
  

EVLI PANKKI OYJ 
 
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yksityishenkilöitä, yrittäjiä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. 
Evli tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja.  
 
Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä pääomamarkkinoilla. Toiminnan 
perustana on Evlin henkilöstön vahva ammattitaito ja kokemuksen tuoma kyky löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. 
Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita.  
 
Evlin päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö ja sen palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli-konsernin oma 
pääoma on 48,8 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 13,9 % (31.12.2013).  
 
 
Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, PL 1081, FI-00101 Helsinki, vaihde (09) 476 690, www.evli.com 
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EVLI PANKIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2013:  
Konsernin liikevaihto ja tulos kasvussa 
 
 

 Konsernin nettoliikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla 14,9 prosenttia ja oli 55,5 miljoonaa 
euroa (1-12/2012: 48,3 milj. euroa). 

 Konsernin liikevoitto lähes kaksinkertaistui ja oli 6,7 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). 
 Konsernin tilikauden voitto lähes kolminkertaistui ja oli 5,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. 

euroa). 
 Hallinnoidut varat kasvoivat tasaisesti vuoden aikana ja olivat joulukuun lopussa 

nettomääräisesti 6,0 miljardia euroa (5,0 mrd. euroa). 
 Evli-Rahastoyhtiö nousi vuoden 2013 lopussa Suomen neljänneksi suurimmaksi 

rahastoyhtiöksi 5,4 prosentin markkinaosuudella (4,8 prosenttia). 
 Evli vahvisti markkina-asemaansa Länsi-Suomessa ostamalla tammikuussa 2013 90 

prosentin osuuden Aurator Varainhoito Oy:stä. 
 Evli Pankin likviditeetti on hyvä ja sen vakavaraisuusasema säilyi korkealla tasolla. 
 Hallitus esittää osingoksi 0,65 euroa osakkeelta (0,61 euroa). 

 
 
 

 
 
  

AVAINLUVUT 10-12/ 2013 10-12/ 2012 1-12/ 2013 1-12/ 2012

Tuotot, M€ 15,0 12,9 57,4 50,8

Nettoliikevaihto, M€ 14,6 12,2 55,5 48,3

Liikevoitto / -tappio, M€ 1,3 -0,2 6,7 3,6

Tilikauden voitto/tappio, M€ 1,2 -0,5 5,6 2,1

Liikevoitto/ -tappio nettoliikevaihdosta, % 8,7 % -1,3 % 12,1 % 7,4 %

Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 11,2 4,7

Tulos/osake (EPS) 1,2 0,4

Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin 81 % 74 %

Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 245 243
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Markkinoiden kehitys  
 
Vuoden 2013 aikana odotukset maailmantalouden elpymisestä paranivat ja sijoittajien 
mieliala koheni. Euroaluetta pitkään vaivannut velkakriisi ja sen synnyttämät 
epävarmuustekijät alkoivat vähitellen hellittää. Samoin Yhdysvaltojen talouden 
toipumisesta on saatu lisää merkkejä. Yhtenä keskeisenä teemana on ollut 
Yhdysvaltojen keskuspankin aktiivinen rahapolitiikka ja sen normalisoituminen. 
Euroopan osalta keskuspankin elvytystoimien arvioidaan edelleen jatkuvan. Kehittyvillä 
markkinoilla tilanne jatkui haastavana muun muassa poliittisesta epävarmuudesta 
johtuen, ja talouskasvu oli merkittävästi heikompaa muuhun maailmaan verrattuna. 
 
Osakemarkkinat länsimaissa nousivat Yhdysvaltojen markkinoiden vetäminä. S&P 500 
-osakeindeksi nousi 30 prosenttia, Stoxx-indeksi 17 prosenttia ja OMX Helsinki CAP  
-indeksi 26 prosenttia. Nokian positiivinen kurssivaikutus oli merkittävä Suomen 
osakemarkkinoilla. Kehittyvien maiden osakemarkkinoita kuvaava MSCI Emerging 
markets free -indeksi laski viisi prosenttia. 
 
Euroopan keskuspankki laski edelleen ohjauskorkoaan 0,50 prosenttiyksiköllä 
ennätyksellisen alhaiselle 0,25 prosentin tasolle. Pitkät korot nousivat kuitenkin 
euroalueen ydinmaissa. Saksan valtion 10 vuoden valtionobligaation tuottotaso nousi 
0,64 prosenttiyksikköä 1,94 prosenttiin. Euro vahvistui dollariin nähden 5 prosenttia ja 
Japanin jeniin nähden 28 prosenttia. 
 
