
   

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 över 10 miljarder euro (netto 12/2016). Evlikoncernens eget 
kapital uppgår till 65,3 miljoner euro och BIS-kapitaltäckningsgraden är 15,3 % (31.12.2016).  
 
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 1–12/2016:  
Stabilt resultat trots förmedlingsverksamhetens klena resultat  
 
Januari–december 2016 

 Koncernens nettoomsättning var 60,0 miljoner euro (1–12/2015: 64,2 mn euro).  
 Koncernens rörelseresultat var 11,1 miljoner euro (13,3 mn euro).  
 Koncernens resultat var 9,7 miljoner euro (12,3 mn euro).  
 Evlis utspädda resultat per aktie var 0,40 euro (0,53 euro). 
 Dividendförslaget är 0,40 euro per aktie (0,31 euroa). 
 De förvaltade nettotillgångarna steg från året innan och uppgick i slutet av december till 

rekordartade 10,6 miljarder euro (9,4 md euro). 
 

Oktober–december 2016 

 Koncernens nettoomsättning var 15,9 miljoner euro (18,0 mn euro).  
 Koncernens rörelseresultat för redovisningsperioden var 3,3 miljoner euro (4,0 mn 

euro).  
 Resultat var 1,8 miljoner euro (5,4 mn euro). Jämförelseperiodens resultat påverkades 

positivt av intresseföretaget Northern Horizon Capitals försäljning av affärsverksamhet 
som gav Evli en försäljningsvinst på två miljoner euro. 

 Diluteratresultatet per aktie var 0,07 euro (0,25 euro). 
 

 
 

 

Utsikter för 2017 
 
Utvecklingen av Evlis kapitalförvaltning väntas vara fortsatt stabil. Till följd av detta 
förväntas relationen mellan de regelbundna intäkterna och de operativa kostnaderna nå 
det långsiktiga målet på 100 procent. Corporate Finance-enhetens orderstock är stark. 
När det gäller Corporate Finance-verksamheten kan intäkterna variera kraftigt från år till 
år. Vi förväntar oss att resultatet för 2017 kommer att vara klart på plus.  
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Verkställande direktör Maunu Lehtimäki 
 
Ekonomiskt var 2016 ett år av utmaningar för Evli. År 2016 sjönk omsättningen med sju 
procent och resultatet före skatter med ca 16 procent från året innan. Detta berodde på att 
arvodena för förmedlingsverksamheten minskade med ca 20 procent och att de 
avkastningsbundna arvodena var betydligt mindre än 2015. 
 
Kapitalförvaltningen utvecklades fortfarande starkt, och vi passerade en betydande 
milstolpe då koncernens förvaltade kundtillgångar översteg 10 miljarder euro. 
Nettoteckningarna i våra fonder var rekordartat över en miljard euro, vilket ökade 
fondkapitalet till 6,5 miljarder euro och marknadsandelen till sex procent. Vi är mycket 
nöjda med denna utveckling som än en gång visar att våra över tio år gamla strategiska 
riktlinjer för att öka kapitalförvaltningens andel av affärsverksamheten var ett utmärkt 
beslut.  
 
Corporate Finance-enhetens utveckling var stabil och enheten deltog i ett flertal 
transaktioner i Finland och Sverige. Speciellt i Sverige har enheten lyckats befästa sin 
starka position på affärsrådgivningsmarknaden. Verksamheten förstärktes ytterligare 
genom att öka Senior Advisory nätverket under 2016. 
  
De minskande arvodena för förmedlingsverksamhet har varit en långvarig trend inom hela 
sektorn, men i Finland stärktes den kraftigt under 2016. Vi har redan under en längre tid 
anpassat vår kapitalmarknadsverksamhet till minskande arvodesintäkter. År 2016 fortsatte 
vi anpassningsåtgärderna genom att sänka kostnadsstrukturen och etablera två nya 
affärsområden som fokuserar på helt ny affärsversverksamhet och nya kunder.  
 
 
Under vårt första hela år som börsbolag uppnådde vi ett stabilt ekonomiskt resultat i en 
osäker marknadsmiljö. Dessutom fick vi en hel del beröm för vår kompetens från olika håll 

NYCKELTAL 10-12/ 2016 10-12/ 2015 1-12/ 2016 1-12/ 2015

Intäkter, M€ 16,4 18,6 62,1 66,0

Nettoomsättningen, M€ 15,9 18,0 60,0 64,2

Rörelsevinst / -förlust, M€ 3,3 4,0 11,1 13,3

Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 1,8 5,4 9,7 12,3

Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 20,7 % 22,4 % 18,5 % 20,6 %

Resultat per aktie (EPS) 0,08 0,26 0,42 0,54

Diluterat resultat per aktie (IFRS) 0,07 0,25 0,40 0,53

Avkastning på eget kapital,% (ROE) - - 14,3 20,2

Kvot av återkommande intäkter / operativa kostnader - - 94 % 93 %

Dividend/aktie** - - 0,40 0,31

Eget kapital per aktie - - 2,81 2,96

Marknadsvärde*** - - 157,37 190,94

Aktiens notering i slutet av perioden - - 6,75 8,19

Anställda i slutet av perioden - - 244 248

**2016 talet, styrelsen förslag

***De icke noterade A- seriens aktier är värderade till de listade B- aktiernas avslutskurs.
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och skapade en stark grund för framtida framgång. Våra utsikter för 2017 är oförändrade, 
och vi förväntar oss att resultatet för 2017 kommer att vara klart positivt. 
 
