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EVLI PANKIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2015:
Tilikauden tulos kasvoi yli 60 prosenttia
Tammi-joulukuu 2015
 Konsernin nettoliikevaihto kasvoi 8 prosenttia ollen 64,2 miljoonaa euroa (59,7 milj.
euroa).
 Konsernin liikevoitto tilikaudelta oli 13,3 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa).
 Tilikauden tulos kasvoi yli 60 prosenttia ollen 12,3 miljoonaa euroa (7,7 milj. euroa).
Tilikauden tulokseen vaikutti positiivisesti osakkuusyhtiö Northern Horizon Capitalin
toteuttama liiketoiminnan myynti, josta syntyi kertaluonteista myyntivoittoa yli 2
miljoonaa euroa.
 Evlin osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,33 euroa).
 Osinkoehdotus on 0,31 euroa osakkeelta.
 Hallinnoidut varat kasvoivat merkittävästi ja olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti
9,4 miljardia euroa mukaan lukien osakkuusyhtiöt.
 Evli Pankin likviditeetti on hyvä, ja sen vakavaraisuusasema on säilynyt korkealla
tasolla.
Loka-joulukuu 2015
Konsernin nettoliikevaihto kasvoi 35 prosenttia edellisvuoden vastaavalta tasolta ollen
18 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa). Tarkastelujakson liikevaihtoon vaikuttivat
positiivisesti yhtiön saamat tuottosidonnaiset palkkiot varainhoitoliiketoiminnasta.
 Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa).
 Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,02 euroa).


Näkymät vuodelle 2016
Varainhoito- ja pääomamarkkinat-liiketoimintojen kehitys on ollut viime vuosina vahvaa ja
kiinnostuksen Evlin palveluita ja tuotteita kohtaan arvioidaan jatkuvan vakaana. Corporate
Finance -liiketoiminnan osalta merkittävät vaihtelut tuotoissa vuosittain ovat mahdollisia.
Yksikön toimeksiantokanta oli vuoden vaihteessa hyvä. Evlin toistuvien tuottojen suhde
kuluihin parani vuoden 2015 aikana, ja tuotot kattoivat miltei kokonaan kiinteät
operatiiviset kustannukset. Arvioimme vuoden 2016 tuloksen olevan selvästi positiivinen.

