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EVLI BANK ABP:S BOKSLUTSÖVERSIKT 2017:  
RÖRELSEVINSTEN NÄRAPÅ FÖRDUBBLADES 
 
• Rörelsevinsten för segmentet Kapitalförvaltnings- och investerarkunder ökade med 

närapå 130 procent tack vare de ökade intäkterna från fondverksamheten 
• Rörelsevinsten för segmentet Rådgivnings- och företagskunder ökade över 80 procent 

och marknadspositionen förbättrades 
• I segmentet Koncernfunktioner förbättrades intäkterna för investeringsverksamheten 

med närmare 25 procent från jämförelseperioden. 
 
Januari–december 2017 
• Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent till 71,4 miljoner euro (1-12/2016: 

60,0 mn euro)  
• Koncernens rörelseresultat var 21,3 miljoner euro (11,1 mn euro) 
• Evlis resultat per aktie efter utspädning var 0,69 euro (0,40 euro) och avkastningen på 

eget kapital 25,5 procent (14,3 %) 
• Dividendförslaget är 0,52 euro per aktie (0,40 euro) 
• De förvaltade tillgångarna uppgick i slutet av december till 11,2 miljarder euro netto 

(10,6 md euro) 
• De återkommande intäkterna i förhållande till de operativa kostnaderna förbättrades 

och uppnådde en nivå på 113 procent (94 %). 
 

Oktober-december 2017 
• Koncernens nettoomsättning var 21,0 miljoner euro (15,9 mn euro)  
• Koncernens rörelseresultat nästan fördubblades och uppgick till 6,5 miljoner euro (3,3 

mn euro) 
• Evlis resultat per aktie efter utspädning var 0,21 euro (0,07 euro). 

 
Utsikterna för 2018 
 
Riskerna relaterade till den allmänna utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna har 
ökat till följd av de höga värderingsnivåerna speciellt för amerikanska aktier och 
företagsobligationer med lägre rating. En eventuell nedgång i kursnivån eller en 
avtagande riskaptit hos investerarna kan påverka bolagets resultatutveckling negativt. 
Efterfrågan på Evlis produkter var fortsatt stabil, och koncernens förvaltade kapital har 
ökat avsevärt under de senaste åren. Detta dämpar konsekvenserna för resultatet om 
marknadstrenden vänder. 
 
Utvecklingen för segmentet Rådgivnings- och företagskunder har varit positiv, och 
utsikterna för 2018 är stabila. Investeringarna via balansräkningen och utlåningen 
utökades planenligt under 2017. När det gäller rådgivningsverksamheten och den egna 
investeringsverksamheten kan de årliga intäkterna variera avsevärt.  
 
Tack vare den positiva och stabila utvecklingen under 2017, förväntar vi oss att resultatet 
för redovisningsperioden 2018 kommer att vara klart positiv. 
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Verkställande direktör Maunu Lehtimäki 
 
År 2017 och dess sista kvartal var utmärkta för Evli. Vår omsättning och rörelsevinst ökade 
kraftigt, och vi uppnådde tillväxt i alla kundmålgrupper och på nästan alla produkt- och 
serviceområden. Även internationellt utvecklades försäljningen av våra 
investeringsprodukter positivt.  
 
Vår omsättning ökade under det sista kvartalet med hela 30 procent från 
jämförelseperioden, och även vår rörelsevinstmarginal översteg 30 procent. Liksom året 
innan fick vi en hel del avkastningsbundna arvoden under perioden tack vare den 
framgångsrika portföljförvaltningen, och dessutom utförde enheten Corporate Finance flera 
uppdrag. Även det förvaltade kapitalet utvecklades positivt och uppgick i slutet av året till 
11,2 miljarder euro. I och med den avsevärda ökningen i de förvaltade kundtillgångarna 
översteg den strategiska indikatorn för regelbundna intäkter relaterade till koncernens 
operativa kostnader målnivån 100 procent och landade på 113 procent. 
 