 
Liikevaihdon kehitys 
  
Evli-konsernin nettoliikevaihto kasvoi vuoden 2013 aikana selvästi. Nettoliikevaihdon 
kehitykseen vaikutti positiivisesti sekä palkkiotuottojen että arvopaperikaupan ja 
valuuttatoiminnan kasvu. Kehitystä tuki etenkin varallisuusarvojen nousu sekä hyvä 
asiakasaktiivisuus. Nettoliikevaihdon kehitystä heikensi vertailukautta heikompi 
korkokate. Tarkastelujaksolla nettoliikevaihto nousi 14,9 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 55,5 miljoonaa euroa (48,3 milj. euroa).  
 
Varainhoitoliiketoimintayksikkö menestyi tarkastelujaksolla hyvin. Yksikön 
nettoliikevaihto nousi 17 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Kehitystä tuki rahastomyynnin selvä kasvu sekä Suomessa että Ruotsissa, 
sekä hallinnoitavien varojen määrän kasvu. Tarkastelukauden liikevaihdon kehitykseen 
vaikutti positiivisesti myös Aurator Varainhoito Oy:n konsolidointi konsernin lukuihin. 
 
Pääomamarkkinat-yksikön tarkastelujakson nettoliikevaihto nousi 21 prosenttia 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti 
positiivisesti erityisesti arvopaperikaupan nettotuottojen kasvu. Arvopaperikaupan 
kasvaneet nettotuotot sisältävät markkinatakauksen lisäksi myös 
joukkovelkakirjavälityksen. Yksikön strategisena tavoitteena on ollut vähentää 
riippuvuuttaan perinteisestä osakevälityksestä ja laajentua välittämään muitakin 
pääomamarkkinatuotteita. Tässä on onnistuttu hyvin, nykyisellään jo yli 50 prosenttia 
yksikön liikevaihdosta tulee muista tuotteista kuin perinteisestä osakevälityksestä.  
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Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto laski 26 prosentilla verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut vuosineljännesten 
välillä ovat tyypillisiä Corporate Finance -liiketoiminnalle. 
 
 
Tuloksen ja kulurakenteen kehitys 
 
Konsernin tarkastelujakson tulos ennen veroja ja voitonjakoa henkilökunnalle nousi 
voimakkaasti edellisestä vuodesta ja oli 9,4 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa). 
Liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa).  
 
Kuluneen muutaman vuoden aikana Evli on tehostanut toimintaansa ja onnistunut 
keventämään kulurakennettaan. Tarkastelujaksolla konsernin vertailukelpoiset 
operatiiviset kustannukset olivat edellisen vuoden vastaavalla tasolla. Kustannuksia 
nosti muun muassa Aurator Varainhoito Oy:n konsolidointi konsernin lukuihin 
tarkastelujaksolla. Evlin kulu/tuotto-suhdeluku parani edellisvuodesta ja oli 0,88 (0,93).  
 
 
Tase ja rahoitus  
 
Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 48,8 miljoonaa euroa. Evli 
soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman 
vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). Konsernin 
vakavaraisuussuhdeluku on 13,9 prosenttia, joka ylittää selvästi viranomaisten 
asettaman kahdeksan prosentin vaatimuksen. 
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Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta väheni kahdeksan prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta pieneni edellisen vuoden vastaavan 
ajankohdan tasosta viisi prosenttia noin 58,7 miljoonaan euroon. Konsernin 
myöntämien lainojen suhde Evli Pankki Oyj:n yleisön talletuksiin oli 22 prosenttia. 
Konsernin likviditeetti on hyvä. 
 
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 245 (243). Henkilöstömäärä 
kasvoi kahdella henkilöllä eli 0,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna.  
 
Henkilöstöstä 82,4 prosenttia työskenteli Suomessa ja 17,6 prosenttia Suomen 
ulkopuolella. 
 
 
 

Ensisijaisten omien varojen yhteismäärä, M€ 31.12.2013 31.12.2012

Osakepääoma 30,2 30,2

Rahastot yhteensä 17,5 18,1

Vähemmistöosuus 1,0 0,9

Vähennykset:

   Aineettomat hyödykkeet 10,6 11,3

   Muut vähennykset 3,1 3,0

Yhteensä ensisijaiset omat varat 35,0 34,9

Evli Pankilla ei ole toissijaisia omia varoja.

