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EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015:  
Tarkastelujakson tulos oli hyvä 
 
Tammi-syyskuu 2015 

 Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti erityisesti varainhoito- ja 
pääomamarkkinat-toimintojen osalta.  

 Varainhoidon nettoliikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia ollen 30,2 miljoonaa euroa (1-
9/2014: 27,7 milj. euroa). Pääomamarkkinat-liiketoiminnan nettoliikevaihto kasvoi 
vastaavasti seitsemän prosenttia ollen 8,9 miljoonaa euroa (8,3 milj.euroa). 

 Konsernin nettoliikevaihto oli edellisvuoden tasolla ollen 46,2 miljoonaa euroa (46,4 
milj. euroa). Liikevaihdon kehitystä rasitti vertailukautta alhaisempi 
neuvonantopalkkioiden laskutus. Neuvonantopalkkiot tarkastelujaksolta olivat 4,2 
miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Lisäksi varainhoitoliiketoiminnassa tehtiin liikevaihtoa 
heikentävä palkkio-oikaisu.  

 Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). 
Liikevoittoa rasittivat kertaluonteiset erät.  

 Hallinnoidut varat kasvoivat noin kymmenen prosenttia ja olivat syyskuun lopussa 
nettomääräisesti 8,5 miljardia euroa mukaan lukien osakkuusyhtiöt. 

 Yhtiö on vahvistanut varainhoitoliiketoimintaansa ostamalla Head Asset Management 
Oy:n osake-enemmistön. Kauppa toteutui 19.10.2015 Finanssivalvonnan hyväksyttyä 
järjestelyn. 

 Evli Pankin likviditeetti on hyvä, ja sen vakavaraisuusasema on säilynyt korkealla 
tasolla. 
 
 

Heinä-syyskuu 2015 

 Konsernin nettoliikevaihto laski edellisvuoden vastaavalta tasolta ollen 13,4 miljoonaa 
euroa (16,2 milj. euroa). Tarkastelujakson Corporate Finance -laskutus jäi 
vertailukauden vastaavasta tasosta ollen 1,4 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). 
Tarkastelujakson liikevaihtoa rasitti lisäksi varainhoitoliiketoiminnassa tehty palkkio-
oikaisu.  

 Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa). 
Liikevoittoa rasittivat kertaluonteiset erät.  

 
 

Näkymät ennallaan 

Vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2014. Näkemystä 
tukevat yhtiön alkuvuoden tuloskehitys sekä toistuvat tuotot, jotka kattavat merkittävän 
osan yhtiön kokonaiskustannuksista. 
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Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttäen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
1.10.2015 päätetyn maksuttoman osakenannin mukaisesti oikaistuja osakemääriä. 
 
Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki 
 
”Evlin taloudellinen  tulos tarkastelujaksolla tammi-syyskuu 2015 oli hyvä. Liikevoitto oli 
9,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 20 prosentin liikevoittomarginaalia. Oman 
pääoman tuotto oli 18 prosenttia, mikä ylittää konsernin pitkän aikavälin 15 prosentin 
oman pääoman tuottotavoitteen. Vertailtaessa kehitystä edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon liikevaihdossa tai -voitossa ei kuitenkaan ollut merkittävää muutosta. 
Osaltaan tämä on seurausta Corporate Finance -toimeksiantojen ajoittumisesta 
vertailukaudella toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle sekä eräistä 
kertaluonteisista kulueristä päättyneellä raportointikaudella. Varainhoito- ja 
Pääomamarkkinat- liiketoimintamme kehittyivät suotuisasti ja asiakasvaramme 
kasvoivat noin kymmenen prosenttia vuoden takaiseen nähden ollen nettomääräisesti 
8,5 miljardia euroa.” 
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Markkinoiden kehitys  
 
Vuoden kolmannen neljänneksen aikana epävarmuus markkinoilla lisääntyi. 
Alkuvuonna vahvasti nousseet osakekurssit kääntyivät selvään laskuun loppukesän ja 
syksyn kuluessa. Kesällä nähdyn Euroopan osakemarkkinoiden notkahduksen 
taustalla olivat Kreikan epäselvänä jatkunut rahoitustilanne sekä voittojen 
kotiuttaminen alkuvuoden nousupyrähdyksen jälkeen.  
 
Syksyn aikana osake- ja hyödykemarkkinoita on heiluttanut etenkin epävarmuus 
Kiinan kasvunäkymistä. Kasvun hidastuminen ja siitä seurannut pörssikurssien ja 
raaka-aineiden hintojen lasku on painanut etenkin raaka-aineiden viennistä 
riippuvaisten maiden, kuten Venäjän ja Brasilian, talousnäkymiä ja osakekursseja.  
 
Monissa pörsseissä koko alkuvuoden tuotto pyyhkiytyi alkusyksyn aikana ja pörssi-
indeksit olivat vuoden alusta syyskuun loppuun tarkasteltuna miinuksella. 
Vuodenvaihteesta laskien OMX Helsinki CAP GI -indeksi laski 2,5 prosenttia ja 
Eurooppa Stoxx -indeksi 1,0 prosenttia. Maailman osakemarkkinoiden kehitystä 
kuvaava MSCI maailma -indeksi laski vastaavasti 5,9 prosenttia erityisesti kehittyvien 
markkinoiden heikon jakson johdosta.  
 