En strategisk prioritering för Evli är att öka den internationella försäljningen. Målgruppen 
utgörs i synnerhet av institutionella investerare. Vid sidan av våra hemmamarknader 
Finland och Sverige var utvalda fonder tillgängliga för investerare i Spanien, Frankrike, 
Italien och Latinamerika i slutet av året. I slutet av året härstammade redan ca 1,7 
miljarder euro av vårt fondkapital på 7,7 miljarder euro från andra länder än Finland. 
 
När det gäller segmentet Rådgivnings- och företagskunder ökade kundaktiviteten avsevärt 
i slutet av året, och till följd av detta fördubblades segmentets intäkter jämfört med fjärde 
kvartalet året innan. Evli har strävat efter en större andel av emissionsmarknaden och 
lyckades bland annat introducera två intressanta företag på Helsingforsbörsen i slutet av 
året. Utöver alla emissioner har enheten fått nya order, och dess orderbok ser bra ut. 

NYCKELTAL
10-12/ 2017 10-12/ 2016 1-12/ 2017 1-12/ 2016

Intäkter, M€ 21,6 16,4 73,3 62,1
Nettoomsättningen, M€ 21,0 15,9 71,4 60,0
Rörelsevinst / -förlust, M€ 6,5 3,3 21,3 11,1
Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 5,7 1,8 17,5 9,7
Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 30,9 20,7 29,8 18,5
Resultat per aktie (EPS) 0,21 0,08 0,72 0,42
Resultat per aktie efter utspädning (IFRS) 0,20 0,07 0,69 0,40
Avkastning på eget kapital,% (ROE)* - - 25,5 14,3
Kvot av återkommande intäkter / operativa kostnader - - 113 % 94 %
Dividend/aktie** - - 0,52 0,40
Eget kapital per aktie - - 3,10 2,81
Marknadsvärde, M€*** - - 224,9 157,4
Aktiens notering i slutet av perioden - - 9,60 6,75
Anställda i slutet av perioden - - 240 244

* Annualiserad

** Dividend för 2017, styrelsens förslag

***De icke noterade A- seriens aktier är värderade till de listade B- aktiernas avslutskurs.
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Förvaltningen av incitamentsprogrammen utvecklades fortfarande stabilt, och även 
försäljningen av analystjänster till börsbolag som lanserades 2016 utvecklades positivt. 
 
Under sista kvartalet fortsatte vi också att satsa på utvecklingen av digitala tjänster samt 
på att effektivisera processerna och systemen. På hösten lanserade vi det nya digitala 
kapitalförvaltningskonceptet Evli Digital och i slutet av året förnyade vi vårt online 
handelssystem. Vi fortsätter att utveckla dessa tjänster och kommer inom kort att lansera 
nya funktioner i dem. Dessutom utvecklar vi andra nya digitala servicelösningar. När det 
gäller process- och systemeffektiviteten fortsatte vi att utveckla våra affärssystem. Vi 
gjorde också våra första framgångsrika tester inom programvarurobotik och artificiell 
intelligens. Vi kommer att satsa avsevärt mer på detta framöver. 
 
Slutet av året präglades av införandet av det nya regelverket MiFID II vid årsskiftet 2018. 
Detta medförde stora förändringar i våra rutiner och processer samt betydande 
investeringar i utveckling av systemen. En stor del av förändringarna har varit interna, men 
det nya regelverket blir också synligt för kunderna, bland annat i form av en mer noggrann 
rapportering och en mer omfattande kartläggning av investerarens erfarenhet och 
kunskap.  
 
Tack vare den positiva utvecklingen är utsikterna för 2018 mycket lovande. Vi fortsätter att 
satsa på våra strategiska prioriteringar och fokuserar på att uppnå en stabil och lönsam 
tillväxt. Utifrån dessa utgångspunkter bedömer vi att resultatet för innevarande år kommer 
att bli klart positivt. 
 