Omien varojen vähimmäisvaatimus, M€ 31.12.2013 31.12.2013

Väh.määrä

Riskipainotettu 

arvo

Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 0,0 0,0

Saamiset aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta 0,0 0,0

Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 4,5 56,7

Sijoitusrahastosijoitukset 0,8 10,0

Kiinteistövakuudelliset saamiset 0,2 2,9

Saamiset yrityksiltä 0,5 6,7

Erät, jotka viranomaisten määritysten mukaan sisältävät korkean riskin 0,3 3,7

Muut erät 5,2 64,8

Omien varojen vähimmäismäärä, markkinariski 0,6 8,0

Omien varojen vähimmäismäärä, operatiivinen riski 7,9 98,8

Yhteensä 20,1 251,6

Vähimmäisvakavaraisuusvaatimus vastuuryhmittäin, luottoriskin 

standardimenetelmä:
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Liiketoiminnat 
 
Konsernitoiminnot 
 
Konsernin sijoitusten arvostus sekä valuuttatoiminnan tuotto kehittyivät suotuisasti 
edelliseen vuoteen verrattuna korkokatteen jäädessä alhaiselle tasolle.  
 
 
Varainhoitoliiketoiminta 
   

 
 
Loka-joulukuu 
 
Varainhoitotoiminta jatkoi vahvaa kehitystään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Evlin 
varainhoitoliiketoiminta pitää sisällään niin rahastomyynnin kuin täyden valtakirjan 
varainhoidon institutionaalisille sijoittajille, yksityishenkilöille ja yrittäjäsuvuille. 
Asiakkaiden lukumäärä kasvoi tarkastelujakson aikana. 
 
Rahastojen tuottokehitys noudatti yleistä markkinakehitystä, joka neljännellä 
vuosineljänneksellä oli hyvä. Neljännen vuosineljänneksen tuotot olivat pääasiassa 
positiivisia niin korko-, yhdistelmä-, kuin osakerahastoissa. Osakerahastoista parhaiten 
menestyi Evli Suomi Pienyhtiöt (vuosituotto 38,8 %), joka oli osuuden arvonnousulla 
mitattuna Suomen paras Suomi-osakerahasto kuluneella vuodella. 
Yhdistelmärahastoista parhaiten menestyi Evli Varainhoito 75 (15,3 %) ja 
korkorahastoista Evli High Yield Yrityslaina (9,2 %). Suurimman tuottoeron suhteessa 
vertailuindeksiin saavutti Evli Suomi Pienyhtiöt (22,1 %). 
 
Evlin rahastojen keskimääräinen tähditys oli riippumattomassa Morningstarin joulukuun 
rahastovertailussa 3,41 (3,55). Evlin 29:sta rahastosta on vertailussa mukana 22. 
Näistä yhteensä 10 rahastoa on saanut parhaan tai toiseksi parhaan Morningstar-
luokituksen. 
 
Lokakuussa Evli perusti kaksi uutta sijoitusrahastoa. Korkorahasto Evli Kehittyvät 
Markkinat Yrityslaina sijoittaa varansa kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten 
joukkovelkakirjalainoihin ja osakerahasto Evli Emerging Frontier sijoittaa varansa 
kehittyvissä maissa toimivien yhtiöiden osakkeisiin. 
 

Varainhoitoliiketoiminta numeroina 1-12/2013 1-12/2012 Muutos % 10-12/2013 10-12/2012 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 31,2 26,7 17 % 8,9 7,2 23 %

Liiketulos, M€ 4,7 4,7 0 % 1,2 1,3 -13 %

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 87 83 5 %

Hallinnoitavissa oleva varallisuus (netto), katsauskauden lopulla, M€ 5 965 5 005 19 %

Hallinnoitavissa oleva varallisuus ml. osakkuusyhtiöt (netto), 

katsauskauden lopulla, M€
7 008 6 114

Markkinaosuus (Evli-Rahastoyhtiö), %* 5,4 4,8

Nettomerkinnät Evlin omiin rahastoihin, M€* 614 77

Rahastojen MorningStar tähditys, keskiarvo 3,4 3,6

*lähde: rahastoraportti, Finanssialan Keskusliitto ry
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Tammi-joulukuu 
 