Kuluneen vuoden valuuttamarkkinoita tarkasteltaessa euro on heikentynyt suhteessa 
dollariin. Alkuvuoden aikana euron arvo laski dollariin nähden enimmillään 12,5 
prosenttia vuoden vaihteen tasosta ollen syyskuun lopussa edelleen 6,1 prosenttia alle 
vuodenvaihteen tason.  
 
Euroopan keskuspankin (EKP) maaliskuussa aloittama määrällisen rahapoliittisen 
elvytyksen ohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. EKP ostaa kuukausittain 
euroalueen valtionlainoja 60 miljardilla eurolla. Toukokuussa valtionlainojen korot 
kääntyivät nopeaan nousuun käytyään tätä ennen ennätyksellisen alhaisella tasolla. 
Vuoden vaihteeseen verrattuna euroalueen pitkien korkojen taso oli lähes 
muuttumaton syyskuun lopussa. 
 
 
Liikevaihdon kehitys 
  
Tarkastelujaksolla Evli-konsernin nettoliikevaihto säilyi edellisvuoden vastaavalla 
tasolla ollen 46,2 miljoonaa euroa (46,4 milj. euroa). Erityisen positiivista liikevaihdon 
kehitys oli varainhoidossa ja välitystoiminnassa, joissa molemmissa 
asiakasaktiivisuuden ja varallisuusarvojen nousu kasvatti laskutusta. Liikevaihdon 
kehitykseen vaikutti negatiivisesti varainhoidon palkkioiden kertaluonteinen oikaisu. 
 
Varainhoitoliiketoiminta kehittyi tarkastelujaksolla hyvin. Yksikön nettoliikevaihto nousi 
yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 30,2 
miljoonaa euroa (27,7 milj. euroa). Kehitystä tuki menestyksekäs uusasiakasmyynti 
sekä hallinnoitavien varojen määrän kasvu.  
 
Pääomamarkkinat-liiketoiminnan tarkastelujakson nettoliikevaihto nousi seitsemän 
prosenttia edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta ollen 8,9 miljoonaa euroa (8,3 milj. 
euroa). Liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikutti asiakasaktiivisuuden kasvu 
yksikön kaikilla tuotealueilla. Yksikön strategisena tavoitteena on vähentää riippuvuutta 
perinteisestä osakevälityksestä sekä kasvattaa muiden pääomamarkkinatuotteiden 
välityksen osuutta komissiotuotoista. Näitä ovat muun muassa johdannaiset, 
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pörssilistatut rahastot, strukturoidut sijoitustuotteet ja joukkovelkakirjat. Vuoden 
kolmannen neljänneksen aikana 54 prosenttia yksikön välitystuotoista tuli muista 
tuotteista kuin perinteisestä osakevälityksestä.  
 
Corporate Finance -liiketoiminnan nettoliikevaihto laski edellisvuoden vastaavalta 
ajanjaksolta ollen 4,2 miljoonaa euroa (6,4 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 90 prosenttia (82 %) 
konsernin kiinteistä operatiivisista kustannuksista. Toistuvina tuottoina pidetään 
asiakaskorkokatetta ja tuottoja varainhoitoliiketoiminnasta, rahastotoiminnasta, 
säilytyksestä sekä palkitsemisjärjestelmien hallinnoinnista.  
 
 
Tuloksen ja kulurakenteen kehitys 
 
Konsernin tulos tarkastelujaksolla oli hyvä. Viime vuoteen verrattaessa tuloksen 
kehityksessä  ei tapahtunut merkittävää muutosta. Konsernin tarkastelujakson 
liikevoitto kasvoi yhdellä prosentilla edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasosta ollen 
9,2 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Liikevoittomarginaali oli 20,0 prosenttia (19,7 
prosenttia). Tarkastelujakson tulos oli 7,0 miljoonaa euroa (7,2 milj. euroa).  
 
Tarkastelujakson kokonaiskustannukset olivat edellisvuoden tasolla. Konsernin 
henkilöstökulut olivat 19,8 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa). Konsernin hallintokulut 
olivat 11,7 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa). Tarkastelujakson hallintokuluissa on 
huomioitu 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset Evlin juhlavuoteen liittyen. 
Konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat 2,7 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa) 
sisältäen 0,4 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen. Liikearvon alaskirjaus liittyy 
yhtiön Baltian toimintoihin. Evli keskitti tarkastelujakson aikana baltialaisten 
varainhoitoasiakkaidensa palvelun Helsinkiin, minkä yhteydessä Evlin tytäryrityksen 
Evli Securities AS:n operatiivinen toiminta lakkautettiin. Tämän seurauksena yhtiö on 
arvioinut, ettei varainhoitoasiakkuuksien hoitoon Baltiassa enää liity erillistä liikearvoa, 
ja liikearvo on täten alaskirjattu kokonaisuudessaan. Liiketoiminnan muut kulut olivat 
tarkastelujaksolla 2,7 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Evlin kulu-tuotto-suhdeluku oli 
edellisvuoden vastaavalla tasolla ollen 0,80 (0,80).  
 
Vuoden 2014 aikana käynnistetty strateginen hanke yksinkertaistaa sekä omia että 
asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät prosesseja eteni tarkastelujakson aikana 
suunnitellusti. Kehityksen myötä yhtiön kulurakenteen odotetaan laskevan tulevien 
vuosien aikana. 
 
