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EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1.– 30.6.2017:  
 
Rörelsevinsten nästan fördubblades under betraktelseperioden 
 Rörelsevinsten förbättrades i segmentet Kapitalförvaltning och investerarkunder till en 

följd av ökade förvaltade tillgångar. 
 Rådgivnings- och företagskunder segmentet uppnådde inte samma rörelsevinst som 

året innan. Företagsanalysen och förvaltningen av incentivprogram utvecklades 
positivt, men arvoden för företagsrådgivningstjänsterna utvecklades långsammare än 
väntat. 

 Intäkterna från investeringsverksamheten utvecklades positivt i segmentet 
koncernfunktioner. 

 
Januari–juni 2017 

 Koncernens nettoomsättning var 34,1 miljoner euro (1-6/2016: 31,4 mn euro).  
 Koncernens rörelseresultat var 9,8 miljoner euro (5,5 mn euro). 
 Evlis utspädda resultat per aktie var 0,31 euro (0,25 euro) och avkastningen på eget 

kapital annualiserat 22,3 procent (18,5 %). 
 De förvaltade tillgångarna ökade från året innan och uppgick i slutet av juni till 

rekordartade 11,8 miljarder euro netto (9,4 md euro). 
 De återkommande intäkterna i förhållande till koncernens operativa kostnader 

förbättrades till följd av ökade intäkter samt minskade kostnader och uppnådde en nivå 
på 110 procent (86 %). 

 
April–juni 2017 

 Koncernens nettoomsättning ökade med 13 procent från motsvarande nivå året innan 
till 17,9 miljoner euro (15,9 mn euro).  

 Koncernens rörelseresultat för redovisningsperioden mer än fördubblades och uppgick 
till 5,2 miljoner euro (2,4 mn euro).  

 Evlis utspädda resultat per aktie var 0,16 euro (0,08 euro). 
 

Utsikterna för 2017 har preciserats 
 
De förvaltade tillgångarna inom Evlis affärsområde Kapitalförvaltnings- och 
investerarkunder ökade avsevärt under första halvåret. Till följd av detta väntas de 
återkommande intäkternas förhållande till de operativa kostnaderna överstiga det 
långsiktiga målet på 100 procent. Risker relaterade till utvecklingen på aktie- och 
räntemarknaden har ökat i och med de höga värderingsnivåerna och en möjlig nedgång i 
kurserna skulle ha en negativ inverkan på de återkommande intäkterna.  
 
Affärsområdet Rådgivnings- och företagskunder har utvecklats positivt trots en lägre 
aktivitet inom företagsrådgivning. Även intäkterna för investeringsverksamheten via 
balansräkningen ökade avsevärt från året innan. När det gäller rådgivningsverksamheten 
och den egna investeringsverksamheten kan de årliga intäkterna dock variera avsevärt.  
 
Tack vare den framgångsrika början av året och de stabilt utvecklade förvaltade 
tillgångarna förväntar vi oss att resultatet för 2017 kommer att överstiga föregående års 
resultat. 
 
Tidigare riktlinjer: 
Vi förväntar oss att resultatet för 2017 är klart positivt.  
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Verkställande direktör Maunu Lehtimäki 
 
Evlis omsättning och rörelsevinst fortsatte att öka under andra kvartalet. Från året innan 
ökade vår omsättning med 18 procent och rörelsevinsten fördubblades. Även 
rörelseresultatet var betydligt bättre än året innan. 
 
Tillväxten backades upp av de ökade intäkterna för segmentet Kapitalförvaltnings- och 
investerarkunder. Tillväxten var närmare 30 procent jämfört med året innan. Ökningen i 
intäkterna beror rätt långt på de ökade förvaltade kundtillgångarna. De förvaltade 
kundtillgångarna ökade under redovisningsperioden till rekordartade 11,8 miljarder euro. 
Nettoteckningarna i Evlis fonder uppgick i början av året till över 800 miljoner euro. Evli-
Fondbolags marknadsandel ökade till 6,6 procent av det i Finland registrerade 
fondkapitalet, vilket innebär att Evli-Fondbolag är det fjärde största fondbolaget i Finland. 
Ett av våra strategiska fokusområden är att öka den internationella fondförsäljningen. 
Under första halvåret utvecklades försäljningen på internationella marknader positivt, och 
andelen utländska investerare av Evlis fondkapital ökade till nästan 20 procent. Utöver 
tillväxten i den internationella fondförsäljningen utvecklades försäljningen inom Evlis 
individuella kapitalförvaltningstjänster (institutionella kunder och Private Banking-kunder) 
fortfarande positivt, och förutom de förvaltade kundtillgångarna fortsatte antalet kunder att 
öka under andra kvartalet.  
 
Resultatet för segmentet Rådgivnings- och företagskunder belastades av att Corporate 
Finance enhetens arvodesintäkter inflöt långsammare än året innan. Intäkterna sjönk med 
20 procent, och rörelseresultatet var betydligt svagare än året innan. På grund av att 
affärsverksamheten har projektkaraktär är även stora variationer mellan kvartalen vanliga 
inom Corporate Finance. Enhetens uppdragsstock har utvecklats positivt, vilket är bra med 
tanke på de kommande kvartalen. Administrationen av incitamentsprogrammen fortsatte 
att utvecklas stabilt. Den under fjolåret inledda försäljningen av analystjänster till 
börsnoterade företag har dessutom fått en bra start, och vi har redan ingått ett tjugotal 
avtal om analystjänster.  
 