Kehitys varainhoitoliiketoiminnassa tarkastelujaksolla oli hyvä. Sekä hallinnoitava 
varallisuus että asiakasmäärä kasvoivat. Erityisen positiivista kehitys oli 
rahastomyynnin puolella. Varainhoitoliiketoiminnan nettoliikevaihto kasvoi 17 prosenttia 
ja oli 31,2 miljoonaa euroa (26,7 milj. euroa). Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat 
olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti 6,0 miljardia euroa (5,0 mrd. euroa), joka on 
19,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Viimeisimpien Finanssivalvonnan 
tilastotietojen perusteella Evlin markkinaosuus täyden valtakirjan 
omaisuudenhoitopalveluiden osalta oli 7,6 prosenttia syyskuun lopussa. 
Finanssivalvonta ilmoittaa täyden valtakirjan omaisuudenhoitomarkkinan suuruudeksi 
103,3 miljardia euroa Evlin bruttomääräisen hallinnoitavissa olevan varallisuuden 
ollessa 7,8 miljardia euroa. 
 
Evlin rahastoista suurimmat nettomerkinnät vuonna 2013 keräsivät Evli High Yield 
Yrityslaina (173 milj. euroa) ja Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina (93 milj. euroa). 
Pääomaltaan suurimmat rahastot joulukuun lopussa olivat Evli Likvidi (739 milj. euroa) 
ja Evli High Yield Yrityslaina (727 milj. euroa). 
 
Suomeen rekisteröityjen rahastojen nettomerkinnät olivat vuonna 2013 yhteensä 4,7 
miljardia euroa (4,7 mrd. euroa). Evlin sijoitusrahastojen nettomerkinnät vuoden 
lopussa olivat 614 miljoonaa euroa (77 milj. euroa). Evli-Rahastoyhtiön markkinaosuus 
kasvoi 0,6 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta ja oli joulukuun lopussa 5,4 prosenttia. 
Tämän myötä Evli-Rahastoyhtiö nousi Suomen neljänneksi suurimmaksi 
rahastoyhtiöksi. Yhtiön hallinnoiman 29 sijoitusrahaston yhteenlaskettu pääoma oli 4 
126 miljoonaa euroa (3 255 milj. euroa) ja osuudenomistajien lukumäärä oli 16 394 (15 
499).  
 
Evli vahvisti varainhoidon kasvustrategiaansa erityisesti Länsi-Suomen alueella 
hankkimalla tammikuun alussa 90 prosentin omistusosuuden Aurator Varainhoito 
Oy:stä. Tarkastelukauden liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat positiivisesti sekä 
Aurator Varainhoito Oy:n konsolidointi konsernin lukuihin että muiden palkkiotuottojen 
kasvu. 
 
Tarkastelukauden aikana Evli nousi riippumattomissa käytettävyys ja palvelutaso-
mittauksissa kärkisijoille. SFR 2013 tarkastelussa Evli todettiin toiseksi käytetyimmäksi 
varainhoitajaksi rahastojen osalta yhteisöasiakkaiden keskuudessa. Vastaavasti TNS 
Sifo Prosperan 2013 tutkimuksen mukaan Evli oli käytetyin palveluntarjoaja 
yhteisöasiakkaiden keskuudessa. Lisäksi Evlin tuottohistoria todettiin parhaimmaksi. 
Kokonaislaatuarviossa Evli sijoittui toiseksi. 
 
Toukokuussa 2013 Evli fuusioi kaikki Ruotsiin rekisteröidyt sijoitusrahastonsa 
Suomeen. Sijoitusrahastojen myyntiä jatketaan Ruotsissa Evli Rahastoyhtiön 
sivuliikkeessä. 
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Pääomamarkkinapalvelut 
 

 
 
Loka-joulukuu 
 
Markkinaympäristö perinteisen osakevälityksen osalta jatkui haastavana huolimatta 
yleisestä kurssinoususta. Helsingin pörssin vaihto oli tarkastelujaksolla 95,3 miljardia 
euroa, mikä oli 3,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Samaan aikaan pörssin 
hintakehitystä kuvaava yleisindeksi (HEX) nousi 32,2 prosenttia. 
 
Huolimatta hiljaisista markkinoista Evlin välitystoiminta onnistui kasvattamaan 
liikevaihtoaan myös vuoden viimeisen neljänneksen aikana edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Evlin pääomamarkkinat-yksikkö tarjoaa muun muassa osake-, 
johdannais- ja velkakirjavälitystä erityisesti institutionaalisille sijoittajille.  
 