EVLI PANKKI OYJ
Evli on sijoittamiseen erikoistunut aito yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan.
Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden
välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita. Yhtiö tarjoaa lisäksi kattavan valikoiman
rahastoja sekä asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita.
Evlin asiakkaita ovat varakkaat ja vaurastuvat yksityishenkilöt, heidän perheensä sekä heihin sidoksissa olevat yritykset sekä
toisaalta instituutioasiakkaat, kuten vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, järjestöt, kunnat ja yritykset.
Evlin palveluksessa työskentelee yli 200 henkilöä. Evlin hallinnoitavana on 9,4 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto
12/2015). Evli-konsernin oma pääoma on 70,2 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 19,2 % (31.12.2015).
Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19, PL 1081, FI-00101 Helsinki, vaihde (09) 476 690, www.evli.com
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Vertailukauden osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttäen ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 1.10.2015 päätetyn maksuttoman osakeannin mukaisesti oikaistuja
osakemääriä.
Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki
“Olen erittäin tyytyväinen Evlin taloudelliseen tulokseen viime vuodelta. Tuloksemme
kasvoi yli 60 prosenttia edellisvuodesta ja kaikki liiketoimintayksikkömme olivat selkeästi
voitollisia.
Varainhoitoliiketoiminnan hoidossa oleva asiakasvarallisuus kasvoi voimakkaasti ja oli
vuoden lopussa osakkuusyhtiöt mukaanlukien 9,4 miljardia euroa. Asiakasvarallisuuden
kasvu oli voimakasta niin yksityis- kuin instituutiovaranhoidossa, ja muun muassa EvliRahastoyhtiö Oy keräsi kolmanneksi eniten nettomerkintöjä Suomessa ja kasvatti
markkinaosuutensa 5,4 prosenttiin.
Olemme kuluneen vuoden aikana myös laajentaneet Evlin rahastojen kansainvälistä
jakelua aloittamalla jakelu- ja markkinointiyhteistyön Ranskassa sekä esittelemällä
Suomessa Evli Alternative Investments Oy:n uuden vuokra-asuntorahaston EAI
Residential I ky:n.
Evlin rahastojen suhteellinen tuottokehitys oli vahvaa vuonna 2015, ja vuoden aikana Evli
valittiin Suomen laadukkaimmaksi ja käytetyimmäksi insituutiovarainhoitajaksi kahdessa
riippumattomassa selvityksessä.
Pääomamarkkinat-yksikkö kehittyi myös hyvin ja kasvatti tuottojaan vaikeasta ja kilpaillusta
toimintaympäristöstään huolimatta.
Liikevaihdon laskusta huolimatta Corporate Finance -yksikön vuosi sujui hyvin ja yksikön
mandaattikanta oli vuoden lopussa hyvällä tasolla. Merkittävät vaihtelut vuosineljännesten
ja jopa vuosien välillä ovat tässä liiketoiminnassa tyypillisiä.
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Mennyt vuosi oli monella tapaa Evlille merkittävä ja onnistunut. Ei vähiten sen vuoksi, että
kyseesä oli 30-vuotisjuhlavuosi, jonka kruunasi vuoden lopulla suoritettu listautuminen
Helsingin pörssin päälistalle.”
Markkinoiden kehitys
Arvostustasot pääomamarkkinoilla ovat vaihdelleet voimakkaasti vuoden 2015 aikana.
Pääomamarkkinoiden kehitystä hallitsivat muun muassa keskuspankkien korkopäätökset
sekä kesällä kasvanut epävarmuus Kiinan talouden kasvunäkymistä, jotka johtivat
markkinoiden heiluntaan sekä raaka-aineiden hintojen laskuun.
Osakemarkkinat Euroopassa nousivat alkuvuodesta vahvasti Euroopan keskuspankin
EKP:n aloittaessa määrällisen rahapoliittisen elvytyksen ohjelman. Keskuspankki ilmoitti
keväällä kokonaisuudessaan yli 1000 miljardin euron arvoisesta velkakirjojen ostoohjelmasta. Keskuspankki ostaa ohjelman puitteissa kuukausittain euroalueen
valtionlainoja ja muita korkopapereita 60 miljardilla eurolla.
Loppukevään ja kesän aikana osakekurssit kääntyivät laskuun.. Kesällä nähdyn Euroopan
osakemarkkinoiden notkahduksen taustalla olivat Kreikan epäselvänä jatkunut
rahoitustilanne sekä voittojen kotiuttaminen alkuvuoden nousupyrähdyksen jälkeen.
Alkusyksyn aikana osake- ja hyödykemarkkinoita heiluttivat etenkin epävarmuus Kiinan
kasvunäkymistä. Kasvun hidastuminen ja siitä seurannut pörssikurssien ja raaka-aineiden
hintojen lasku on painanut etenkin raaka-aineiden viennistä riippuvaisten maiden, kuten
Venäjän ja Brasilian, talousnäkymiä ja osakekursseja.
Raakaöljyn OPEC-tuottajamaat eivät päässeet sopuun tuotannon leikkaamisesta, joten
raaka-öljyn hinta jatkoi laskuaan ja kävi alimmillaan joulukuussa 34,74 dollarissa per
barelli. Taso on alin yli kymmeneen vuoteen.
Markkinoiden huolet helpottuivat hetkellisesti syksyllä, mutta joulukuussa Euroopan
keskuspankin päätös olla kasvattamatta osto-ohjelmaansa aiheutti markkinoilla suuren
pettymyksen. Yhdysvaltojen keskuspankki sen sijaan aloitti odotetusti pitkään matalla
olleen korkotason noston korottamalla ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä.
Keskuspankin korkopäätös otettiin markkinoilla vastaan rauhallisesti.
Lisääntyneestä markkinoiden heilunnasta huolimatta vuosi 2015 oli monilla markkinaalueilla positiivinen. Euroopassa Stoxx-indeksi nousi vuoden aikana 9,6 prosenttia.
Suomen osakemarkkinat (OMX Helsinki Cap -indeksi) nousivat vuoden aikana 15,9
prosenttia Suomen talouden haastavista näkymistä ja kireästä työmarkkinatilanteesta
huolimatta. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksin kurssinousu jäi 1,4 prosenttiin. Euron
heikkeneminen kuitenkin nosti kokonaistuoton 12,9 prosenttiin euroissa tarkasteltuna.
Kehittyvien maiden osakekurssit sen sijaan laskivat selvästi.
Korkomarkkinoiden kehitys jäi vuoden aikana vaatimattomaksi. Yhdysvaltojen ja Saksan
valtioiden 10 vuoden lainojen tuottotasot päätyivät lähes edellisen vuodenvaihteen tasoille.
Vuoden aikana molempien lainojen tuottotasot heiluivat kuitenkin noin prosenttiyksikön
verran.
Liikevaihdon kehitys
Tammi-joulukuu
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Evli konsernin nettoliikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla kahdeksan prosenttia ollen 64,2
miljoonaa euroa (59,7 milj. euroa). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 57,2 miljoonaa
euroa (53,1 milj. euroa). Nettoliikevaihdon kasvuun vaikutti positiivisesti erityisesti
varainhoito- ja pääomamarkkinat-liiketoimintojen kehitys.