 
Tase ja rahoitus  
 
Evli konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 749 miljoonaa euroa 
(763 milj. euroa). Merkittävät muutokset taseen koossa ovat mahdollisia 
vuosineljännesten välillä.  
 
Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 51,0 miljoonaa euroa. Evli 
soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman 
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vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). Konsernin 
vakavaraisuussuhdeluku oli 13,5 prosenttia, joka ylittää selvästi viranomaisten 
asettaman 10,5 prosentin vaatimuksen. Vakavaraisuuslaskennassa on huomioitu 
Head Asset Management Oy -kaupan myötä syntyneet aineettomat oikeudet 
konsernissa. 
 

 
 
 
Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta kasvoi 30 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta laski edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 
tasosta seitsemän prosenttia noin 53 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien 
lainojen suhde Evli Pankki Oyj:n yleisön talletuksiin oli 12 prosenttia. Konsernin 
likviditeetti on erittäin hyvä. 
 
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 240 (252). Henkilöstömäärä 
vähentyi 12 henkilöllä eli noin viisi prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Henkilömäärän vähennys oli seurausta Baltian ja Venäjän 
toimintojen uudelleen organisoinnista vuoden 2014 lopulla. 
 

Ensisijainen pääoma (CET1), M€ 30.9.2015 30.9.2014

Osakepääoma 30,2 30,2

Rahastot yhteensä 13,5 15,5

Vähemmistöosuus 0,0 1,0

Vähennykset:

   Aineettomat hyödykkeet 6,1 8,0

   Muut vähennykset 3,9 0,5

Yhteensä ensisijainen pääoma 33,6 38,2

Vähennyksissä on huomioitu liikearvo, yrityskaupasta joka toteutetaan lokakuussa. Kaupan vaikutus konsernin

vakavaraisuuteen on -1.4 % - yksikköä.

Evli Pankilla ei ole toissijaista pääomaa.

Omien varojen vähimmäisvaatimus, M€ 30.9.2015 30.9.2015

Väh.määrä

Riskipainotettu 

arvo

Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 0,0 0,0

Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 3,8 48,1

Sijoitusrahastosijoitukset 0,0 0,5

Kiinteistövakuudelliset saamiset 0,2 2,3

Saamiset yrityksiltä 0,5 6,8

Erät, jotka viranomaisten määritysten mukaan sisältävät korkean riskin 0,4 4,5

Muut erät 5,9 73,9

Omien varojen vähimmäismäärä, markkinariski 0,9 11,5

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

Yhteensä 19,9 248,3

Vähimmäisvakavaraisuusvaatimus vastuuryhmittäin, luottoriskin 

standardimenetelmä:
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Henkilöstöstä 90 prosenttia työskenteli Suomessa ja kymmenen prosenttia Suomen 
ulkopuolella. 
 
Liiketoiminnat 
 
Evli on muuttanut liiketoimintaraportointiaan vuoden 2015 alusta keskittämällä 
varainhoitoliiketoiminnan alle liiketoiminnot, jotka tuottavat niin sanottuja toistuvia 
tuottoja. Siirtyneitä toimintoja ovat kannustinohjelmien hallinnointi ja säilytystoiminto, 
jotka aiemmin raportoitiin Pääomamarkkinat-liiketoiminnan alla. Muutoksen myötä 
Evlin liiketoimintaraportointi vastaa paremmin yhtiön strategian mukaista 
raportointirakennetta. 
 
 
Konsernitoiminnot 
 
Konsernitoimintojen korkokate sekä valuutta- ja sijoitustoiminnan tuotot laskivat 
edellisvuoden vastaavalta tasolta ollen yhteensä 2,2 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa). 
Konsernitoimintojen hallinnolliset kustannukset nousivat edellisvuoden vastaavalta 
tasolta muun muassa yhtiön 30-vuotisjuhliin liittyneiden kustannusten johdosta. 
Vastaavasti poistot olivat edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Kokonaiskustannukset 
olivat edellisvuoden vastaavalla tasolla. 
 
 
Varainhoitoliiketoiminta 
 

  
 

Heinä-syyskuu 
 
Varainhoitoasiakkaiden sijoitussalkkujen ja rahastojen tuottokehitys noudatti 
kolmannella vuosineljänneksellä yleistä markkinakehitystä. Valtionobligaatiot olivat 
käytännössä ainoa omaisuusluokka, joka ylsi positiiviseen tuottoon. Osakkeiden ja 
yrityslainojen kolmannen neljänneksen tuotto oli negatiivinen. 

Varainhoitoliiketoiminta numeroina 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 7-9/2015 7-9/2014 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 30,2 27,7 9 % 9,1 9,2 0 %

Liiketulos ennen konsernin allokointeja, M€ 14,3 12,8 12 % 4,2 4,4 -5 %

Liiketulos, M€ 7,1 7,2 -1 % 2,2 3,0 -28 %

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 108 104 4 %

Markkinaosuus (Evli-Rahastoyhtiö), %* 5,2 5,0

Nettomerkinnät Evlin omiin rahastoihin, M€* 375 43

Rahastojen MorningStar tähditys, keskiarvo 3,7 3,5

*lähde: rahastoraportti, Finanssialan Keskusliitto ry

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

Osakkuusyhtiöt, mrd. euroa 30.9.2015 30.9.2014

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** 8,5 -

** Netto AUM luvussa on poistettu päällekäisyys omaisuudenhoitosopimusten sisällä olevien rahastojen osalta.
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Vuoden alusta lähtien tarkasteltuna osakkeet ovat kuitenkin edelleen tarjonneet 
positiivisen tuoton. 
 