Tammi-joulukuu 
 
Pääomamarkkinat-yksikön nettoliikevaihto nousi 21 prosenttia vertailujaksoon 
verrattuna ja oli 16,1 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa). Tuottojen kasvuun vaikuttivat 
positiivisesti markkinasentimentin paraneminen ja lisääntynyt asiakasaktiivisuus 
kaikkien tuotealueiden kohdalla. Tämän lisäksi panostukset 
joukkovelkakirjavälitykseen ja kannustinjärjestelmien hallinnointiin vaikuttivat 
positiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Tuotealueista erityisen positiivisesti kehittyi 
johdannaisten markkinatakaus. Evli on asettanut strategiseksi tavoitteeksi kasvattaa 
muun kuin perinteisen osakevälityksen osuutta pääomamarkkinatoiminnastaan. 
Vuoden 2013 aikana muiden tuotealueiden kuin osakevälityksen osuus yksikön 
välitystuotoista ylitti 50 prosenttia.  
 
Evli pääomamarkkinat osallistui tarkastelujaksolla useisiin suuriin 
pääomamarkkinaoperaatioihin. Evli toteutti muun muassa kauden aikana ensimmäisen 
joukkovelkakirjaemission myynnin, jossa asiakkaana oli kuusi POP-Pankkia. Tämän 
lisäksi Evlin pääomamarkkinat-yksikkö toteutti Restamax Oyj:n listautumisannin 
myynnin sijoittajille, sekä oli aktiivisesti mukana Etteplan Oyj:n ostotarjoukseen 
johtaneissa kaupoissa. Lisäksi Evli avusti ulkomaista instituutiota tämän hankkiessa 10 
prosentin osuuden Excel Oyj:stä.  
 
Evli vahvisti kesän aikana johdannaisliiketoimintaansa ostamalla heinäkuussa 
allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Evli Optiot Oy:n vähemmistöosuuden. Evli 
omistaa nyt yhtiön koko osakekannan. 
 
 

Pääomamarkkinapalvelut numeroina 1-12/2013 1-12/2012 Muutos % 10-12/2013 10-12/2012 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 16,1 13,3 21 % 3,6 3,1 15 %

Liiketulos, M€ 1,3 -1,8 - -0,5 -1,1 -57 %

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 44 47 -6 %

Markkinaosuus (OMX Helsinki), EUR volyymistä, % 1,5 1,2

Markkinaosuus (OMX Helsinki), kauppojen lukumäärästä, % 1,1 1,1
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Corporate Finance 
   

 
 
Loka-joulukuu 
  
Yritysjärjestelymarkkinoilla kolmannen vuosineljänneksen lopussa herännyt aktiivisuus 
vahvistui entisestään vuoden viimeisellä neljänneksellä.  
 
Tarkastelukaudella Evli Corporate Finance toimi neuvonantajana useassa eri 
projektissa. Julkisista pääomamarkkinatransaktioista mainittavimpana Evli Corporate 
Finance toimi Evlin pääomamarkkinat-yksikön kanssa pääjärjestäjänä Restamax Oyj:n 
listautumisannissa Nasdaq OMX Helsingin päälistalle. Restamaxin 16,5 miljoonan 
euron listautumisanti ylimerkittiin 30 prosentilla. Restamax Oyj on suomalainen 
ravintola-alalla toimiva yhtiö, joka omistaa ravintoloita, kahviloita ja yökerhoja 
Suomessa.  
 
Tämän lisäksi Evli Corporate Finance toimi muun muassa Libanonilaisen Al Rifai 
Groupin taloudellisena neuvonantajana liiketoiminnan myynnissä Cloetta:lle ja 
Seamless Distribution AB (publ) neuvonantajana 320 miljoonan Ruotsin kruunun 
kohdennetussa osakeannissa. Seamless Distribution AB on yksi maailman johtavista 
matkapuhelinmaksujärjestelmien toimittajista. 
 
Evli Corporate Finance sai vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä lukuisia uusia 
toimeksiantoja, jotka entisestään vahvistavat jo olemassa olevaa toimeksiantokantaa ja 
luovat positiiviset odotukset alkavalle vuodelle. 
 