 
OMSÄTTNINGS- OCH RESULTATUTVECKLING 
 
Januari–december 
 
Evli-koncernens nettoomsättning ökade under 2017 med 19 procent jämfört med året 
innan och var 71,4 miljoner euro (60,0 mn euro). Koncernens arvodesintäkter netto var 
65,2 miljoner euro (54,3 mn euro). Den positiva utvecklingen i nettoomsättningen berodde 
i synnerhet på en betydande uppgång i de återkommande intäkterna. Även förmedlingen 
av direkta investeringsprodukter utvecklades positivt.  
 
De totala kostnaderna för januari–december inklusive avskrivningar uppgick till 50,1 
miljoner euro (48,9 mn euro). Koncernens personalkostnader var 28,9 miljoner euro (27,7 
mn euro), siffran inkluderar estimatet på resultatbonuset till personalen. Koncernens 
förvaltningskostnader var 15,1 miljoner euro (14,8 mn euro). Koncernens avskrivningar 
och nedskrivningar var 2,3 miljoner euro (3,1 mn euro). De övriga rörelsekostnaderna var 
3,9 miljoner euro (3,3 mn euro). Evlis K/I-tal, dvs. förhållandet mellan kostnader och 
intäkter, förbättrades avsevärt från året innan och uppgick till 0,70 (0,82).  
 
Koncernens rörelsevinst för redovisningsperioden nästan fördubblades från motsvarande 
period året innan och uppgick till 21,3 miljoner euro (11,1 mn euro). 
Rörelsevinstmarginalen var 29,8 procent (18,5 %). Redovisningsperiodens resultat var 
17,5 miljoner euro (9,7 mn euro). Resultatet för redovisningsperioden och 
jämförelseperioden påverkades positivt av intressebolagets resultatutveckling. 
Avkastningen på koncernens eget kapital var 25,5 procent (14,3 %), vilket klart översteg 
det långsiktiga målet på 15,0 procent. 
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Oktober-december 
 
Evli-koncernens nettoomsättning ökade under redovisningsperioden med 32 procent till 
21,0 miljoner euro (15,9 mn euro). Koncernens arvodesintäkter netto var 19,9 miljoner 
euro (15,5 mn euro). Intäkterna för kvartalet påverkades positivt av kapitalförvaltningens 
och fondförvaltningens avkastningsbundna arvoden på 1,7 miljoner euro (1,5 mn euro). 
 
De totala kostnaderna för fjärde kvartalet, inklusive avskrivningar, var 14,5 miljoner euro 
(12,6 mn euro). Kostnaderna för redovisningsperioden höjdes bland annat av 
resultatbonusen till personalen till följd av det goda resultatet. 
 
Koncernens rörelsevinst för fjärde kvartalet nästan fördubblades från motsvarande nivå 
året innan och uppgick till 6,5 miljoner euro (3,3 mn euro). Rörelsevinstmarginalen var 
30,9 procent (20,7 %). Redovisningsperiodens resultat var 5,7 miljoner euro (1,8 mn 
euro). 
 
 
Evli Bank Abp 
 
Evli Bank har placering som specialområde. Vi hjälper samfund, företag och 
privatpersoner att öka sin förmögenhet. Produkt- och tjänstesortimentet består av 
placeringsfonder, kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster, alternativa 
investeringsobjekt, analystjänster, administration av incitamentssystem och 
rådgivningstjänster relaterade till Corporate Finance. Dessutom tillhandahåller vi 
banktjänster som stöder kundernas placeringsverksamhet. Evli är Finlands bästa och 
populäraste kapitalförvaltare för institutionella investerare*.  
 
Evlis förvaltade kundtillgångar uppgår till 11,2 miljarder euro (netto 12/2017). 
Evlikoncernens eget kapital uppgår till 72,5 miljoner euro och BIS-kapitaltäckningsgraden 
är 15,0 procent (31.12.2017). Bolaget har över 200 anställda. Evli Bank Abp:s B-aktie 
noteras på Nasdaq i Helsingfors. 
 
* TNS Sifo Prospera External Asset Management 2017 Finland, SFR Scandinavian 
Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2017 (delad första plats). 
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