Vuoden kolmannella neljänneksellä osakerahastoista tuotolla mitattuna parhaiten 
menestyi Evli Venäjä (tuotto vuoden alusta 17,3 %), yhdistelmärahastoista Evli Finland 
Mix (tuotto vuoden alusta 3,3 %) ja korkorahastoista Evli High Yield Yrityslaina (tuotto 
vuoden alusta 0,8 %). 
 
Evli Lyhyt Yrityslaina -rahaston salkunhoito saavutti tutkimusyhtiö Citywiren 
korkeimman AAA-luokituksen ja ykkössijan euroalueen lyhyet yrityslainat -
kategoriassa. Kansainvälisessä tutkimuksessa vertailtiin kaikki sektorit mukaan 
luettuna 13 759 salkunhoitajaa, joista vain 428 palkittiin AAA-luokituksella. 
 
 
Tammi-syyskuu 
 
Varainhoitoliiketoiminnan kehitys tarkastelujaksolla oli hyvä. Nettoliikevaihto kasvoi 
yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 30,2 
miljoonaa euroa (27,7 milj. euroa). Kehitykseen vaikutti positiivisesti hallinnoitavan 
pääoman kasvu kaikissa asiakassegmenteissä sekä uusien asiakkaiden määrä. 
Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 8,5 
miljardia euroa mukaan lukien konsernin osakkuusyhtiöt. 
 
Suomeen rekisteröityjen rahastojen nettomerkinnät olivat kolmannen 
vuosineljänneksen lopussa yhteensä kahdeksan miljardia euroa (6,8 mrd. euroa). Evlin 
sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat 372 miljoonaa euroa (43 milj. euroa). Evli-
Rahastoyhtiön markkinaosuus kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta ollen 
syyskuun lopussa 5,2 prosenttia. Yhtiön hallinnoimien 25 sijoitusrahaston 
yhteenlaskettu pääoma oli 4 876 miljoonaa euroa (4 197 milj. euroa) ja 
Sijoitustutkimuksen rahastoraportin mukainen osuudenomistajien lukumäärä oli 20 779 
(16 603). 
 
Evlin rahastoista suurimmat nettomerkinnät keräsivät syyskuun loppuun mennessä Evli 
Likvidi (311 milj. euroa) ja Evli Lyhyt Yrityslaina (131 milj. euroa). Pääomaltaan 
suurimmat rahastot kolmannen vuosineljänneksen lopussa olivat Evli Likvidi (1 018 
milj. euroa) ja Evli High Yield Yrityslaina (666 milj. euroa). Evlin rahastojen 
keskimääräinen tähditys oli riippumattomassa Morningstarin syyskuun 
rahastovertailussa 3,7 (3,5). Evlin 25:sta rahastosta oli vertailussa mukana 20. Näistä 
yhteensä 13 rahastoa on saanut parhaan tai toiseksi parhaan Morningstar-luokituksen. 
 
Evli on saanut kuluneen vuoden aikana merkittäviä tunnustuksia varainhoidostaan. 
TNS Sifo Prosperan ”External Asset Management Institutions 2015, Finland” -
yhteisöasiakastutkimuksessa Evli arvioitiin kokonaislaatuarviolla mitattuna parhaaksi 
varainhoitajaksi. Evli sijoittui tutkimuksen ensimmäiseksi myös sijoitustoiminnan 
tuotossa ja salkunhoidon osaamisessa. Rahastoja analysoiva Lipper valitsi Evli Suomi 
Pienyhtiöt -rahaston kymmenen vuoden tuotolla vuoden 2015 parhaaksi kotimaiseksi 
osakerahastoksi. Verrokkiryhmänä olivat pohjoismaiset Suomeen sijoittavat 
osakerahastot. 
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Pääomamarkkinapalvelut 
 

 
 
Heinä-syyskuu 
 
Pääomamarkkinat-liiketoiminnan vertailukelpoinen nettoliikevaihto laski kolmannella 
vuosineljänneksellä 21 prosenttia viime vuoden vertailujaksoon verrattuna ja oli 2,0 
miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon laskuun 
vaikutti erityisesti arvopaperikaupan tuottojen edellisvuotta alhaisempi taso. 
Välityskomissiot säilyivät tarkastelujaksolla edellisvuoden vastaavalla tasolla.  
 
Tammi-syyskuu 
 
Tarkastelukauden nettoliikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna ollen 8,9 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). Positiiviseen kehitykseen 
vaikuttivat yksikön kaikki tuotealueet. Erityisen positiivista oli johdannais- ja ETF-
välityksen komissiotuottojen edellisvuotta parempi kehitys. 
 
Evlin toteuttamat, myyntiprosessin kautta toteutetut suurimmat 
jälkimarkkinaosakekaupat tarkastelujaksolla 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-liiketoiminta on asettanut tavoitteekseen kasvattaa muun kuin 
perinteisen osakevälityksen osuutta toiminnastaan. Vuoden kolmannen neljänneksen  
aikana muiden tuotealueiden kuin osakevälityksen osuus yksikön välitystuotoista oli 54 
prosenttia. 
 
