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ARVODESINTÄKTERNA OCH DET FÖRVALTADE KAPITALET FORTSATTE 
ATT ÖKA 
 
• Rörelsevinsten för segmentet Kapitalförvaltnings- och investerarkunder ökade med närmare 26 

procent och var 9,1 miljoner euro (1–6/2017: 7,3 mn euro). 
• Rörelsevinsten för segmentet Rådgivnings- och företagskunder mer än fördubblades och var 

0,8 miljoner euro (0,3 mn euro) 
• Intäkterna via balansräkningen sjönk jämfört med föregående år i segmentet Koncernfunktioner.  

Januari-juni 2018 
 

• Koncernens nettoomsättning ökade till 34,9 miljoner euro (34,1 mn euro)  
• Koncernens rörelseresultat var 10,4 miljoner euro (9,8 mn euro) 
• Evlis resultat per aktie efter utspädning var 0,40 euro (0,31 euro) och avkastningen på eget 

kapital var 28,8 procent (22,3 %) 
• De förvaltade tillgångarna steg och uppgick i slutet av juni till 11,9 miljarder euro netto (11,8 md 

euro), vilket var historiskt det högsta talet för Evli. Respektive, var tillväxten från årsskiftet 0,7 
miljarder euro.  

• De återkommande intäkterna i förhållande till de operativa kostnaderna förbättrades och 
uppnådde en nivå på 113 procent (110 %). 
 

April–juni 2018 
 
• Koncernens nettoomsättning var 18,0 miljoner euro (17,9 mn euro) 
• Koncernens rörelseresultat för redovisningsperioden var 5,2 miljoner euro (5,2 mn euro) 
• Evlis utspädda resultat per aktie var 0,16 euro (0,16 euro). 

 
 
Utsikterna för 2018 oförändrade 
 
Riskerna relaterade till den allmänna utvecklingen på aktie- och räntemarknaden är höga på grund 
av osäkerheten på marknaden. En eventuell fortsatt nedgång i kursnivån eller en avtagande 
riskaptit hos investerarna skulle påverka bolagets resultatutveckling negativt. Efterfrågan på Evlis 
produkter har varit stabil, och koncernens förvaltade kapital har ökat avsevärt under de senaste 
åren. Detta dämpar konsekvenserna för resultatet om marknadstrenden vänder.  
 
Efterfrågan för rådgivningstjänsterna har utvecklats positivt och utsikterna för 2018 är stabila. 
Kundernas efterfrågan för Evlis produkter och tjänster har utvecklats positivt, vilket har lett till en 
planenlig ökning av utlåningen. När det gäller rådgivningsverksamheten och den egna 
investeringsverksamheten kan de årliga intäkterna variera avsevärt.  
 
Tack vare den framgångsrika och stabila utvecklingen i början av året förväntar vi oss att resultatet 
för 2018 kommer att vara klart positiv. 
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NYCKELTAL 

 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017 
Resultaträkningens nyckeltal    
Rörelseintäkter, M€ 34,9 34,1 71,4 
Rörelsevinst/-förlust, M€ 10,4 9,8 21,3 
Rörelsevinstmarginal, % 29,8 28,8 29,8 
Räkenskapsperiodens vinst/förlust, M€ 10,3 7,1 17,5 
        
Lönsamhetens nyckeltal       
Avkastning på eget kapital (ROE), % 28,8 22,3 25,5 
Avkastning på totalt kapital (ROA), % 2,1 1,5 2,0 
        
Balansräkningens nyckeltal       
Soliditet, % 7,2 5,6 7,6 
Koncernens kapitaltäckningsgrad, % 16,4 14,0 15,0 
        
Aktiespecifika nyckeltal       
Resultat per aktie (EPS), utspätt, € 0,41 0,32 0,72 
Aktiespecifikt totalresultat (EPS), utspätt, € 0,40 0,31 0,69 
Dividend/aktie, €*     0,52 
Eget kapital per aktie, € 2,97 2,69 3,10 
Aktiekurs på slutdagen, € 9,84 6,90 9,60 
        
Övriga nyckeltal       
K/I-tal 0,70 0,71 0,70 
Återkommande intäkter i förhållande till operativa 
kostnader, % 113 110 113 

Antalet anställda 268 254 240 
Marknadsvärde, M€ 233,1 160,9 224,9 

 
*Dividenden för 2017, godkänd av bolagstämman. Dividenden är betald 21.3.2018 
 
Verkställande direktör Maunu Lehtimäki 
 
Omsättningen och rörelsevinsten landade på fjolårets nivå trots att arvodesintäkterna ökade 
avsevärt. Omsättnings- och resultattillväxten belastades av de minskade tradingintäkterna. De 
ökade arvodesintäkterna berodde i synnerhet på den positiva utvecklingen inom de förvaltade 
kundtillgångarna, som under redovisningsperioden ökade till rekordartade 11,9 miljarder euro. 
Nettoteckningarna i Evlis fonder uppgick i början av året till ca en halv miljard euro, och Evli var det 
fondbolag som i Finland samlade in mest kapital när det gäller fondteckningarna. Tillväxten i de 
förvaltade kundtillgångarna backades upp av en framgångsrik rekrytering av nya kunder och stark 
försäljning inom kapitalförvaltning, positiva nettoteckningar i fonder och nya produkter som 
lanserades i början av året, i synnerhet inom strategiskt viktiga alternativa investeringsprodukter. 
Evli valdes för fjärde gången i rad till Finlands bästa kapitalförvaltare av institutionella investerare i 
KANTAR SIFO Prosperas undersökning.  
 