Varainhoitoliiketoiminnan nettoliikevaihto nousi 15 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna ollen 42,8 miljoonaa euroa (37,4 milj. euroa). Kehitystä tuki
menestyksekäs uusasiakasmyynti, hallinnoitavien varojen voimakas kasvu sekä vahvasta
asiakastuottojen kehityksestä seurannut tuottosidonnaisten palkkioiden toteutus.
Pääomamarkkinat-liiketoiminnan tarkastelujakson nettoliikevaihto nousi 10 prosenttia
edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta ollen 11,9 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa).
Liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikutti asiakasaktiivisuuden kasvu lähes kaikilla
yksikön tuotealueilla.
Corporate Finance -liiketoiminnan nettoliikevaihto laski edellisvuoden vastaavalta
ajanjaksolta ollen 5,5 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa). Merkittävät liikevaihdon vaihtelut
vuosineljännesten välillä ovat tyypillisiä Corporate Finance -liiketoiminnalle.
Evlin strategisena tavoitteena on nostaa niin sanottujen toistuvien tuottojen osuutta
liikevaihdosta siten, että ne kattavat kiinteät operatiiviset kustannukset täysimääräisesti.
Tarkastelujakson osalta toistuvat tuotot kattoivat 93 prosenttia (83 %) konsernin kiinteistä
operatiivisista kustannuksista. Toistuvina tuottoina pidetään asiakaskorkokatetta ja tuottoja
varainhoitoliiketoiminnasta, rahastotoiminnasta, säilytyksestä sekä
palkitsemisjärjestelmien hallinnoinnista. Tilikaudelta varattavia bonuksia ei huomioida
suhdeluvun laskennassa.
Loka-joulukuu
Evli konsernin nettoliikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla 35 prosenttia ollen18,0 miljoonaa
euroa (13,3 milj. euroa). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 57,2 miljoonaa euroa (53,1
milj. euroa). Nettoliikevaihdon kasvuun vaikutti positiivisesti erityisesti vahvasta
asiakastuottojen kehityksestä seurannut tuottosidonnaisten palkkioiden määrä.
Varainhoitoliiketoiminnan nettoliikevaihto nousi 30 prosenttia ollen 12,6 miljoonaa euroa
(9,6 milj. euroa). Vastaavasti Pääomamarkkinoiden nettoliikevaihto nousi 22 prosenttia
ollen 3,0 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Corporate Finance -liiketoiminnan
nettoliikevaihto nousi yli viisinkertaisesti ollen 1,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).
Tuloksen ja kulurakenteen kehitys
Tammi-joulukuu
Konsernin tarkastelujakson liikevoitto kasvoi 36 prosentilla edellisvuoden vastaavan
ajanjakson tasosta ollen 13,3 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa). Liikevoittomarginaali oli 21
prosenttia (16 prosenttia). Tarkastelujakson tulos oli 12,3 miljoonaa euroa (7,7 milj. euroa).
Tuloksen kehitystä tukivat hyvä liikevaihdon kehitys Evlin ydinliiketoiminnoissa sekä
kertaluonteinen isännöintiliiketoiminnan myyntivoitto Evlin osakkuusyhtiö Northern Horizon
Capitalissa.
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Tarkastelujakson kokonaiskustannukset, sisältäen poistot, olivat 51,0 miljoonaa euroa
(50,0 milj.euroa). Konsernin henkilöstökulut olivat 27,5 miljoonaa euroa (26,7 milj. euroa)
sisältäen hyvän tuloksen myötä henkilöstölle kohdistuvat tulospalkkiot. Konsernin
hallintokulut olivat 15,8 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa). Tarkastelujakson
hallintokuluissa on huomioitu 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset Evlin
juhlavuoteen liittyen. Konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat 3,9 miljoonaa euroa (5,3
milj. euroa) sisältäen 0,7 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen. Liikearvon alaskirjaus
liittyy yhtiön Baltian ja Venäjän toimintoihin. Evli keskitti tarkastelujakson aikana
baltialaisten varainhoitoasiakkaidensa palvelun Helsinkiin, minkä yhteydessä Evlin
tytäryrityksen Evli Securities AS:n operatiivinen toiminta lakkautettiin. Tämän seurauksena
yhtiö on arvioinut, ettei varainhoitoasiakkuuksien hoitoon Baltiassa enää liity erillistä
liikearvoa. Liikearvo on täten alaskirjattu kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi Evli on tehnyt
0,3 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen liittyen yhtiön Venäjän toimintoihin.
Liiketoiminnan muut kulut olivat tarkastelujaksolla 3,8 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa).
Evlin kulu-tuotto-suhdeluku laski edellisvuoden tasolta ollen 0,79 (0,84).
Vuoden 2014 aikana käynnistetty strateginen hanke yksinkertaistaa sekä omia että
asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät prosesseja eteni tarkastelujakson aikana suunnitellusti.
Kehityksen myötä yhtiön kulujen odotetaan laskevan tulevien vuosien aikana.
Loka-joulukuu
Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi merkittävästi edellisvuoden
vastaavan ajanjakson tasosta ollen 4,0 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa).
Liikevoittomarginaali oli 22 prosenttia (5 prosenttia). Tarkastelujakson tulos oli 5,4
miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa).
Vuoden viimeisen vuosineljänneksen kokonaiskustannukset, mukaan lukien poistot, olivat
14,0 miljoonaa euroa (12,7 milj. euroa). Kustannustasoa nosti muun muassa hyvän
tuloksen myötä henkilökunnalle kohdistuvat tulospalkkiot.
Tase ja rahoitus
Evli konsernin taseen loppusumma oli tarkastelujakson lopussa 632,2 miljoonaa euroa
(490,0 milj. euroa). Merkittävät muutokset taseen koossa ovat päivätasolla vaihtelevan
asiakasaktiviteetin laajuudesta johtuen mahdollisia vuosineljännesten välillä.
Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 70,2 miljoonaa euroa (52,2 milj.
euroa). Yhtiön oma pääoma nousi lähes 14 miljoonaa euroajoulukuun aikana toteutetun
osakeannin myötä. Evli soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää
(luottoriskin oman pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman
pääoman vaade). Konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 19,2 prosenttia, joka ylittää
selvästi viranomaisten asettaman 10,5 prosentin vaatimuksen ja sisältää
lisäpääomavaateen. Konsernin oma minimitavoite vakavaraisuudelle on 13 prosenttia.
Vakavaraisuuslaskennassa on huomioitu Finanssivalvonnan luvalla kuluneen tilikauden
voitto sekä arvioitu osinko vuodelta 2015.
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Ensisijainen pääoma (CET1), M€
Osakepääoma
Rahastot yhteensä
Vähemmistöosuus
Vähennykset:
Aineettomat hyödykkeet
Muut vähennykset
Yhteensä ensisijainen pääoma