Corporate Finance 
 

  
 
Heinä-syyskuu 
 
Yritysjärjestelymarkkina jatkui aktiivisena kolmannen vuosineljänneksen aikana. Siitä 
huolimatta Evli Corporate Finance -liiketoiminnan nettoliikevaihto laski 55 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna poikkeuksellisen vahvan 
vertailujakson vuoksi. Yksikön nettoliikevaihto oli vuoden kolmannella  neljänneksellä 
1,4 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Tarkastelujakson aikana Evli Corporate Finance 
toimi neuvonantajana muun muassa Grimaldin ja Ilmarisen välisessä osakekaupassa, 

Pääomamarkkinapalvelut numeroina 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 7-9/2015 7-9/2014 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 8,9 8,3 7 % 2,0 2,5 -21 %

Liiketulos ennen konsernin allokointeja, M€ 2,5 1,6 62 % 0,2 0,4 -61 %

Liiketulos, M€ 0,3 -0,5 - -0,5 -0,1 379 %

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 34 35 -3 %

Markkinaosuus (OMX Helsinki), EUR volyymistä, % 1,15 1,30

Markkinaosuus (OMX Helsinki), kauppojen lukumäärästä, % 0,83 1,00

Corporate Finance numeroina 1-9/2015 1-9/2014 Muutos % 7-9/2015 7-9/2014 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 4,2 6,4 -34 % 1,4 3,0 -55 %

Liiketulos ennen konsernin allokointeja, M€ 1,2 3,1 -62 % 0,4 1,9 -81 %

Liiketulos, M€ 0,9 2,4 -61 % 0,4 1,5 -76 %

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 22 28 -21 %
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jossa Grimaldi osti Ilmariselta 10,58 prosentin osuuden Finnlinesin osakkeita. Lisäksi 
yksikkö toimi Seamless AB:n neuvonantajana vaihtovelkakirjan liikkeeseenlaskussa, 
suomalaisen Quadrans rahaston neuvoantajana ruotsalaisen Scandiflexin ostossa ja 
suomalaisen Interan neuvonantajana tämän sijoituksessa, joka koski Suomen johtavaa 
lasten sisäleikkipuistoketjua HopLop Oy:tä. 

 
Evli toimi neuvonantajana vuoden kolmannella neljänneksellä Ilmarisen ja Grimaldin 
välisessä Finnlines-yhtiön osakkeita koskevassa osakekaupassa. Lopullinen transaktio 
toteutettiin lokakuun alkupuolella, mutta tähän liittyvä neuvonantopalkkio tuloutettiin 
kolmannen vuosineljänneksen tulokseen neuvonantotyön kohdistuttua kyseiselle 
jaksolle. HopLop Oy -transaktion palkkioita ei ole tuloutettu tarkastelujaksolle. 
 
Tammi-syyskuu 
 
Yritysjärjestelymarkkina oli aktiivinen koko tarkastelujakson ajan ja asiakasaktiivisuus 
säilyi hyvänä etenkin yritysjärjestelyjen osalta.  
 
Evli Corporate Finance –liiketoiminnan nettotuotot laskivat 34 prosenttia edelliseen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 4,2 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). 
Yksikön toimeksiantokanta on vahva. Merkittävä liikevaihdon vaihtelu eri ajanjaksojen 
välillä on tyypillistä Corporate Finance -liiketoiminnalle.  
 
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 ja kolmannella vuosineljänneksellä 
yhteensä 4 000 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 vuoden 2014 optio-ohjelman  
mukaisten optio-oikeuksien perusteella merkittyjen uusien osakkeiden tultua 
rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 5.5.2015.  
 
Evli Pankki Oyj:n kokonaisosakemäärä muuttui kolmannella vuosineljänneksellä 
yhteensä 11 375 osakkeella yhtiön hallituksen päätettyä 8.9.2015 mitätöidä yhtiön 
hallussa olevat omat osakkeet. Uusi osakemäärä merkittiin kaupparekisteriin 
21.9.2015. 
 

Yhtiön koko osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa 4 242 784 kappaletta. 
Tarkastelujakson lopussa yhtiön hallussa ei ollut 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 
päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Valtuutus on voimassa 
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
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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 -liiketoiminnan osalta mahdolliset muutokset 
sijoittajien sekä yritysjohtajien tunnelmissa voivat johtaa projektien venymiseen tai 
keskeytymiseen. 
 
Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston delta-korjattu hintariski oli syyskuun 
lopussa noin 7,7 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta markkinaliikkeestä 
olisi aiheutunut noin 1,0 miljoonan euron skenaariotappio. Syyskuun lopussa Treasury-
yksikön korkoriski oli noin +/- 0,3 miljoonaa euroa olettaen, että markkinakorot 
nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin likviditeettitilanne on säilynyt 
hyvänä. Operatiivisten riskien osalta tarkastelujakson tuloksessa  on huomioitu 
varainhoidon palkkiolaskennassa ollut virhe. Tarkempi kuvaus Evlin liiketoimintojen 
riskeistä ja niiden hallinnasta löytyy yhtiön tilinpäätöksestä.  
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

 
Evlin ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2015 päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen 
muuttamisesta. Muutoksen johdosta Evlillä on kaksi osakesarjaa, A-osakesarja ja B-
osakesarja, joiden oikeudet määräytyvät muutetussa yhtiöjärjestyksessä määritellyllä 
tavalla. Yhtiökokous päätti lisäksi lisätä osakkeiden lukumäärää antamalla 
osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, 
että kutakin A-sarjan osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta A-sarjan osaketta ja yksi 
(1) B-sarjan osake. Tehtyjen päätösten jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 16 971 
136 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 4 242 784 kappaletta, kaikkiaan 
yhteensä 21 213 920 kappaletta. Yhtiökokous päätti myös hallitukselle annetusta 
osakeantivaltuutuksesta, jonka nojalla voidaan laskea liikkeelle 3 000 000 uutta B-
sarjan osaketta sekä omien osakkeiden hankintaa koskevasta valtuutuksesta.  
 
Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös Johanna Lammisen valinnasta Evlin 
seitsemänneksi hallituksen jäseneksi.  
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Evli allekirjoitti syyskuussa 2015 sopimuksen Head Asset Management Oy:n osake-
enemmistön hankinnasta. Kaupan täytäntöönpano tapahtui 19.10.2015 
Finanssivalvonnan hyväksyttyä järjestelyn. 
 
Evli on aloittanut toimenpiteet yhtiön Venäjän toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi. 
Tavoitteena on keskittää Venäjän neuvonantotoiminnot Suomeen ja palvella asiakkaita 
jatkossa Helsingistä käsin. Järjestelystä saattaa koitua kertaluonteisia kustannuksia. 
 
Evlin osakkuusyhtiö Northern Horizon Capital allekirjoitti 13.8.2015 kaupan, jossa se 
myi kiinteistöjen hallinnointiin keskittyvän tytäryrityksensä BPT Real Estate AS:n. 
Kaupan täytäntöönpano tapahtui 23.10.2015. Kaupalla arvioidaan olevan noin 2-2,5 
miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Evlin neljännen vuosineljänneksen 
tulokseen osakkuusyhtiön syntyvän myyntivoiton kautta. 

 
Liiketoimintaympäristö 
 
Evlin liiketoimintaympäristö on säilynyt suotuisana. Yhtiön saamat tunnustukset 
arvostetuissa ja riippumattomissa tutkimuksissa sekä Head Asset Management Oy:n 
osto ovat entisestään vahvistaneet Evlin asemaa Suomen johtavana yksityispankkina. 
Varainhoitoliiketoiminnan kehitys yhtiön kotimarkkinoilla on ollut positiivista koko 
alkuvuoden ajan, mikä on näkynyt kasvaneena asiakasmääränä sekä hallinnoitavien 
varojen määrän kasvuna. Evli Corporate Finance -liiketoiminto on saavuttanut vakaan 
aseman Ruotsin markkinoilla, mikä on näkynyt tasaisena tulovirtana sekä kasvaneena 
toimeksiantokantana. Yhtiö on onnistunut kasvattamaan palkkiotuottojaan myös 
erittäin kilpaillussa välitysliiketoiminnassa ja saanut toteutettavakseen merkittäviä 
kauppoja, mikä osaltaan kertoo asiakkaiden luottamuksesta yhtiötä kohtaan. Menestys 
kaikilla Evlin liiketoiminta-alueilla luo jatkossakin hyvät edellytykset kasvulle. Alhaisen 
korkotason odotetaan toistaiseksi jatkuvan, mikä osaltaan vaikuttaa pankkien 
korkokatteisiin negatiivisesti. 
 
Näkymät ennallaan 
 
Vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2014. Näkemystä 
tukevat yhtiön alkuvuoden tuloskehitys sekä toistuvat tuotot, jotka kattavat merkittävän 
osan yhtiön kokonaiskustannuksista. 
 
 
Helsingissä 27. päivänä lokakuuta 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€ 7-9/ 2015 7-9/ 2014 1-9/ 2015 1-9/ 2014 1-12/ 2014

Korkokate 0,4 0,2 1,0 0,7 1,0

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 12,1 14,5 40,9 40,5 53,1

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 0,8 1,1 4,2 4,7 5,2

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,3 0,2 0,5 0,4

Hallintokulut

Henkilöstökulut -5,5 -6,4 -19,8 -19,7 -26,7

Muut hallintokulut -3,6 -3,2 -11,7 -10,5 -14,0

Poistot ja arvonalentumiset -0,8 -1,3 -2,7 -4,0 -5,3

Liiketoiminnan muut kulut -0,9 -1,1 -2,7 -3,0 -4,0

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

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2,7 4,2 9,2 9,1 9,8

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

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

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

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,1 0,4 0,8 0,8 0,9

Emoyrityksen omistajille 1,9 2,9 6,2 6,3 6,8

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,9 3,3 7,0 7,2 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 0,0 0,1 -0,3 0,0 -0,1

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

Yhteensä 0,0 0,1 -0,3 0,0 -0,1

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 0,1 -0,3 0,0 -0,1

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,9 3,4 6,7 7,2 7,5

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,1 0,4 0,8 0,8 0,9

Emoyrityksen omistajille 1,8 3,0 5,9 6,3 6,7

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

Korkokate 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2

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

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

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

Hallintokulut

Henkilöstökulut -5,5 -7,2 -7,1 -7,0 -6,4

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

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

Liiketoiminnan muut kulut -0,9 -0,8 -1,0 -1,0 -1,1

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

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

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

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

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

Jakautuminen

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

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

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

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

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

Yhteensä 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0

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

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,9 2,2 2,6 0,4 3,3

Jakautuminen

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

Emoyrityksen omistajille 1,8 1,6 2,5 0,4 3,0

* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta
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KONSERNITASE, M€ 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014

