinst för redovisningsperioden var 2,7 miljoner euro (4,2 mn euro). 
Rörelsevinsten belastades av kostnader av engångsnatur. 

 

Utsikterna oförändrade  
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. 
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Dividendsspecifika nycketal har beräknats på basen av den nya delade aktiemängden 
enligt den extraordinära bolagstämmans beslutet per 1.10.2015. 
 
Verkställande direktör Maunu Lehtimäki 
 
”Evlis ekonomiska resultat för redovisningsperioden januari–september 2015 var bra. 
Rörelsevinsten var 9,2 miljoner euro, vilket motsvarar en rörelsevinstmarginal på cirka 
20 procent. Avkastningen på eget kapital var 18 procent, vilket överstiger koncernens 
långsiktiga mål för avkastning på eget kapital på 15 procent. Jämfört med motsvarande 
period året innan inträffade dock inga större förändringar i omsättningen eller 
rörelsevinsten. Delvis beror detta på att Corporate Finance-uppdragen under 
jämförelseperioden inföll främst under andra och tredje kvartalet samt på vissa 
engångskostnadsposter under redovisningsperioden. Kapitalförvaltnings- och 
kapitalmarknadsenheterna utvecklades positivt, och våra kundtillgångar ökade med 
cirka 10 procent från året innan och uppgick till 8,5 miljarder euro netto.” 
 

  

NYCKELTAL 7-9/ 2015 7-9/ 2014 1-9/ 2015 1-9/ 2014 1-12/ 2014

Intäkter, M€ 13,8 16,8 47,4 47,8 61,5

Nettoomsättningen, M€ 13,4 16,2 46,2 46,4 59,7

Rörelsevinst / -förlust, M€ 2,7 4,2 9,2 9,1 9,8

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

Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 20,2 % 26,2 % 20,0 % 19,7 % 16,3 %

Resultat per aktie (EPS) 0,09 0,15 0,28 0,31 0,33

Diluterat resultat per aktie (IFRS) 0,08 0,14 0,27 0,30 0,31

Avkastning på eget kapital,% (ROE) * 18,0 18,2 15,2

Kvot av återkommande intäkter / operativa kostnader 90 % 82 % 83 %

Dividend/aktie 1,05

Anställda i slutet av perioden 240 252 242

* Annualiserad
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Omsättningsutvecklingen 
  
Koncernens nettoomsättning för redovisningsperioden låg på samma nivå som året 
innan och uppgick till 46,2 miljoner euro (46,4 mn euro). Omsättningen utvecklades 
särskilt positivt inom både kapitalförvaltnings- och förmedlingsverksamheten, där 
faktureringen ökade tack vare kundernas aktivitet och uppgången i de förvaltade 
tillgångarnas värde. Omsättningsutvecklingen påverkades negativt av en 
engångsjustering av kapitalförvaltningens provisioner. 
 
Utvecklingen av kapitalförvaltningsverksamheten var fortsatt god under 
redovisningsperioden. Enhetens nettoomsättning ökade med 9 procent från 
motsvarande tidpunkt året innan och uppgick till 30,2 miljoner euro (27,7 mn euro). 
Den framgångsrika rekryteringen av nya kunder och ökningen av det förvaltade 
kapitalet bidrog till utvecklingen.  
 
Kapitalmarknadsenhetens nettoomsättning under redovisningsperioden steg med 7 
procent från fjolåret och uppgick till 8,9 miljoner euro (8,3 mn euro). 
Omsättningsutvecklingen påverkades positivt av kundernas ökade aktivitet i enhetens 
alla produktkategorier. 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 masskuldebrev. Under tredje kvartalet kom 54 
procent av enhetens förmedlingsintäkter från andra produkter än traditionell 
aktieförmedling.  
 
Corporate Finance-enhetens nettoomsättning sjönk från motsvarande period året 
innan och uppgick till 4,2 miljoner euro (6,4 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 återkommande intäkternas andel av 
omsättningen så att de täcker de fasta operativa kostnaderna helt och hållet. Under 
redovisningsperioden täckte de återkommande intäkterna 90 procent (82 %) av 
koncernens fasta operativa kostnader. Återkommande intäkter utgörs av 
kundräntenetto samt intäkter för kapitalförvaltning, fondförvaltning, depåtjänster och 
administration av belöningssystem.  
 
 
Resultat och kostnadsstruktur 
 
Koncernens resultat för betraktelseperioden var bra och det fanns inga signifikanta 
skilnader i resultatutvecklingen till året innan. Koncernens rörelsevinst för 
redovisningsperioden ökade med 1 procent från motsvarande period året innan och 
uppgick till 9,2 miljoner euro (9,1 mn euro). Rörelsevinstmarginalen var 20,0 procent 
(19,7 %). Redovisningsperiodens resultat var 7,0 miljoner euro (7,2 milj. euro).  
 
Totalkostnaderna för betraktelseperioden låg på samma nivå som året innan. 
Koncernens personalkostnader var 19,8 miljoner euro (19,7 mn euro). Koncernens 
förvaltningskostnader var 11,7 miljoner euro (10,5 mn euro). I förvaltningskostnaderna 
för redovisningsperioden ingår engångskostnader på 0,7 miljoner euro relaterade till 
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Evlis jubileumsår. Koncernens avskrivningar och nedskrivningar var 2,7 miljoner euro 
(4,0 mn euro). Summan inkluderar en 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 2,7 miljoner euro (3,0 milj. euro). Evlis K/I-tal (förhållandet 
mellan kostnader och intäkter) låg på samma nivå som året innan och uppgick till 0,80 
(0,80).  
 
Under 2014 inleddes ett strategiskt projekt vars syfte är att förenkla både de egna och 
kundernas placeringsprocesser. Projektet har framskridit planenligt under 
redovisningsperioden. I och med utvecklingen väntas bolagets kostnadsstruktur sjunka 
under de kommande åren. 
 

 
Utsikterna oförändrade  
 
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 27 oktober 2015 
 
Styrelsen 
 
Närmare information: 
 
verkställande direktör Maunu Lehtimäki 
tfn +358 (9) 4766 9304 eller +358 (0)50 553 3000 
 
ekonomichef Juho Mikola 
tfn +358 (9) 4766 9871 eller +358 (0)40 717 8888 
 
www.evli.com 


