
 

 

EVLI BANK ABP 
 
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 9,4 miljarder euro i kundtillgångar (netto 12/2015). Evlikoncernens eget 
kapital uppgår till 70,2 miljoner euro och BIS-kapitaltäckningsgraden är 19,2 % (31.12.2015).  
 
Evli Bank Abp, Alexandersgatan 19, PB 1081 00101 Helsingfors, telefon (09) 476 690 www.evli.com 
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EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1–12/2015:  
Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 
 
Januari–december 2015 

 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7 mn 
euro).  

 Koncernens rörelseresultat för redovisningsperioden var 13,3 miljoner euro (9,8 mn 
euro).  

 Koncernens resultat ökade med över 60 procent till 12,3 miljoner euro (7,7 mn euro). 
Redovisningsperiodens resultat påverkades positivt av intresseföretaget Northern 
Horizon Capitals försäljning av affärsverksamhet som gav en försäljningsvinst på över 
2 miljoner euro. 

 Evlis resultat per aktie var 0,54 euro (0,33 euro). 
 Dividendförslaget är 0,31 euro per aktie. 
 Det förvaltade kapitalet ökade märkbart och uppgick i slutet av december till 9,4 

miljarder euro netto inklusive intresseföretag. 
 Evli Bank har god likviditet och soliditeten ligger på fortsatt hög nivå. 

 
Oktober–december 2015 

 Koncernens nettoomsättning ökade med 35 procent från motsvarande nivå året innan 
till 18 miljoner euro (13,3 mn euro). Under redovisningsperioden påverkades bolagets 
omsättning positivt av de erhållna avkastningsbundna arvodena inom 
kapitalförvaltningen. 

 Koncernens rörelseresultat för redovisningsperioden var 4,0 miljoner euro (0,6 mn 
euro).  

 Resultatet per aktie var 0,26 euro (0,02 euro). 
 
 

Utsikter för 2016 
 
Utvecklingen på kapitalförvaltnings- och kapitalmarknaden har varit stark under de 
senaste åren, och intresset för Evlis tjänster och produkter bedöms vara stabilt även 
framöver. När det gäller Corporate Finance-verksamheten kan intäkterna variera 
kraftigt från år till år. Enhetens uppdragsbestånd låg på en bra nivå vid årsskiftet. De 
regelbundna intäkternas förhållande till kostnaderna förbättrades under 2015, och de 
täckte nästan de fasta operativa kostnaderna. Vi förväntar oss att resultatet för 2016 
kommer att vara klart positivt.  
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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 
 
”Jag är mycket nöjd med Evlis ekonomiska resultat för fjolåret. Vår resultat ökade med 
över 60 procent från året innan, och alla våra affärsenheter var klart vinstbringande.  
 
De kundtillgångar som kapitalförvaltningen förvaltade ökade kraftigt och uppgick i slutet 
av året till hela 9,4 miljarder euro inklusive intresseföretagen. Kundtillgångarna ökade 
kraftigt inom både den privata och institutionella kapitalförvaltningen. Evli Fondbolag 
Ab kom på tredje plats i antalet nettoteckningar i Finland och ökade sin marknadsandel 
till 5,4 procent.  
 
I fjol expanderade vi också den internationella distributionen av Evlis fonder genom att 
inleda distributions- och marknadsföringssamarbete i Frankrike och genom att i Finland 
lansera Evli Alternative Investments Ab:s nya hyresbostadsfond EAI Residential I ky.   
 
Den relativa avkastningsutvecklingen för Evlis fonder var stark, och enligt två 
oberoende undersökningar under året valdes Evli till Finlands högklassigaste och mest 
anlitade institutionella kapitalförvaltare.  
 
Kapitalmarknadsenheten utvecklades också positivt och ökade intäkterna trots den 
konkurrenssatta verksamhetsmiljön.  
 