VARAT

Käteiset varat 105,7 97,4 104,0

Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 40,5 75,6 74,2

Saamiset luottolaitoksilta 101,8 134,5 108,9

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 53,0 56,8 56,9

Saamistodistukset 181,3 36,0 32,8

Osakkeet ja osuudet 38,2 50,0 35,7

Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 2,7 3,5 3,5

Johdannaissopimukset 3,1 9,3 32,0

Aineettomat hyödykkeet 6,4 8,4 7,6

Aineelliset hyödykkeet 2,0 2,4 2,3

Muut varat 208,8 282,9 28,6

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 5,1 4,8 2,9

Laskennalliset verosaamiset 0,7 1,1 0,6

VARAT YHTEENSÄ 749,4 762,8 490,0

KONSERNITASE, M€ 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014

VELAT JA OMA PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille 13,5 8,5 8,0

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 436,5 324,4 297,1

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 35,9 41,3 33,1

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 12,2 23,8 40,7

Muut velat 185,8 296,8 43,1

Siirtovelat ja saadut ennakot 14,2 14,3 15,3

Laskennalliset verovelat 0,2 0,4 0,4

698,3 709,5 437,8

Oma pääoma emoyrityksen omistajille 49,9 52,0 51,0

Määräysvallattomien omistajien osuus 1,1 1,2 1,2

VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 749,4 762,8 490,0
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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

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

Kauden voitto / -tappio 6,3 6,3 0,8 7,2

Osingonjako -2,6 -2,6 -0,4 -3,1

Osakeanti 0,5 0,5 0,5

Käytetyt osakeoptiot 0,1 0,1 0,1

Muut muutokset 0,2 0,2 0,2

Oma pääoma 30.9.2014 30,2 1,8 13,2 0,2 -0,1 6,6 52,0 1,2 53,2

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

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

Osingonjako -1,6 -1,6 -1,6

Osakeanti 0,1 0,1 0,1

Käytetyt osakeoptiot 0,0 0,0

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

Muut muutokset 0,6 0,6 0,6

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

Muuntoero 0,1 0,1 0,1

Kauden voitto / -tappio 6,2 6,2 0,8 7,0

Osingonjako/Pääoman palautus -4,2 -4,3 -8,6 -0,9 -9,5

Osakeanti 1,4 1,4 1,4

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

Muut muutokset 0,2 -0,4 -0,1 -0,1

Oma pääoma 30.9.2015 30,2 1,8 10,5 0,2 -0,3 7,5 49,9 1,1 51,0
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RAHOITUSLASKELMA, M€ 1-9/ 2015 1-9/ 2014 1-12/ 2014

Liiketoiminnan rahavirrat

Saadut korot ja palkkiot sekä arvopaperikaupan tuotot 

osinkotuottoineen 19,1 44,1 57,8

Avoimet kaupat, netto -44,4 3,0 7,9

Maksetut korot ja palkkiot -2,4 -3,0 -3,6

Tavaroiden ja palveluiden toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -29,5 -29,8 -42,9

Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys:

Kaupankäyntivaraston, -varojen ja -velkojen nettomuutos -122,1 11,9 28,7

Talletukset viranomaisvelvoitteista tai keskuspankin valvontaa varten 18,9 -23,8 -24,2

Saamiset asiakkailta 182,4 88,8 57,8

Velkakirjojen liikkeellelasku 2,8 -29,4 -37,6

Liiketoiminnasta kertyneet nettovarat ennen tuloveroja 24,9 61,8 43,9

Tuloverot -2,5 -1,8 -1,8

Liiketoiminnan nettorahavirta 22,4 60,0 42,1

Investointien rahavirta

Muutokset tytär- ja osakkuusyrityksissä -0,5 -0,1 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 -1,2 -0,4 -0,8

Investointien nettorahavirta -1,7 -0,5 -0,5

Rahoituksen rahavirrat

Osakeanti 1,4 0,6 0,6

Omien osakkeiden hankinta -0,1 -0,1 -0,2

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

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

Maksetut osingot ja pääomanpalautukset -8,6 -3,0 -4,6

Rahoituksen nettorahavirta -7,5 -2,7 -4,2

Rahavirtojen nettolisäys/-vähennys 13,5 56,9 37,4

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

Rahavarat tilikauden lopussa 177,2 183,0 163,6
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Konsernin ylin johto ei seuraa säännöllisesti taseen varojen ja velkojen jakaantumista 
segmenteille. Tämän johdosta varoja ja velkoja ei esitetä segmenteille jaettuna.  
 
Yritystason kulut -kustannuserä pitää sisällään liiketoimintayksiköille kulloinkin voimassa olevilla 
allokaatioavaimilla kohdistettavia konsernin yleiseen hallintoon ja pankkitoimintaan liittyviä 
kustannuksia.  
 