NYCKELTAL 4-6/ 2017 4-6/ 2016 1-6/ 2017 1-6/ 2016 1-12/ 2016

Intäkter, M€ 18,2 16,5 34,8 32,5 62,1

Nettoomsättningen, M€ 17,9 15,9 34,1 31,4 60,0

Rörelsevinst / -förlust, M€ 5,2 2,4 9,8 5,5 11,1

Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 3,8 1,8 7,1 6,1 9,7

Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 29,2 % 14,9 % 28,8 % 17,4 % 18,5 %

Resultat per aktie (EPS) 0,17 0,08 0,32 0,26 0,42

Diluterat resultat per aktie (IFRS) 0,16 0,08 0,31 0,25 0,40

Avkastning på eget kapital,% (ROE)* - - 22,3 18,5 14,3

Kvot av återkommande intäkter / operativa 

kostnader

- - 112 % 89 % 94 %

Dividend/aktie** - - 0,40

Eget kapital per aktie - - 2,69 2,63 2,81

Marknadsvärde*** - - 160,91 154,57 157,37

Aktiens notering i slutet av perioden - - 6,20 6,70 6,75

Anställda i slutet av perioden - - 244 246 244

* Annualiserad

** Dividend för 2016, godkänd av bolagstämman. Dividend är betald 22.3.2017.

***De icke noterade A- seriens aktier är värderade till de listade B- aktiernas avslutskurs.
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Den positiva utvecklingen fortsatte även i koncernfunktioner enheten till en följd av att 
investeringsportföljen avkastade bättre än året innan och kostnader fortsatte att minska. 
 
Vi har höjt vår resultatprognos för hela året, och vi förväntar oss att resultatet kommer att 
överstiga fjolårets nivå. Detta får stöd av den starka resultatutvecklingen i början av året, 
uppgången i de förvaltade kundtillgångarna och därigenom det förbättrade förhållandet 
mellan återkommande intäkter och koncernens totala kostnader. 
 
 
OMSÄTTNINGS- OCH RESULTATUTVECKLING 
 
Januari–juni 
 
Evli-koncernens nettoomsättning förbättrades under redovisningsperioden med nio 
procent till 34,1 miljoner euro (31,4 mn euro). Koncernens arvodesintäkter netto var 30,6 
miljoner euro (27,2 mn euro). Tillväxten i nettoomsättningen berodde i synnerhet på 
uppgången i de återkommande intäkterna. Såväl fondernas förvaltningsarvoden och 
kapitalförvaltningsarvoden som intäkterna för förvaltningen av incitamentsprogrammen 
utvecklades gynnsamt. Även investeringarna via balansräkningen avkastade bättre än i 
fjol. Däremot sjönk arvodena för rådgivning relaterad till omstruktureringar från året innan. 
 
De totala kostnaderna för januari–juni inklusive avskrivningar uppgick till 24,3 miljoner 
euro (25,9 mn euro). Koncernens personalkostnader var 14,2 miljoner euro (14,5 mn 
euro), siffran inkluderar resultatbonus till personalen. Koncernens förvaltningskostnader 
var 7,4 miljoner euro (7,8 mn euro). Koncernens avskrivningar och nedskrivningar var 1,1 
miljoner euro (1,8 mn euro). De övriga rörelsekostnaderna för redovisningsperioden var 
1,5 miljoner euro (1,7 mn euro). Evlis K/I-tal, dvs. förhållandet mellan kostnader och 
intäkter, förbättrades avsevärt från året innan och uppgick till 0,71 (0,83).  
 
Koncernens rörelsevinst för redovisningsperioden steg med 79 procent från motsvarande 
period året innan och uppgick till 9,8 miljoner euro (5,5 mn euro). Rörelsevinstmarginalen 
var 28,8 procent (17,4 %). Redovisningsperiodens resultat var 7,1 miljoner euro (6,1 mn 
euro). Intressebolagets realiseringsarvoden (1,9 mn euro) påverkade jämförelseperiodens 
resultat positivt. 
 
April–juni 
 
Evli-koncernens nettoomsättning ökade under redovisningsperioden med 13 procent till 
17,9 miljoner euro (15,9 mn euro). Koncernens arvodesintäkter netto var 16,4 miljoner 
euro (13,7 mn euro).  
 
De totala kostnaderna för andra kvartalet, inklusive avskrivningar, var 12,7 miljoner euro 
(13,5 mn euro). Kostnaderna för jämförelseperioden omfattade en engångskostnad på 0,2 
miljoner euro och en nedskrivning av goodwill på 0,2 miljoner euro. 
 
Koncernens rörelsevinst för andra kvartalet fördubblades från motsvarande nivå året innan 
och uppgick till 5,2 miljoner euro (2,4 mn euro). Rörelsevinstmarginalen var 29,2 procent 
(14,9 %). Redovisningsperiodens resultat var 3,8 miljoner euro (1,8 mn euro). 
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Evli Bank Abp 
 
Evli Bank Abp är en finländsk bank som specialiserat sig på investeringsverksamhet. Evlis 
kunder utgörs av dagens och framtidens förmögna privatpersoner, företag och av 
institutioner, såsom försäkringsbolag, pensionsstiftelser, organisationer och kommuner.  
 
Evli tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, tjänster relaterade till kapitalmarknaderna, 
alternativa placeringstjänster, analystjänster samt rådgivningstjänster relaterade till 
Corporate Finance och administration av incitamentsprogram. Dessutom har bolaget ett 
heltäckande urval av fonder och banktjänster som stöder kundernas 
placeringsverksamhet. 
 
Evlis förvaltade kundtillgångar uppgår till 11,8 miljarder euro (netto 6/2017). 
Evlikoncernens eget kapital uppgår till 61,8 miljoner euro och BIS-kapitaltäckningsgraden 
är 14,0 procent (30.6.2017). Bolaget har över 200 anställda. Evli Bank Abp:s B-aktie är 
noterad på Nasdaq i Helsingfors. 
 

 
 