Corporate Finance-enheten hade också ett bra år även om omsättningen sjönk, och 
enhetens mandatstock låg på en bra nivå i slutet av året. Stora variationer mellan 
kvartalen och även mellan åren är typiska för denna affärsverksamhet. Fjolåret var på 

NYCKELTAL 10-12/ 2015 10-12/ 2014 1-12/ 2015 1-12/ 2014

Intäkter, M€ 18,6 13,7 66,0 61,5

Nettoomsättningen, M€ 18,0 13,3 64,2 59,7

Rörelsevinst / -förlust, M€ 4,0 0,6 13,3 9,8

Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 5,4 0,5 12,3 7,7

Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 22,4 % 4,7 % 20,6 % 16,3 %

Resultat per aktie (EPS) 0,26 0,02 0,54 0,33

Diluterat resultat per aktie (IFRS) 0,25 0,02 0,53 0,31

Avkastning på eget kapital,% (ROE) * 20,2 15,2

Kvot av återkommande intäkter / operativa kostnader 93 % 83 %

Dividend/aktie 0,21 0,21

Eget kapital per aktie 2,96 2,49

Marknadsvärde 190,94

Aktiens notering 31.12.2015 8,19

Anställda i slutet av perioden 248 242

* Annualiserad

**De icke noterade A- seriens aktier är värderade till de listade B- aktiernas avslutskurs.
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många sätt ett viktigt och framgångsrikt år för Evli, inte minst för att vi firade vårt 30-
årsjubileum som kulminerade i börsintroduktionen på Helsingfors värdepappersbörs 
huvudlista i slutet av året.” 
 
Omsättningsutveckling 
  
Januari–december 
 
Evli-koncernens nettoomsättning ökade under redovisningsperioden med åtta procent 
till 64,2 miljoner euro (59,7 mn euro). Koncernens komissionsintäkter netto var 57,2 
miljoner euro (53,1 mn euro). Nettoomsättningen påverkades positivt i synnerhet av 
utvecklingen inom kapitalförvaltnings- och kapitalmarknadsenheterna.  
 
Kapitalförvaltningens nettoomsättning ökade med 15 procent från motsvarande 
tidpunkt året innan och uppgick till 42,8 miljoner euro (37,4 mn euro). Utvecklingen 
backades upp av den framgångsrika rekryteringen av nya kunder, den kraftiga 
ökningen i de förvaltade tillgångarna och de realiserade avkastningsbundna arvodena 
till följd av att kundernas avkastning utvecklades starkt.  
 
Kapitalmarknadsenhetens nettoomsättning under redovisningsperioden steg med 10 
procent från motsvarande period året innan och uppgick till 11,9 miljoner euro (10,8 
mn euro). Den ökade kundaktiviteten inom så gott som alla produktkategorier bidrog till 
enhetens omsättning.  
 
Corporate Finance-enhetens nettoomsättning sjönk från motsvarande period året 
innan och uppgick till 5,5 miljoner euro (6,6 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 regelbundna intäkternas andel av 
omsättningen så att de täcker de fasta operativa kostnaderna helt och hållet. Under 
redovisningsperioden täckte de regelbundna intäkterna 93 procent (83 %) av 
koncernens fasta operativa kostnader. Regelbundna intäkter utgörs av kundräntenetto 
samt intäkter för kapitalförvaltning, fondförvaltning, depåtjänster och administration av 
belöningssystem. Bonus som reserveras för redovisningsperioden beaktas inte i 
beräkningen av nyckeltalet.   
 
Oktober–december 
 
Evli-koncernens nettoomsättning ökade under redovisningsperioden med 35 procent 
till 18,0 miljoner euro (13,3 mn euro). Koncernens kommissionsintäkter netto var 57,2 
miljoner euro (53,1 mn euro). I synnerhet de realiserade avkastningsbundna arvodena 
till följd av den starka utvecklingen i kundernas avkastning bidrog till 
nettoomsättningen.  
 