Konsernitoiminnot sisältävät konsernin ylimmän johdon, tietyt back-office palvelut, 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€ 1-9/ 2015 1-9/ 2015 1-9/ 2015 1-9/ 2015 1-9/ 2015 1-9/ 2015

TUOTOT 

Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 9,2 4,1 31,0 2,0 -0,1 46,2

Tuotot toisilta segmenteiltä -0,3 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 8,9 4,2 31,0 2,2 -0,1 46,2

TULOS

Segmentin operatiiviset kulut -6,8 -3,0 -17,5 -9,5 -0,1 -37,0

Liiketoiminnan tulos ennen konserniallokointeja 2,1 1,2 13,5 -7,2 -0,3 9,2

Yritystason kulut -1,8 0,0 -5,0 6,8 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio sisältäen konserniallokoinnit 0,3 1,2 8,5 -0,4 -0,3 9,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 -0,2

Verot -2,1 -2,1

Segmentin voitto/tappio 0,3 1,2 8,5 -0,4 -2,5 7,0

Pääomamark-

kinat

Corporate 

Finance Varainhoito

Konserni-

toiminnot

Kohdistamat-

tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-9/ 2014 1-9/ 2014 1-9/ 2014 1-9/ 2014 1-9/ 2014 1-9/ 2014

TUOTOT 

Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 8,6 6,4 27,7 2,8 0,9 46,4

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

Tuotot yhteensä 8,3 6,4 27,7 3,1 0,9 46,4

TULOS

Segmentin operatiiviset kulut -7,1 -3,3 -15,6 -10,7 -0,6 -37,3

Liiketoiminnan tulos ennen konserniallokointeja 1,2 3,1 12,1 -7,6 0,3 9,1

Yritystason kulut -1,7 -0,1 -4,6 6,5 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio sisältäen konserniallokoinnit -0,5 2,9 7,6 -1,2 0,3 9,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,2 0,2

Verot -2,2 -2,2

Segmentin voitto/tappio -0,5 2,9 7,6 -1,2 -1,6 7,2

2015

2014
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Osinkokohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttäen 1.10.2015 päätetyn osakenannin mukaisesti 
oikaistuja osakemääriä. 
 
 

KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-9/ 2015 1-9/ 2014 1-12/ 2014

Nettoliikevaihto, M€ 46,2 46,4 59,7

Liikevoitto / -tappio, M€ 9,2 9,1 9,8

% nettoliikevaihdosta 20,0 19,7 16,3

Tilikauden voitto / tappio, M€ 7,0 7,2 7,7

% nettoliikevaihdosta 15,1 15,4 12,8

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

Tulos/osake 0,28 0,31 0,33

Tulos/osake, laimennettu (IFRS) 0,27 0,30 0,31

Oman pääoman tuotto-% (ROE)* 18,0 18,2 15,2

Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 1,50 1,39 1,39

Omavaraisuusaste, % 6,8 7,0 10,7

Osinko/osake 1,05

Henkilöstö tilikauden lopussa 240 252 242

*annualisoitu

Konsernin vakavaraisuus 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014

Omat varat (ydinpääoma, CET1), M€ 33,6 38,2 39,3

Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M€ 147,5 188,3 157,5

Vakavaraisuussuhde, % 13,5 13,3 15,2

Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 18,4 17,7 18,7

Omien varojen ylijäämä M€ 13,8 15,3 18,7

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

Omien varojen ylijäämä ml kiinteä lisäpääomavaatimus 7,6

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 

Tilikauden voitto/tappio

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

Tilikauden voitto/tappio

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
= 

Omavaraisuusaste, %  = x 100 

Kulu/tuotto-suhde = x 100 

Oman pääoman tuotto (ROE), %  = x 100 

Koko pääoman tuotto (ROA), %  = 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.
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LIITETIEDOT, M€ 30.9.2015 30.9.2014 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 35,9 41,3 33,1

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 35,9 41,3 33,1

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

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 3,2 27,1 5,6

Muutokset yleiseen liikkeseen lasketuissa joukkovelkakirjalainoissa 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014

Liikkeeseenlaskut 13,9 15,0 16,0

Takaisinhankinnat 9,8 19,6 43,2

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 5,8 5,3 5,3

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

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

Käyttämättömät luottojärjestelyt 1,7 2,2 3,0

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 1-9/ 2015

Osakkuus-

yritykset

Yrityksen 

johto

Myynnit 0,0 0,0

Ostot 0,0 0,0

Saamiset 0,0 0,0

Velat 0,0 0,0

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 2,9 0,0

Valuuttajohdannaiset 2 093,4 0,0 0,0 0,1

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset 5,6 0,0 0,0 0,6

Ostetut optiot 47,9 27,9 2,8 1,5

Asetetut optiot 45,4 27,7 2,8 -2,2

Muut johdannaiset

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät yhteensä 2 192,2 61,9 8,4 0,0

Johdannaissopimukset yhteensä 2 192,2 61,9 8,4 0,0

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 15,9 0,0 1,3 17,3

Muut osakkeet ja osuudet 13,9 0,0 7,0 20,9

Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 40,5 0,0 0,0 40,5

Saamistodistukset 29,3 144,5 7,4 181,3

Johdannaissopimukset 2,4 0,1 0,6 3,1

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 102,1 144,7 16,4 263,1

Rahoitusvelat

Osakkeet ja osuudet kaupankäyntitarkoituksessa 7,7 0,0 1,3 9,0

Johdannaissopimukset 3,1 0,0 0,0 3,1

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 10,8 0,0 1,3 12,2

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.


