
   

EVLI BANK ABP 
 
Evli är en äkta privat bank som har placering som specialområde. Vi hjälper privatpersoner och samfund att öka sin 
förmögenhet. Evli tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, tjänster relaterade till kapitalmarknaderna, såsom förmedling av 
aktier och andra placeringsprodukter, market making och placeringsanalys samt Corporate Finance-tjänster. Dessutom har 
Bolaget ett heltäckande urval av fonder och banktjänster som stöder kundernas placeringsverksamhet.  
 
Evlis kunder utgörs å ena sidan av dagens och framtidens förmögna privatpersoner, deras familjer och företag med kopplingar 
till dem samt å andra sidan av institutionella kunder, såsom försäkringsbolag, pensionsstiftelser, organisationer, kommuner och 
företag.  
 
Evli har över 200 anställda. Evlis förvaltade kundmedel uppgår till 9,4 miljarder euro (netto 6/2016). Evlikoncernens eget kapital 
uppgår till 61,6 miljoner euro och BIS-kapitaltäckningsgraden är 15,6 % (30.6.2016).  
 
Evli Bank Abp, Alexandersgatan 19, PB 1081 00101 Helsingfors, telefon (09) 476 690 www.evli.com 
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EVLI BANK ABP:S BOKSLUTSÖVERSIKT 1–6/2016:  
Början av året präglades av marknadsfluktuationer 
 
Januari–juni 2016 
 
• Koncernens nettoomsättning var 31,4 miljoner euro (32,8 mn euro). 
• Koncernens rörelseresultat var 5,5 miljoner euro (6,5 mn euro).  
• Koncernens resultat ökade till 6,1 miljoner euro (5,0 mn euro). Intressebolagets 

realiseringsarvoden bidrog positivt till resultatet. 
• I slutet av maj förvärvade Evli hela aktiestocken i Evli Alexander Management Oy.  
• Evlis utspädda resultat per aktie var 0,25 euro (0,19 euro). 
• Det förvaltade kapitalet ökade från året innan och uppgick i slutet av juni till 9,4 miljarder 

euro netto inklusive intresseföretag (8,4 md euro). 
 

April–juni 2016 
• Koncernens nettoomsättning sjönk med 4 procent från motsvarande nivå året innan till 

15,9 miljoner euro (16,6 mn euro).  
• Koncernens rörelseresultat för redovisningsperioden var 2,4 miljoner euro (2,8 mn 

euro).  
• Resultatet per aktie var 0,08 euro (0,07 euro). 

 
 

 
Oförändrade utsikter för 2016 
 
Evlis affärsverksamhet har utvecklats starkt under de senaste åren, och intresset för Evlis 
tjänster och produkter estimeras vara stabilt även framöver. När det gäller Corporate 
Finance-verksamheten kan intäkterna variera kraftigt från år till år. Enhetens orderstock är 
stark. Relationen mellan Evlis regelbundna intäkter och kostnader har utvecklats 
planenligt. Vi förväntar oss att resultatet för 2016 kommer att vara klart på plus.  
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De aktiespecifika nyckeltalen för jämförelseperioden har beräknats så att antalet aktier har 
justerats med den avgiftsfria aktieemissionen som extra bolagsstämman fattade beslut om 
1.10.2015. 
 
Verkställande direktör Maunu Lehtimäki 
 
”Under andra kvartalet utvecklades Evli-koncernens ekonomi på samma sätt som i början 
året. Det osäkra marknadsläget och investerarnas intresse för investeringar med lägre risk 
inverkade negativt på handelsaktiviteten bland Kapitalmarknadsenhetens kunder och på 
Kapitalförvaltningsenhetens intäktsstruktur, vilket ledde till att koncernens omsättning sjönk 
med fyra procent från året innan. Corporate Finance-enhetens intäkter utvecklades på det 
stora hela enligt våra förväntningar. Även stora variationer i intäkterna mellan kvartalen är 
typiska för Corporate Finance-enhetens affärsverksamhet. Koncernens kostnadsnivå 
ökade på grund av engångskostnader för nedskrivningen av den ryska 
affärsverksamhetens goodwill och omstruktureringen av aktieförmedlingen och -analysen 
inom Kapitalmarknadsenheten. 
 
Jag är nöjd med att både det aktiespecifika resultatet och koncernens förvaltade 
kundtillgångar (exklusive intresseföretagen och de förvaltade bonusprogrammen) ökade 
märkbart från året innan. Evli-Fondbolags nettoteckningar uppgick till nästan en halv 
miljard euro sedan början av året, vilket gjorde oss till Finlands näst största fondbolag 
under redovisningsperioden när det gäller nettoteckningar. Till följd av den goda 
fondförsäljningen fortsatte också vår marknadsandel att öka. I slutet av perioden var den 
5,7 procent av det registrerade fondkapitalet i Finland.     
 
Marknadschocken på grund av EU-folkomröstningen i Storbritannien och det negativa 
resultatet inverkade inte väsentligt på redovisningsperiodens resultat, men det återstår att 
se hur den ökade osäkerheten påverkar utvecklingen på värdepappersmarknaden under 
slutet av året. Trots det osäkra läget på marknaden förväntar vi oss fortfarande att 
helårsresultatet kommer att vara klart positivt.” 
 
