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EVLI BANK ABP:S INTERIMSRAPPORT 1.1.– 30.9.2017:  
 
Rörelsevinsten översteg redan fjolårets totala resultat 
• Rörelsevinsten för segmentet Kapitalförvaltnings- och investerarkunder nästan 

tredubblades från motsvarande period året innan tack vare de ökade regelbundna 
intäkterna 

• Rörelsevinsten för segmentet Rådgivnings- och företagskunder sjönk. Efterfrågan på 
alla produkter i segmentet har dock utvecklats positivt 

• Intäkterna för investeringsverksamheten förbättrades från jämförelseperioden i 
segmentet koncernfunktioner. 

 
Januari–september 2017 
• Koncernens nettoomsättning var 50,4 miljoner euro (1-9/2016: 44,1 mn euro)  
• Koncernens rörelseresultat var 14,8 miljoner euro (7,8 mn euro) 
• Evlis utspädda resultat per aktie var 0,49 euro (0,33 euro) och avkastningen på eget 

kapital annualiserat 23,9 procent (15,8 %) 
• De förvaltade tillgångarna uppgick i slutet av september till 11,1 miljarder euro netto 

(10,0 md euro) 
• De återkommande intäkterna i förhållande till de operativa kostnaderna förbättrades 

och uppnådde en nivå på 116 procent (90 %). 
 

Juli-september 2017 
• Koncernens nettoomsättning var 16,3 miljoner euro (12,7 mn euro)  
• Koncernens rörelseresultat för redovisningsperioden mer än fördubblades och uppgick 

till 5,0 miljoner euro (2,3 mn euro) 
• Evlis utspädda resultat per aktie var 0,18 euro (0,07 euro). 

 
Utsikterna för 2017 har preciserats 
 
De förvaltade tillgångarna inom Evlis segment Kapitalförvaltnings- och investerarkunder 
ökade avsevärt under början av året. Till följd av detta har de återkommande intäkternas 
förhållande till de operativa kostnaderna överstigit det långsiktiga målet på 100 procent. 
Risker relaterade till den allmänna 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 utvecklingen av de återkommande intäkterna.  
 
Segmentet 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 kapitalförvaltningsverksamheten är det mycket möjligt att de 
avkastningsbundna arvodena realiseras under sista kvartalet. Tack vare detta samt den 
framgångsrika början av året och de stabilt utvecklade förvaltade tillgångarna förväntar vi 
oss att resultatet för 2017 klart kommer att överstiga föregående års resultat. 
 
Tidigare: 
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. 
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Verkställande direktör Maunu Lehtimäki 
 
Evlis omsättning och rörelsevinst ökade kraftigt under tredje kvartalet. Vår omsättning 
ökade med 28 procent, och vår rörelsevinst mer än fördubblades från året innan. 
 
Tillväxten backades upp av den starka tillväxten i intäkterna för segmentet 
Kapitalförvaltnings- och investerarkunder från året innan. Tillväxten i intäkterna beror rätt 
långt på tillväxten i de förvaltade kundtillgångarna som ökade med över en miljard euro 
från året innan och uppgick till 11,1 miljarder euro i slutet av september. Evlis förvaltade 
kundtillgångar har ökat i alla målgrupper, såväl fonder som den individuella  
kapitalförvaltningen för både institutioner och privatpersoner. De regelbundna intäkternas 
andel av koncernens alla kostnader steg till 116 procent och avkastningen på eget kapital 
till nästan 24 procent per år. Nettoteckningarna i Evlis fonder sedan början av året var 
över 800 miljoner euro, och de internationella investerarnas andel var 45 procent.  
 
Intäkterna för segmentet Rådgivnings- och företagskunder ökade under tredje kvartalet 
med 75 procent. Ökningen berodde på Corporate Finances ökade intäkter jämfört med 
året innan. Enheten har också fått nya uppdrag under året, och dess orderstock är på en 
god nivå. Förvaltningen av incitamentsprogrammen utvecklades fortfarande stabilt, och 
försäljningen av analystjänster till börsbolag som lanserades året innan utvecklades 
positivt.  
 
Även inom koncernfunktioner var utvecklingen positiv, och avkastningen på 
investeringsportföljen översteg avkastningen för jämförelseperioden i fjol. 
 
Vi höjde vår resultatprognos för hela året, och vi förväntar oss att resultatet klart 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 regelbundna intäkter och koncernens totala kostnader samt eventuella 
avkastningsbundna arvoden som realiseras under sista kvartalet. 