31.12.2015
30,2
38,8
0,0

31.12.2014
30,2
20,8
0,0

9,3
7,3
52,4

7,2
4,5
39,3

31.12.2015

31.12.2015

Väh.määrä
0,0
0,0
3,9
0,1
0,2
0,8
0,3
6,4
1,3
8,8
21,8

Riskipainotettu
arvo
0,0
0,0
48,9
0,8
2,2
9,9
4,4
80,6
16,1
110,2
273,0

Evli Pankilla ei ole toissijaista pääomaa.
Omien varojen vähimmäisvaatimus, M€
Vähimmäisvakavaraisuusvaatimus vastuuryhmittäin, luottoriskin
standardimenetelmä:
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta
Saamiset aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta
Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä
Sijoitusrahastosijoitukset
Kiinteistövakuudelliset saamiset
Saamiset yrityksiltä
Erät, jotka viranomaisten määritysten mukaan sisältävät korkean riskin
Muut erät
Omien varojen vähimmäismäärä, markkinariski
Omien varojen vähimmäismäärä, operatiivinen riski
Yhteensä

Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta kasvoi 16 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta laski edellisen vuoden vastaavan ajankohdan
tasosta kaksi prosenttia noin 56,0 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien lainojen
suhde Evli Pankki Oyj:n yleisön talletuksiin oli 16 prosenttia. Konsernin likviditeetti on
erittäin hyvä.
Henkilöstö ja organisaatio
Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 248 (242). Henkilöstömäärä
kasvoi kuudella henkilöllä eli noin 2,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna.
Henkilöstöstä 90 prosenttia työskenteli Suomessa ja kymmenen prosenttia Suomen
ulkopuolella.
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Liiketoiminnat
Evli on muuttanut liiketoimintaraportointiaan vuoden 2015 alusta keskittämällä
varainhoitoliiketoiminnan alle liiketoiminnot, jotka tuottavat niin sanottuja toistuvia tuottoja.
Siirtyneitä toimintoja ovat kannustinohjelmien hallinnointi ja säilytystoiminto, jotka aiemmin
raportoitiin Pääomamarkkinat-liiketoiminnan alla. Muutoksen myötä Evlin
liiketoimintaraportointi vastaa paremmin yhtiön strategian mukaista raportointirakennetta.
Konsernitoiminnot
Tammi-joulukuu
Konsernitoimintojen nettotuotot laskivat 21 prosenttia edellisvuoden vastaavalta tasolta
ollen yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Konsernitoimintojen hallinnolliset
kustannukset nousivat viisi prosenttia edellisvuoden vastaavalta tasolta muun muassa
yhtiön 30-vuotisjuhliin liittyneiden kustannusten johdosta. Vastaavasti poistot olivat
edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Kokonaiskustannukset laskivat vertailukauden tasosta
hieman.
Evlin osakkuusyritys Northern Horizon Capital myi kiinteistöjen isännöintiin keskittyvän
liiketoimintansa vuoden kolmannella neljänneksellä. Kauppa toteutui vuoden viimeisen
neljänneksen aikana. Evlin osuus kaupassa syntyneestä myyntivoitosta on yli kaksi
miljoonaa euroa ja se sisältyy tuloslaskelman riville osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.
Loka-joulukuu
Konsernitoimintojen nettotuotot laskivat 16 prosenttia edellisvuoden vastaavalta tasolta
ollen yhteensä 0,9 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Konsernitoimintojen tuottoja rasittivat
sisäiset veloitukset muun muassa Corporate Finance -liiketoiminnalle liittyen konsernin
hyödyntämiin neuvonantopalveluihin.
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Varainhoitoliiketoiminta

Tammi-joulukuu
Varainhoitoliiketoiminnan kehitys tarkastelujaksolla oli erittäin hyvä. Nettoliikevaihto kasvoi
15 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa
euroa (37,4 milj. euroa). Kehitykseen vaikuttivat positiivisesti uudet voitetut asiakkuudet
sekä yleinen markkinakehitys, joiden myötä varallisuusarvot ovat nousseet.
Tarkastelujaksolla toteutuneet tuottosidonnaiset palkkiot edesauttoivat myös liikevaihdon
kasvua. Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat olivat vuoden lopussa nettomääräisesti 9,4
miljardia euroa mukaan lukien konsernin osakkuusyhtiöt.
Suomeen rekisteröityjen rahastojen nettomerkinnät ylsivät vuoden aikana 8,8 miljardiin
euroon (8,6 mrd. euroa). Evlin sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat 493 miljoonaa euroa
(168 milj. euroa). Evli-Rahastoyhtiön markkinaosuus kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä vuoden
takaisesta ollen vuoden lopussa 5,4 prosenttia. Yhtiön hallinnoimien 26 sijoitusrahaston
yhteenlaskettu pääoma oli 5 213 miljoonaa euroa (4 442 milj. euroa) ja Sijoitustutkimuksen
Rahastoraportin mukainen osuudenomistajien lukumäärä oli 22 444 (17 480).
Vuoden aikana osakerahastoista parhaiten menestyi Evli Ruotsi Pienyhtiöt (vuoden tuotto
30,9 %), yhdistelmärahastoista Evli Wealth Manager (11,0 %) ja korkorahastoista Evli High
Yield Yrityslaina (3,26 %). Suurimman ylituoton suhteessa vertailuindeksiin saavutti Evli
Pohjoismaat (+16 %).
Evlin rahastoista suurimmat nettomerkinnät keräsivät Evli Likvidi (234 milj. euroa) ja Evli
Eurooppa (193 milj. euroa). Pääomaltaan suurimmat rahastot vuoden lopussa olivat Evli
Likvidi (953 milj. euroa) ja Evli High Yield Yrityslaina (802 milj. euroa). Evlin rahastojen
keskimääräinen tähditys oli riippumattomassa Morningstarin joulukuun rahastovertailussa
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3,6 (3,5). Evlin 26 rahastosta on vertailussa mukana 20. Näistä yhteensä 12 rahastoa on
saanut parhaan tai toiseksi parhaan Morningstar-luokituksen.
Evli sai kuluneen vuoden aikana huomattavaa tunnustusta arvostetuissa riippumattomissa
selvityksissä. Evli arvioitiin parhaaksi varainhoitajaksi kokonaislaatuarviolla mitattuna TNS
Sifo Prosperan ”External Asset Management Institutions 2015, Finland” yhteisöasiakastutkimuksessa. Evli sijoittui tutkimuksessa ensimmäiselle sijalle myös
sijoitustoiminnan tuotossa ja salkunhoidon osaamisessa.
Lokakuussa 2015 julkaistun yhteisövarainhoidon SFR 2015 -asiakastutkimuksen mukaan
Evli oli käytetyin varainhoitotalo ja sijoittui jaetulle ensimmäiselle sijalle
kokonaislaatumittarilla. Tunnustuksena Evli sai parhaan yhteisövarainhoitajan SFR
Platinum Award -palkinnon. Näiden lisäksi Evli valittiin toistamiseen Euromoneytutkimuksessa Suomen parhaaksi palveluntarjoajaksi arvioitaessa varainhoitopalveluita
varakkaille yksityishenkilöille.
Evli Pankki perusti vuoden aikana uuden tytäryhtiön, Evli Alternative Investments Oy:n,
joka toimii vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettuna
vaihtoehtorahaston hoitajana. Yhtiön hallinnoima kiinteistörahasto aloitti toimintansa
syksyn aikana.
Evli vahvisti varainhoitoliiketoimintaansa ja allekirjoitti syyskuussa 2015 sopimuksen
sijoituspalveluyritys Head Asset Management Oy:n osake-enemmistön hankinnasta.
Kaupan täytäntöönpano tapahtui 19.10.2015.
Loka-joulukuu
Varainhoitoliiketoiminnan nettoliikevaihto nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä 30
prosenttia viime vuoden vertailujaksoon verrattuna ja oli 12,6 miljoonaa euroa (9,6 milj.
euroa). Liikevaihdon nousuun vaikutti positiivisesti vahvasta asiakastuottojen kehityksestä
seurannut tuottosidonnaisten palkkioiden toteutuminen.
Evli lanseerasi vuoden viimeisellä neljänneksellä uuden sijoitusrahaston, Evli
Osakefaktorin, joka sijoittaa varansa hajautetusti suurten eurooppalaisten yhtiöiden
osakkeisiin. Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen, eikä sillä ole toimiala- tai maakohtaisia
rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.
Pääomamarkkinapalvelut
Pääomamarkkinapalvelut numeroina