Tammi-joulukuu 
 
Tuloksellisesti Corporate Finance –yksikkö jäi alkuperäisistä tavoitteistaan vuoden 
2013 aikana. Yksikön nettoliikevaihto laski 26 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna ja oli 3,0 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Laskun taustalla oli 
poikkeuksellisen heikko aktiivisuus yritysjärjestelymarkkinoilla vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla kaikilla Evlin markkina-alueilla. Yleinen markkinasentimentti muuttui 
kuitenkin täysin vuoden vaihteen lähestyessä ja tällä hetkellä tilanne näyttää 
merkittävästi paremmalta. Erityisesti asiakasaktiivisuuden kehitys Ruotsissa ja 
Suomessa on ollut positiivista. Viime aikoina tehdyt yritysjärjestelyt osoittavat että sekä 
teolliset toimijat että pääomarahoittajat ovat aktivoituneet hiljaisen alkuvuoden jälkeen. 
Tämän lisäksi suotuisasti kehittyneet osakemarkkinat ovat lisänneet yritysten 
kiinnostusta julkisiin anteihin. 
 
Evli uudelleenjärjesteli alkuvuoden aikana Ruotsin Corporate Finance -yksikön 
toiminnan keskittämällä sen uuteen yhtiöön, Evli Corporate Finance AB:hen. 
 
 

Corporate Finance numeroina 1-12/2013 1-12/2012 Muutos % 10-12/2013 10-12/2012 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 3,0 4,1 -26 % 1,3 1,1 25 %

Liiketulos, M€ -1,9 -1,6 -18 % 0,0 -0,5 -

Henkilöstö, katsauskauden lopulla 26 30 -13 %
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Evlin hallitus ja tilintarkastajat  
 

6.3.2013 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Evli Pankki Oyj:n hallitukseen 
valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Mikael 
Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff. Hallituksen puheenjohtajana toimii Henrik 
Andersin.  
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman. 

 
Evlin osake-, omistus- ja konsernirakenteen muutokset  

 
Evli Pankki Oyj:n kokonaisosakemäärä muuttui kolmannella vuosineljänneksellä 
yhteensä 18 135 osakkeella. Osakemäärän muutos johtui yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden mitätöinnistä, syksyllä 2011 järjestetyssä osamaksullisessa 
osakeannissa merkittyjen ja kokonaan maksettujen uusien osakkeiden tultua 
rekisteröidyksi kaupparekisteriin sekä heinä- ja elokuussa 2013 toteutetuissa 
suunnatuissa osakeanneissa merkittyjen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi 
kaupparekisteriin.  
 
Evli Optiot Oy:n koko osakekanta siirtyi Evli Pankki Oyj:n omistukseen heinäkuussa 
2013. 
 
Evli Pankki Oyj:stä tuli tammikuun alussa 2013 Aurator Varainhoito Oy:n omistaja noin 
90 prosentin omistusosuudella. Ruotsin Corporate Finance  – toiminnat yhtiöitettiin 
alkuvuoden aikana omaksi yhtiökseen. Evli omistaa Evli Corporate Finance AB:stä 75 
prosenttia. 
 
Evli rekisteröi 11.11.2013 Terra Nova Capital Advisors Ltd osakkuusyhtiön Dubaihin. 
Yhtiö keskittyy erityisesti niin sanottujen reunamarkkinoiden analyysiin. Toiminta on 
vielä käynnistymisvaiheessa. 

 
Evlin osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset  

 
Evli Pankki Oyj:n hallitus päätti 12.7.2013 mitätöidä yhteensä 113 954 kappaletta 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 
17.9.2013. 
 
Yhtiökokouksen 5.3.2012 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla 
yhtiö hankki omia osakkeitaan vuoden 2013 alussa yhteensä 6 500 kappaletta. 
Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten 
myötä. 
 
Hallitus ei käyttänyt yhtiökokouksen 5.3.2012 antamaa osakeantivaltuutusta 
tarkastelujaksolla.  
 