 
 

NYCKELTAL 4-6/ 2016 4-6/ 2015 1-6/ 2016 1-6/ 2015 1-12/ 2015
Intäkter, M€ 16,5 17,0 32,5 33,6 66,0
Nettoomsättningen, M€ 15,9 16,6 31,4 32,8 64,2
Rörelsevinst / -förlust, M€ 2,4 2,8 5,5 6,5 13,3
Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 1,8 2,3 6,1 5,0 12,3
Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 14,9 % 16,9 % 17,4 % 19,9 % 20,6 %
Resultat per aktie (EPS) 0,08 0,07 0,26 0,19 0,54
Diluterat resultat per aktie (IFRS) 0,08 0,07 0,25 0,19 0,53
Avkastning på eget kapital,% (ROE) * - - 18,5 19,9 20,2
Kvot av återkommande intäkter / operativa kostnader - - 86 % 91 % 93 %
Dividend/aktie - - - - 0,31
Eget kapital per aktie - - 2,63 2,27 2,96
Marknadsvärde - - 154,57 - 190,94
Aktiens notering i slutet av perioden - - 6,63 - 8,19
Anställda i slutet av perioden - - 247 244 248

* Annualiserad
**Dividend för 2015, godkänd av bolagsstämman.
Dividenden är betald 17.3.2016.
**De icke noterade A- seriens aktier är värderade till de listade B- aktiernas avslutskurs.
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 Omsättnings- och resultatutveckling 
  
Januari–juni 
 
Evli-koncernens nettoomsättning sjönk under redovisningsperioden med fyra procent till 
31,4 miljoner euro (32,8 mn euro). Koncernens arvodesintäkter netto var 27,2 miljoner 
euro (28,8 mn euro). Nedgången i nettoomsättningen berodde framför allt på att 
handelsaktiviteten minskade inom Evlis affärsområde Kapitalmarknader och på 
nedgången i de avkastningsbundna arvodena jämfört med året innan. 
 
De totala kostnaderna för januari–juni inklusive avskrivningar uppgick till 25,9 miljoner 
euro (26,3 mn euro). Koncernens personalkostnader var 14,5 miljoner euro (14,4 mn 
euro), och siffran inkluderar resultatbonus till personalen. När det gäller 
personalkostnaderna för redovisningsperioden har man beaktat en engångskostnad på 
0,2 miljoner euro relaterad till Kapitalmarknadsenhetens samarbetsförhandlingar och en 
kostnad på 0,1 miljoner euro relaterad till nedläggningen av företagen i Ryssland. 
Koncernens förvaltningskostnader var 7,8 miljoner euro (8,2 mn euro). Koncernens 
avskrivningar och nedskrivningar var 1,8 miljoner euro (2,0 mn euro). Summan inkluderar 
en nedskrivning av goodwill på 0,2 miljoner euro relaterad till bolagets verksamhet i 
Ryssland. De övriga rörelsekostnaderna för redovisningsperioden var 1,7 miljoner euro 
(1,8 mn euro). Evlis K/I-tal (förhållandet mellan kostnader och intäkter) sjönk något från 
året innan och uppgick till 0,83 (0,80).  
 
Koncernens rörelsevinst för redovisningsperioden sjönk med 16 procent från motsvarande 
period året innan och uppgick till 5,5 miljoner euro (6,5 mn euro). Rörelsevinstmarginalen 
var 17,4 procent (19,9 %). Redovisningsperiodens resultat var 6,1 miljoner euro (5,0 mn 
euro). Intressebolagets realiseringsarvoden bidrog positivt till resultatet. 

 
Under 2014 inleddes ett strategiskt projekt vars syfte är att förenkla både de egna och 
kundernas placeringsprocesser. Projektet har framskridit planenligt. I och med 
utvecklingen väntas bolagets förvaltningskostnader sjunka under de kommande åren. 
 
April–juni 
 
Evli-koncernens nettoomsättning sjönk under redovisningsperioden med fyra procent till 
15,9 miljoner euro (16,6 mn euro). Koncernens arvodesintäkter netto var 13,7 miljoner 
euro (14,7 mn euro). Utvecklingen i nettoomsättningen påverkades negativt i synnerhet av 
en minskande aktivitet bland kunderna till följd av den krävande marknadsmiljön i 
synnerhet inom Kapitalmarknadsenheten och av nedgången i tradingintäkterna.  
 
De totala kostnaderna för andra kvartalet, inklusive avskrivningar, var 13,5 miljoner euro 
(13,8 mn euro). Kostnadsnivån höjdes bland annat av engångskostnader på 0,2 miljoner 
euro relaterade till Kapitalmarknadsenhetens samarbetsförhandlingar och en nedskrivning 
av goodwill på 0,2 miljoner euro relaterad till bolagets verksamhet i Ryssland. Under 
jämförelseperioden gjordes en nedskrivning på 0,4 miljoner euro. 
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 Koncernens rörelsevinst för andra kvartalet sjönk från motsvarande nivå året innan till 2,4 
miljoner euro (2,8 mn euro). Rörelsevinstmarginalen var 14,9 procent (16,9 %). 
Redovisningsperiodens resultat var 1,8 miljoner euro (2,3 mn euro).  
 
 
 
Helsingfors den 13 juli 2016 
 
Styrelsen 
 
 
Ytterligare 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 

http://www.evli.com/
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