1-12/2015

1-12/2014 Muutos % 10-12/2015 10-12/2014 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€
Liiketulos ennen konsernin allokointeja ja voitonjakoa, M€
Liiketulos, M€
Henkilöstö, katsauskauden lopulla

11,9
3,3
0,4
46

10,8
2,1
-1,3
45

Markkinaosuus (OMX Helsinki), EUR volyymistä, %
Markkinaosuus (OMX Helsinki), kauppojen lukumäärästä, %

1,07
0,82

1,30
1,00

10 %
58 %
2%

3,0
0,8
0,1

2,5
0,5
-0,8

22 %
46 %
-
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Tammi-joulukuu
Tarkastelukauden nettoliikevaihto kasvoi 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ollen 11,9
miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa). Liiketoiminnan lähes jokainen tuotealue kasvoi
edellisvuodesta. Erityisen positiivista oli johdannais- ja ETF-välityksen komissiotuottojen
aiempaa vuotta parempi kehitys.
Pääomamarkkinat-liiketoiminta on asettanut tavoitteekseen kasvattaa muun kuin
perinteisen osakevälityksen osuutta toiminnastaan. Vuoden neljännen neljänneksen
aikana muiden tuotealueiden kuin osakevälityksen osuus yksikön välitystuotoista oli 50
prosenttia.
Loka-joulukuu
Pääomamarkkinat-liiketoiminnan nettoliikevaihto nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä
22 prosenttia viime vuoden vertailujaksoon verrattuna ja oli 3,0 miljoonaa euroa (2,5 milj.
euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikutti positiivisesti erityisesti arvopaperikaupan tuottojen ja
markkinatakaustoiminnan tuloksen edellisvuotta korkeampi taso. Välityskomissiot laskivat
18 prosenttia vertailujaksoon verrattuna ollen 2,1 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa).
Corporate Finance

Tammi-joulukuu
Yritysjärjestelymarkkina oli aktiivinen koko tilikauden ajan ja asiakasaktiivisuus säilyi
hyvänä etenkin yritysjärjestelyjen osalta. Evli toimi neuvonantajana 16 toteutuneessa
transaktiossa (21 transaktiota vuonna 2014). Näitä olivat muun muassa









Lantmännen AB:n avustaminen koskien suomalaisen Vaasan-yhtiön ostoa Lion
Capitalilta
Mediplast AB:n myynti Ruotsissa listatulle Addtech AB:lle
Mediplast AB:n neuvonanto suomalaisen Fenno Medicalin hankinnassa
Ruotsissa listatun Dedicaren neuvonanto yhtiön norjalaisen
henkilöstövuokraustoiminnan myynnissä
SSH Communications Security Oyj -listayhtiön avustaminen koskien
vaihtovelkakirjan liikkeeseenlaskua
Nordic Mines -yhtiön johdon neuvonanto koskien pääomarakenteen
uudelleenjärjestelyä
Grimaldi-konsernin neuvonanto koskien Ilmarisella olleen vähemmistöosuuden
ostoa Finnlines-yhtiöstä
Northern Horizon Capitalin avustaminen BPT Real Estate -liiketoiminnan
myynnissä.