Bland företagskunderna var utvecklingen positiv, trots att några Corporate Finance-uppdrag 
fördröjdes. Evli lyckades expandera sin affärsverksamhet inom såväl företagsrådgivning och 
investeringsanalys som förvaltning av incitamentprogram. 
 
Vår omsättning och rörelsevinst för andra kvartalet låg på samma nivå som året innan, och vår 
rörelsevinstmarginal var närmare 30 procent. Vår centrala strategiska indikator, de regelbundna 
intäkternas förhållande till koncernens operativa kostnader förbättrades och uppnådde en nivå på 
113 procent. Med beaktande av intresseföretagens resultatinverkan steg avkastningen på 
koncernens eget kapital till närmare 29 procent. 
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Vid sidan av främjandet av vår traditionella affärsverksamhet har vi strävat efter tillväxt genom att 
satsa på internationell försäljning av fondandelar, utveckling av alternativa investeringsprodukter 
och unika kundupplevelser. På samma sätt som under första kvartalet gjorde vi framsteg på alla 
strategiska fronter. När det gäller internationell försäljning fortsatte vi att expandera distributionen 
av våra fonder. Utöver distributionsavtalet i Tyskland som ingicks i början av året ingick vi ett avtal 
om distribution av fonder på marknaderna vid Persiska viken. När det gäller våra alternativa 
investeringsprodukter lanserade vi fonden Evli Healthcare I Ky som investerar i vårdfastigheter 
under första kvartalet i år. I start fasen samlade den investeringar på över 70 miljoner euro och 
under andra kvartalet ytterligare ca 30 miljoner euro. Dessutom lanserade vi nya 
specialplaceringsfonden Evli Hyresinkomst, vars kapital i slutet av juni var ca 40 miljoner euro. 
 
Tack vare den positiva utvecklingen i början av året 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-juni 
 
Koncernens arvodesintäkter netto ökade under det första halvåret med 12,2 procent jämfört med 
jämförelseperioden året innan och var 34,3 miljoner euro (30,6 mn euro). Tillväxten berodde i 
synnerhet på att fondarvodena utvecklades positivt till följd av den framgångsrika nyförsäljningen. 
Däremot sjönk nettointäkterna för värdepappershandeln och valutaverksamheten avsevärt från året 
innan och uppgick till 0,4 miljoner euro (3,0 mn euro). Nettointäkterna för värdepappershandeln 
påverkades negativt av en värdenedskrivning på 0,6 miljoner euro av en investering i Evlis 
balansräkning under andra kvartalet. Totalt ökade Evli-koncernens rörelseintäkter under 
redovisningsperioden med 2,6 procent från motsvarande period året innan till 34,9 miljoner euro 
(34,1 mn euro). 
 
De totala kostnaderna för januari–juni inklusive avskrivningar uppgick till 24,5 miljoner euro (24,3 
mn euro). Koncernens personalkostnader var 13,7 miljoner euro (14,2 mn euro), siffran inkluderar 
estimatet på resultatpremien till personalen. Koncernens förvaltningskostnader var 8,0 miljoner 
euro (7,4 mn euro). Koncernens avskrivningar och nedskrivningar var 0,9 miljoner euro (1,1 mn 
euro). De övriga rörelsekostnaderna var 1,9 miljoner euro (1,5 mn euro). I de övriga 
rörelseintäkterna ingår en engångskostnad på 0,4 miljoner euro relaterad till köpet av 
minoritetsaktierna i Aurator Varainhoito Oy. Evlis K/I-tal, dvs. förhållandet mellan kostnader och 
intäkter, förbättrades från året innan och uppgick till 0,70 (0,71).  
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Koncernens rörelsevinst för det första halvåret ökade med 6,2, procent från motsvarande period 
året innan och uppgick till 10,4 miljoner euro (9,8 mn euro). Rörelsevinstmarginalen var 29,8 procent 
(28,8 %). Redovisningsperiodens resultat var 10,3 miljoner euro (7,1 mn euro). Intressebolagets 
extraordinära realiseringsarvoden av engångskaraktär påverkade redovisningsperiodens resultat 
positivt. Avkastningen på koncernens eget kapital var 28,8 procent (22,3 %), vilket klart översteg det 
långsiktiga målet på 15,0 procent. 
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