Omsättnings- och resultatutveckling 
  
Januari–december 
 
Evli-koncernens nettoomsättning sjönk under redovisningsperioden med sju procent till 
60,0 miljoner euro (64,2 mn euro). Koncernens arvodesintäkter netto var 54,3 miljoner 
euro (57,2 mn euro).  
 
Nettoomsättningen sjönk särskilt inom Evlis affärsområde Kapitalmarknader. 
Arvodesintäkterna sjönk avsevärt på grund av att handelsaktiviteten var lägre än under 
jämförelseperioden, och dessutom sjönk också investeringsverksamhetens intäkter. Även 
affärsområdet Corporate Finances intäkter var lägre än under jämförelseperioden. Inom 
kapitalförvaltning minskade omsättningen på grund av att de avkastningsbundna arvodena 
sjönk från den höga nivån året innan. Däremot ökade fondernas förvaltningsarvoden 
avsevärt eftersom de förvaltade tillgångarna ökade. 
 
De totala kostnaderna för januari–december inklusive avskrivningar uppgick till 48,9 
miljoner euro (51,0 mn euro). Koncernens personalkostnader var 27,7 miljoner euro (27,5 
mn euro), och siffran inkluderar resultatbonus till personalen. I resultatet för 
redovisningsperioden beaktas kostnader på totalt 0,3 miljoner euro för 
samarbetsförhandlingarna, som avslutades i somras, och för avvecklingen av 
verksamheten i Ryssland. Koncernens förvaltningskostnader var 14,8 miljoner euro (15,8 
mn euro). Koncernens avskrivningar och nedskrivningar var 3,1 miljoner euro (3,9 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 3,3 miljoner euro (3,8 mn euro). Evlis K/I-tal (förhållandet mellan kostnader och 
intäkter) försämrades något från året innan och uppgick till 0,82 (0,79).  
 
Koncernens rörelsevinst för redovisningsperioden sjönk med 16 procent från motsvarande 
period året innan och uppgick till 11,1 miljoner euro (13,3 mn euro). 
Rörelsevinstmarginalen var 19 procent (21 %). Redovisningsperiodens resultat var 9,7 
miljoner euro (12,3 mn euro). Avkastningen på eget kapital var 14,3 procent (20,2 %), 
vilket var något under det långsiktiga målet på 15 procent. 

 
 
Oktober–december 
 
Evli-koncernens nettoomsättning sjönk under redovisningsperioden med 12 procent till 
15,9 miljoner euro (18,0 mn euro). Koncernens arvodesintäkter netto var 15,5 miljoner 
euro (16,3 mn euro). Nettoomsättningens utveckling påverkades negativt i synnerhet av 
att intäkterna för affärsområdet Kapitalmarknader var betydligt lägre än under 
jämförelseperioden.  
 
De totala kostnaderna för fjärde kvartalet, inklusive avskrivningar, var 12,6 miljoner euro 
(14,0 mn euro). Kostnaderna sjönk överlag, särskilt när det gäller avskrivningarna. Detta 
berodde på att avskrivningarna för tidigare IT-projekt upphörde.  
 
Koncernens rörelsevinst för fjärde kvartalet sjönk från motsvarande period året innan till 
3,3 miljoner euro (4,0 mn euro). Rörelsevinstmarginalen var 21 procent (22 %). 
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Granskningsperiodens resultat var 1,8 miljoner euro (5,4 mn euro). Jämförelseperiodens 
resultat påverkades positivt av intresseföretaget Northern Horizon Capitals försäljning av 
affärsverksamhet som gav Evli en försäljningsvinst på två miljoner euro. 
 
Det strategiska projektet vars syfte är att förenkla både de egna och kundernas 
placeringsprocesser är något försenat jämfört med de ursprungliga planerna. I anslutning 
till projektet håller Evli på att förnya största delen av sina operativa system. Under sista 
kvartalet infördes ett nytt stamsystem, som avslutade projektets första fas. De första 
kostnadsbesparingarna med anledning av detta realiseras i högre grad under 2017. 
Projektet vidareutvecklas under 2017. Projektets kostnader orsakar ingen betydande 
avskrivningsbelastning i jämförelse med år 2016. 
 
 
 
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 
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