Evli Corporate Finance -liiketoiminnan nettoliikevaihto laski 17 prosenttia edelliseen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 5,5 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa).
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Merkittävä liikevaihdon vaihtelu eri ajanjaksojen välillä on tyypillistä Corporate Finance liiketoiminnalle. Yksikön toimeksiantokanta on vahva.
Loka-joulukuu
Neuvonantoliiketoiminnan nettoliikevaihto kasvoi yli nelinkertaiseksi edellisen vuoden
vastaavan jakson tasolta ollen 1,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Vuoden viimeisen
neljänneksen aikana Evli toimi neuvonantajina useissa toimeksiannoissa. Näitä olivat
muun muassa
 Ruotsissa listatun Nordic Mines -yhtiön pääomarakenteen restrukturointi
 Visiometrics-yhtiön myynti Englannissa listatulle Halmalle
 Cybercom hallituksen neuvonanto koskien Viltor AB:n tekemää julkista
ostotarjousta
Konsernirakenteen muutokset
Evli Pankki Oyj perusti uuden 100 prosenttisesti omistetun tytäryhtiön, Evli Alternative
Investments Oy:n, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.3.2015. Evli Alternative
Investments Oy on Finanssivalvonnan rekisteröimä vaihtoehtorahastojen hoitaja.
Evli allekirjoitti syyskuussa 2015 sopimuksen sijoituspalveluyritys Head Asset
Management Oy:n osake-enemmistön hankinnasta. Kaupan täytäntöönpano tapahtui
19.10.2015. Hankittu liiketoiminta sisältyy konsernin neljännen neljänneksen tulokseen.
Evli Pankin tytäryrityksen Evli Securities AS sivuliike Liettuassa suljettiin 4.12.2015.
Evlin osakkeet ja osakepääoma
Varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2015 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen
nojalla yhtiö hankki omia osakkeitaan toisella vuosineljänneksellä yhteensä 2 250
kappaletta ja kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 4 000 kappaletta. Osakkeet tulivat
yhtiön haltuun osakassopimuksen mukaisesti osakkuusmuutoksen myötä.
Evli Pankki Oyj:n kokonaisosakemäärä muuttui toisella vuosineljänneksellä yhteensä 157
500 osakkeella. Osakemäärän muutos johtui syksyllä 2011 järjestetyissä osamaksullisissa
osakeanneissa merkittyjen ja kokonaan maksettujen uusien osakkeiden tultua
rekisteröidyksi kaupparekisteriin sekä vuoden 2014 optio-ohjelman mukaisten optiooikeuksien perusteella merkittyjen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 5.5.2015.
Evli Pankki Oyj:n kokonaisosakemäärä muuttui kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä
11 375 osakkeella yhtiön hallituksen päätettyä 8.9.2015 mitätöidä yhtiön hallussa olevat
omat osakkeet. Uusi osakemäärä merkittiin kaupparekisteriin 21.9.2015.
Yllä mainitut osakemäärät kuvastavat tilannetta ennen 1.10.2015 tehtyä maksutonta
osakeantia.
Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.2015 yhtiön yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta. Muutoksen johdosta Evlillä on kaksi osakesarjaa, A-osakesarja ja Bosakesarja, joiden oikeudet määräytyvät muutetussa yhtiöjärjestyksessä määritellyllä
tavalla. Merkittävin ero osakesarjojen välillä koskee äänivaltaa. A-osakkeella on
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yhtiökokouksessa 20 ääntä, vastaavasti B-osakkeella yksi ääni. Yhtiökokous päätti lisäksi
lisätä osakkeiden lukumäärää antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita
omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annettiin
kolme (3) uutta A-sarjan osaketta ja yksi (1) B-sarjan osake. Tehtyjen päätösten jälkeen Asarjan osakkeiden lukumäärä oli 16 971 136 kappaletta ja B-sarjan osakkeiden lukumäärä
4 242 784 kappaletta, kaikkiaan yhteensä 21 213 920 kappaletta. Lisäksi ylimääräinen
yhtiökokous päätti muuttaa vuoden 2014 optio-ohjelman ehtoja siten, että yksi optiooikeus oikeuttaa merkitsemään neljä (4) A-sarjan osaketta ja yhden (1) B-sarjan
osakkeen.
Evli Pankki Oyj jätti 16.11.2015 listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön Bsarjan osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin Helsingin pörssin pörssilistalle.
Ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman antivaltuutuksen nojalla
listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä 2 100 000 uutta B-sarjan osaketta.
Evli Pankki Oyj:n hallitus päätti listautumisannissa tarjottujen osakkeiden liikkeeseen
laskemisesta ja merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien osakemerkintöjen ja maksujen
hyväksymisestä listautumisannin ehtojen ja allokaatioehdotuksen mukaisesti 25.11.2015.
Kaupankäynti B-sarjan osakkeilla (kaupankäyntitunnus on "EVLI" ja ISIN-koodi
FI4000170915) alkoi 2.12.2015. Kaupankäynnin kohteena olevien B-sarjan osakkeiden
kokonaismäärä on 6 342 784 kappaletta.
Yhtiön koko osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa yhteensä 23 313 920 kappaletta,
joista A-sarjan osakkeita yhteensä 16 971 136 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä
6 342 784 kappaletta. Tarkastelujakson lopussa yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.
Yhtiön osakepääoma oli tarkastelujakson lopussa 30 194 097,31 euroa. Osakepääomassa
ei tapahtunut tarkastelujakson aikana muutoksia.
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto kasvoi toteutetun listautumisannin seurauksena
konsernissa 13,7 miljoonaa euroa ja emoyhtiössä 14,2 miljoonaa euroa.
Osinko
Evli Pankki Oyj:n 6.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen
mukaisesti jakaa tilikaudelta 2014 osinkoina 0,21 euroa osaketta kohden, yhteensä 4
337 026,04 euroa. Osingon maksupäivä oli 17.3.2015. Osakekohtainen osinko on laskettu
käyttäen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.10.2015 päätetyn maksuttoman osakeannin
mukaisesti oikaistuja osakemääriä.
Ylimääräinen pääomanpalautus
Evli Pankki Oyj:n 30.6.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen
mukaisesti ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta 0,20 euroa osaketta
kohden, yhteensä 4 246 784 euroa. Pääomanpalautuksen maksupäivä oli 9.7.2015.
Osakekohtainen pääomanpalautus on laskettu käyttäen ylimääräisessä yhtiökokouksessa
1.10.2015 päätetyn maksuttoman osakeannin mukaisesti oikaistuja osakemääriä.
Hallitus ja tilintarkastajat
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 6.3.2015 hallituksen jäsenten
lukumääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman,
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Harri-Pekka Kaukonen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff. Hallituksen
puheenjohtajana toimii Henrik Andersin.
Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.2015 nostaa hallituksen jäsenten
lukumäärän seitsemään ja valitsi Johanna Lammisen hallituksen jäseneksi.
Varsinainen yhtiökokous 6.3.2015 valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman.
Hallituksen valtuutukset
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 6.3.2015 valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden OYL 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 307 240 kappaletta. Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen
yhtiökokous päätti 1.10.2015 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia B-osakkeita yhteensä enintään 3
000 000 kappaletta. Valtuutus kumosi aiemmin annetut valtuutukset ja on voimassa viisi
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Hallitus käytti valtuutusta laskemalla liikkeelle
listautumisannissa yhteensä 2 100 000 uutta B-sarjan osaketta.
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 6.3.2015 valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voitiin
hankkia enintään 409 665 kappaletta. Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti
1.10.2015 valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.127.079 oman osakkeen
hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1 701 664 kappaletta
ja B-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 425 415 kappaletta. Ylimääräisen
yhtiökokouksen 1.10.2015 antama valtuutus kumosi aiemman valtuutuksen ja on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.
Kaupankäynti Nasdaq Helsinki -pörssissä
Evlillä oli tilikauden päättyessä 6 342 784 kappaletta yhtiön B-osakkeita julkisen
kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki -pörssissä. Osakkeet otettiin kaupankäynnin
kohteeksi 2.12.2015. Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli 2 290 877 euroa.
Kappalemääräisesti tilikauden aikana pörssissä vaihdettiin 281 284 osaketta. Osakkeen
hinta 31.12.2015 oli 8,19 euroa. Katsauskaudella osakkeen korkein hinta oli 9,21 euroa ja
matalin 7,95 euroa. Evlin markkina-arvo 31.12.2015 oli 190,9 miljoonaa euroa. Markkinaarvo lasketaan sekä listaamattomien A-sarjan että listattujen B-sarjan osakkeiden
perusteella lukuun ottamatta hankittuja omia osakkeita. A-sarjan osakkeet on arvostettu Bsarjan osakkeen raportointikauden päätöskurssiin.
Osakkeenomistajat
Evlin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2015 on kuvattu alla olevassa
taulukossa. Osakkeenomistajien kokonaismäärä tilikauden päättyessä oli 2 642
kappaletta.
Osakkeenomistajat