NYCKELTAL 7-9/ 2017 7-9/ 2016 1-9/ 2017 1-9/ 2016 1-12/ 2016
Intäkter, M€ 16,9 13,2 51,7 45,7 62,1
Nettoomsättningen, M€ 16,3 12,7 50,4 44,1 60,0
Rörelsevinst / -förlust, M€ 5,0 2,3 14,8 7,8 11,1
Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 4,7 1,8 11,8 7,9 9,7
Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 30,4 % 18,2 % 29,3 % 17,6 % 18,5 %
Resultat per aktie (EPS) 0,19 0,08 0,51 0,34 0,42
Diluterat resultat per aktie (IFRS) 0,18 0,07 0,49 0,33 0,40
Avkastning på eget kapital,% (ROE)* - - 23,9 15,8 14,3
Kvot av återkommande intäkter / operativa - - 116 % 90 % 94 %
Dividend/aktie** - - 0,40
Eget kapital per aktie - - 2,87 2,71 2,81
Marknadsvärde*** - - 176,07 158,53 157,37
Aktiens notering i slutet av perioden - - 7,55 6,80 6,75
Anställda i slutet av perioden - - 248 242 244

* 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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OMSÄTTNINGS- OCH RESULTATUTVECKLING 
 
Januari–september 
 
Evli-koncernens nettoomsättning ökade under redovisningsperioden med 14 procent till 
50,4 miljoner euro (44,1 mn euro). Koncernens arvodesintäkter netto var 45,3 miljoner 
euro (38,8 mn euro). Den positiva utvecklingen i nettoomsättningen berodde i synnerhet 
på en betydande uppgång i de återkommande intäkterna. Även investeringarna via den 
egna balansräkningen avkastade bättre än i fjol. 
 
De totala kostnaderna för januari–september inklusive avskrivningar uppgick till 35,6 
miljoner euro (36,3 mn euro). Koncernens personalkostnader var 20,4 miljoner euro (20,2 
mn euro), siffran inkluderar resultatbonus till personalen. Koncernens 
förvaltningskostnader var 11,0 miljoner euro (10,9 mn euro). Koncernens avskrivningar 
och nedskrivningar var 1,7 miljoner euro (2,6 mn euro). De övriga rörelsekostnaderna för 
redovisningsperioden var 2,6 miljoner euro (2,6 mn euro). Evlis K/I-tal, dvs. förhållandet 
mellan kostnader och intäkter, förbättrades avsevärt från året innan och uppgick till 0,71 
(0,82).  
 
Koncernens rörelsevinst för redovisningsperioden steg med 90 procent från motsvarande 
period året innan och uppgick till 14,8 miljoner euro (7,8 mn euro). Rörelsevinstmarginalen 
var 29,3 procent (17,6 %). Redovisningsperiodens resultat var 11,8 miljoner euro (7,9 mn 
euro), vilket redan överskred resultatet för den föregående räkenskapsperioden. 
Intressebolagets realiseringsarvoden (1,9 mn euro) påverkade jämförelseperiodens 
resultat positivt. 
 
Juli-september 
 
Evli-koncernens nettoomsättning ökade under redovisningsperioden med 28 procent till 
16,3 miljoner euro (12,7 mn euro). Koncernens arvodesintäkter netto var 14,7 miljoner 
euro (11,6 mn euro).  
 
De totala kostnaderna för tredje kvartalet, inklusive avskrivningar, var 11,4 miljoner euro 
(10,4 mn euro). Kostnaderna för redovisningsperioden höjs bland annat av 
resultatbonusen till personalen till följd av det goda resultatet. 
 
Koncernens rörelsevinst för tredje kvartalet mer än fördubblades från motsvarande nivå 
året innan och uppgick till 5,0 miljoner euro (2,3 mn euro). Rörelsevinstmarginalen var 
30,4 procent (18,2 %). Redovisningsperiodens resultat var 4,7 miljoner euro (1,8 mn 
euro). 
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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 11,1 miljarder euro (netto 9/2017). 
Evlikoncernens eget kapital uppgår till 66,5 miljoner euro och BIS-kapitaltäckningsgraden 
är 14,1 procent (30.9.2017). Bolaget har över 200 anställda. Evli Bank Abp:s B-aktie 
noteras på Nasdaq i Helsingfors. 
 
* TNS Sifo Prospera External Asset Management 2017 Finland 
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