Kapitalförvaltningens nettoomsättning steg med 30 procent till 12,6 miljoner euro (9,6 
mn euro), medan Kapitalmarknadsenhetens nettoomsättning steg med 22 procent till 
3,0 miljoner euro (2,5 mn euro). Corporate Finance-enhetens nettoomsättning steg 
femfaldigt till 1,3 miljoner euro (0,2 mn euro). 
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Resultat och kostnadsstruktur 
 
Januari–december 
 
Koncernens rörelsevinst för redovisningsperioden ökade med 36 procent från 
motsvarande period året innan och uppgick till 13,3 miljoner euro (9,8 mn euro). 
Rörelsevinstmarginalen var 21 procent (16 %). Redovisningsperiodens resultat var 
12,3 miljoner euro (7,7 mn euro). Det som bidrog till resultatet var den positiva 
omsättningsutvecklingen inom Evlis kärnverksamhet och försäljningsvinsten för 
disponentverksamheten i Evlis intresseföretag Northern Horizon Capital. 
 
De totala kostnaderna för redovisningsperioden inklusive avskrivningar uppgick till 51,0 
miljoner euro (50,0 mn euro). Koncernens personalkostnader var 27,5 miljoner euro 
(26,7 mn euro), och siffran inkluderar resultatbonus till personalen till följd av det goda 
resultatet. Koncernens förvaltningskostnader var 15,8 miljoner euro (14,0 mn euro). I 
förvaltningskostnaderna för redovisningsperioden ingår engångskostnader på 0,7 
miljoner euro relaterade till Evlis jubileumsår. Koncernens avskrivningar och 
nedskrivningar var 3,9 miljoner euro (5,3 mn euro). Summan inkluderar en 
nedskrivning av goodwill på 0,7 miljoner euro. Nedskrivningen av goodwill anknyter till 
bolagets verksamhet i Baltikum och Ryssland. Under redovisningsperioden 
centraliserade Evli tjänsterna för sina baltiska kapitalförvaltningskunder till Helsingfors, 
och i anslutning till detta nedlade Evli 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 därför har det 
nedskrivits i sin helhet. Dessutom har Evli gjort en nedskrivning av goodwill på 0,3 
miljoner som beror på bolagets verksamhet i Ryssland. De övriga rörelsekostnaderna 
för redovisningsperioden var 3,8 miljoner euro (4,0 mn euro). Evlis K/I-tal (förhållandet 
mellan kostnader och intäkter) sjönk jämfört med året innan till 0,79 (0,84).  
 
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 kostnader sjunka under 
de kommande åren. 
 
Oktober–december 
 
Koncernens rörelsevinst för fjärde kvartalet ökade avsevärt från motsvarande nivå året 
innan till 4,0 miljoner euro (0,6 mn euro). Rörelsevinstmarginalen var 22 procent (5 %). 
Redovisningsperiodens resultat var 5,4 miljoner euro (0,5 mn euro).  
 
De totala kostnaderna för fjärde kvartalet, inklusive avskrivningar, var 14,0 miljoner 
euro (12,7 mn euro). Bland annat resultatbonusen till personalen till följd av det goda 
resultatet ökade kostnadsnivån.  
 
Utsikter för 2016 
 
Utvecklingen på kapitalförvaltnings- och kapitalmarknaden har varit stark under de 
senaste åren, och intresset för Evlis tjänster och produkter bedöms vara stabilt även 
framöver. När det gäller Corporate Finance-verksamheten kan intäkterna variera 
kraftigt från år till år. Enhetens uppdragsbestånd låg på en bra nivå vid årsskiftet. De 
regelbundna intäkternas förhållande till kostnaderna förbättrades under 2015, och de 
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täckte nästan de fasta operativa kostnaderna. Vi förväntar oss att resultatet för 2016 
kommer att vara klart positivt.  
 
Helsingfors den 25 januari 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 

   
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 