A-osakkeet

B-osakkeet

Osakkeita yht.

Osuus osakkeista,
%

%-osuus äänistä
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1. Oy Prandium Ab
2. Oy Scripo Ab
3. Oy Fincorp Ab
4. Ingman Group Oy
Ab
5. Maunu Lehtimäki
6. Tallberg Claes
7. Hollfast John Erik
8. Thunekov AB
9. Ridgeback Advisory
AB
10. Dudarev Grigory

3 803 280
3 803 280
2 319 780

950 820
950 820
579 945

4 754 100
4 754 100
2 899 725

20,39
20,39
12,44

22,27
22,27
13,59

1 860 000

500 000

2 360 000

10,12

10,90

433 728
369 756
328 320
224 000

108 432
92 439
82 080
56 000

542 160
462 195
410 400
280 000

2,33
1,98
1,76
1,20

2,54
2,17
1,92
1,31

210 000

52 500

262 500

1,13

1,23

201 540

50 385

251 925

1,08

1,18

Riskienhallinta ja liiketoimintariskit
Riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja tulonmuodostuksen
häiriötöntä toteuttamista. Evlin emoyhtiön hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet,
konsernin riskilimiitit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta
Evlissä organisoidaan. Hallitus on myös asettanut tase- ja riskikomitean (Credalco), joka
valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset. Riskienhallintayksikkö valvoo
päivittäistä liiketoimintaa ja liiketoimintayksiköille myönnettyjen riskilimiittien
noudattamista.
Evlin lähiajan riskeistä merkittävin on markkinakehityksen vaikutus yhtiön
liiketoimintoihin. Pääomamarkkinoiden kehityksellä on suora vaikutus
varainhoitoliiketoimintaan, jonka liikevaihto perustuu hallinnoitavien varojen kehitykseen ja
on siten altis markkinaheilahteluille. Markkinoiden yleisellä kehityksellä on vaikutusta myös
välitystoimintaan. Corporate Finance -liiketoiminnan osalta mahdolliset muutokset
sijoittajien sekä yritysjohtajien markkinaluottamuksessa voivat johtaa projektien
venymiseen tai keskeytymiseen.
Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston delta-korjattu hintariski oli joulukuun
lopussa noin 7,4 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta markkinaliikkeestä
olisi aiheutunut noin 1,4 miljoonan euron skenaariotappio. Joulukuun lopussa Treasuryyksikön korkoriski oli noin +/- 0,4 miljoonaa euroa olettaen, että markkinakorot
nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin likviditeettitilanne on säilynyt hyvänä.
Tarkastelujakson aikana toteutuneiden operatiivisten riskien laskennallinen vaikutus oli
noin 1,0 miljoonaa euroa. Tarkempi kuvaus Evlin liiketoimintojen riskeistä ja niiden
hallinnasta löytyy yhtiön tilinpäätöksestä.
Evlin kertoi osakeannin yhteydessä osakkuusyritykseensä kohdistuneesta oikeusriidasta,
joka saatiin sovittua vuoden viimeisen neljänneksen aikana.
Liiketoimintaympäristö
Evlin liiketoimintaympäristö on säilynyt suotuisana. Varainhoitoliiketoiminnan vahva
kehitys, joka näkyi muun muassa merkittävänä hallinnoitavien varojen kasvuna, antaa
hyvän lähtökohdan tulevalle vuodelle. Erityisen positiivista kehitys on ollut
instituutiosegmentissä, joka on entuudestaan yksi Evlin vahvuuksista. Yhtiön saamat
tunnustukset arvostetuissa ja riippumattomissa tutkimuksissa sekä Head Asset
Management Oy:n osto ovat entisestään vahvistaneet Evlin asemaa Suomen johtavana
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yksityispankkina. Aktiivisena jatkunut yritysjärjestelymarkkina tarjoaa mahdollisuuksia
Evlin Corporate Finance -toiminnalle. Liiketoiminnan mandaattikanta on vahva. Evli on
onnistunut kasvattamaan palkkiotuottojaan myös erittäin kilpaillussa
välitysliiketoiminnassa ja saanut toteutettavakseen merkittäviä kauppoja, mikä osaltaan
kertoo asiakkaiden luottamuksesta yhtiötä kohtaan. Menestys kaikilla Evlin liiketoimintaalueilla luo jatkossakin hyvät edellytykset kasvulle. Korkojen odotetaan säilyvän alhaisella
tasolla.
Voitonjakoehdotus
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat yhteensä 32 327 244,28 euroa, josta
voittovaroja oli 7 351 232,85 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastossa 24 976 011,43 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,31 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava osinko laskettuna
tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 7 227 315,20 euroa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Ehdotettu osingonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna
yhtiön vakavaraisuutta.
Näkymät vuodelle 2016
Varainhoito- ja pääomamarkkinat-liiketoimintojen kehitys on ollut viime vuosina vahvaa ja
kiinnostuksen Evlin palveluita ja tuotteita kohtaan arvioidaan jatkuvan vakaana. Corporate
Finance -liiketoiminnan osalta merkittävät vaihtelut tuotoissa vuosittain ovat mahdollisia.
Yksikön toimeksiantokanta oli vuoden vaihteessa hyvä. Evlin toistuvien tuottojen suhde
kuluihin parani vuoden 2015 aikana, ja tuotot kattoivat miltei kokonaan kiinteät
operatiiviset kustannukset. Arvioimme vuoden 2016 tuloksen olevan selvästi positiivinen.
Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2016
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki
puh. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000
talousjohtaja Juho Mikola
puh. (09) 4766 9871 tai 040 717 8888
www.evli.com
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RAHOITUSLASKELMA, M€
Liiketoiminnan rahavirrat
Saadut korot ja palkkiot sekä arvopaperikaupan tuotot
osinkotuottoineen

1-12/ 2015

1-12/ 2014

76,8

57,8

Avoimet kaupat, netto

-2,8

7,9

Maksetut korot ja palkkiot

-3,2

-3,6

-34,1

-42,9

-92,0

28,7

Tavaroiden ja palveluiden toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys:
Kaupankäyntivaraston, -varojen ja -velkojen nettomuutos
Talletukset viranomaisvelvoitteista tai keskuspankin valvontaa varten

7,0

-24,2

91,0

57,8

2,6

-37,6

45,4

43,9

-2,6

-1,8

42,8

42,1

-6,3

0,0

0,0

0,4

0,0
-1,7

-0,1
-0,8

-8,1

-0,5

Osakeanti

14,9

0,6

Omien osakkeiden hankinta

-0,1

-0,2

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-0,2

-0,3

Maksetut osingot ja pääomanpalautukset

-8,6

-4,6

6,0

-4,2

Saamiset asiakkailta
Velkakirjojen liikkeellelasku
Liiketoiminnasta kertyneet nettovarat ennen tuloveroja
Tuloverot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirta
Muutokset tytär- ja osakkuusyrityksissä
Saadut osingot
Muiden kuin kaupankäyntiin tarkoitettujen arvopapereiden myynnistä
saadut tulot
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirrat

Rahoituksen nettorahavirta
Rahavirtojen nettolisäys/-vähennys

40,7

37,4

Rahavarat tilikauden alussa

163,6

126,3

Rahavarat tilikauden lopussa

204,0

163,6
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LIITETIEDOT, M€

31.12.2015

31.12.2014

0,0
35,7
35,7

0,0
33,1
33,1

Vieraan ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit
Oman pääoman ehtoiset esitetään oman pääoman muutoslaskelmassa
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Sijoitustodistukset
Joukkovelkakirjalainat
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Maturiteettijakauma
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Muutokset yleiseen liikkeseen lasketuissa joukkovelkakirjalainoissa
Liikkeeseenlaskut
Takaisinhankinnat
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Takaukset muiden puolesta
Käyttämättömät luottojärjestelyt

alle 3 kk
0,2

3-12 kk
4,1

1-5 vuotta 5-10 vuotta
24,7
6,7

31.12.2015
15,0
12,3

31.12.2014
16,0
43,2

5,0
0,6
0,5
2,4

5,3
0,6
0,6
3,0
Osakkuusyritykset

Yrityksen
johto

Saamiset

0,0

0,1

Velat

0,0

1,2

Kauden aikana ei ollut merkittäviä muutoksia lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa.
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LAATIMISPERIATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-stardardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti, siten
kuin EU on sen hyväksynyt. T ilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja segmenttiraportoinin
periaatteet on kuvattu vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Arvostusperiaatteisiin ei ole tehty
muutoksia edelliseen raportointihetkeen verrattuna.
Evli on muuttanut vuoden 2015 alusta liiketoimintaraportointiaan keskittämällä
Varainhoitosegmentin alle liiketoiminnot, jotka tuottavat niin sanottuja toistuvia tuottoja.
Siirtyneitä toimintoja ovat Evli Alexander Management Oy:n kannustinohjelmien
hallinnointi sekä säilytystoiminto, jotka aiemmin raportoitiin Pääomamarkkinatsegmentin alla. Muutoksen myötä Evlin liiketoimintaraportointi vastaa paremmin yhtiön
strategian mukaista raportointirakennetta. Segmenttiraportoinnin muutoksen
seurauksena vertailukauden liikevoitto on muuttunut 2 milj. euroa Pääomamarkkinat- ja
Varainhoitosegmenttien välillä. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernilukuihin.
Evli Pankki Oyj on ottanut käyttöön standardit IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11
Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 T ilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa
yhteisöissä 1.1.2014 alkaen. Käyttöönotolla ei ole vaikutusta konserniin.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