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 6.3.2013 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 
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osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kolmesataaviisituhattaviisisataa (305 
500) kappaletta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeannista, 
optio-oikeuksien ja/tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla 
tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, 
kuitenkin enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  
 
Hallitus käytti yhtiökokouksen 6.3.2013 antamaa osakeantivaltuutusta kolmannella 
vuosineljänneksellä tarjoamalla yhtiön avainhenkilöille merkittäväksi 12.7.2013 
tekemällään päätöksellä yhteensä enintään 48 000 osaketta, joista merkittiin yhteensä 
37 400 osaketta. Lisäksi hallitus päätti 12.7.2013 suunnata Evli Optiot Oy:n 
vähemmistöosakkeenomistajille yhteensä enintään 74 689 osaketta, jotka tulivat kaikki 
merkityiksi. Evli Optiot Oy:n koko osakekanta siirtyi Evli Pankki Oy:n omistukseen 
heinäkuussa ja osakeanti oli seurausta tästä järjestelystä. Osakeanneissa merkityt 
uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 17.9.2013. 

 
Varsinainen yhtiökokous päätti 6.3.2013 valtuuttaa hallituksen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia 
enintään 407 337 kappaletta ja ne voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, 
kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien 
osakkeiden yhteenlaskettu määrä hankinnan jälkeen ei saa ylittää kymmentä (10) 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita 
myös muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja päättämään 
osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) 
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla 
yhtiö hankki omia osakkeitaan toisella vuosineljänneksellä yhteensä 16 700 
kappaletta, kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 40 625 kappaletta ja neljännellä 
vuosineljänneksellä yhteensä 19 325 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun 
osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten myötä. 
 
Ylimääräisen yhtiökokouksen 4.12.2013 päätöksen mukaisesti yhtiö maksoi yhteensä 
2,3 miljoonan euron lisäosingon joulukuussa.  
 
Tarkastelujakson lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 39 325 kappaletta omia 
osakkeita. Koko osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa 4 091 509 kappaletta.  
 
Yhtiön osakepääomassa ei tarkastelujakson aikana tapahtunut muutoksia. 
 
Hallitus esittää tilikaudelta maksettavaksi 0,65 euroa osinkoina osaketta kohden. 
 

 

Riskienhallinta 
 
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 organisoidaan Evlissä. Hallitus on myös asettanut tase- ja 
riskikomitean (Credalco), joka valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset. 
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Riskienhallintayksikkö valvoo päivittäistä liiketoimintaa ja liiketoimintayksiköille 
myönnettyjen riskilimiittien noudattamista. 
 
Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston Delta-korjattu hintariski oli 
joulukuun lopussa noin 5,5 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta 
markkinaliikkeestä olisi aiheutunut noin 1,3 miljoonan euron skenaariotappio. 
Joulukuun lopussa Treasury-yksikön korkoriski oli noin +/- 0,2 miljoonaa euroa 
olettaen, että markkinakorot nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin 
likviditeettitilanne on säilynyt hyvänä.  
 
 
Liiketoimintaympäristö 
 
Positiivinen tunnelma rahoitusmarkkinoilla on vahvistunut entisestään. Varallisuusarvot 
kehittyivät suotuisasti koko vuoden ajan ja pohjoismaiden osakeindeksit nousivat 
vahvasti, mikä puolestaan on kasvattanut kiinnostusta muun muassa listautumisia 
kohtaan. Tämän lisäksi koko alkuvuoden hiljaisena jatkunut yritysjärjestelymarkkina 
aktivoitui vuoden loppua kohti.  Perinteisen osakevälityksen osalta tilanne on kuitenkin 
jatkunut haastavana johtuen kiristyvästä hintakilpailusta ja yleisestä volyymien 
laskusta. Alhaisen korkotason odotetaan jatkuvan toistaiseksi, mikä osaltaan vaikuttaa 
kielteisesti pankkien korkokatteisiin.  
 
Toukokuun alussa voimaan astunut täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluiden 
arvonlisäverollisuus ja sitä koskevat tulkintaepäselvyydet ovat lisänneet epävarmuutta 
varainhoitomarkkinoiden lähiajan kehityksestä.  
 
Sijoituspalvelumarkkinoilla alkuvuoden aikana tapahtunut konsolidaatio on omalta 
osaltaan selkeyttänyt Evlin markkina-asemaa Suomen johtavana yksityispankkina. 
Tätä tukee entisestään Evli-Rahastoyhtiön selvä markkinaosuuden kasvu 
rahastoliiketoiminnassa.  
 
 
Näkymät  
 
Vuoden 2014 tuloksen arvioidaan olevan edellisvuoden tapaan selkeästi positiivinen. 
Tätä näkemystä tukee parantunut toimintaympäristö sekä se, että toistuvat tuotot 
kattavat merkittävän osan yhtiön kokonaiskustannuksista. 
 
Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2014 
 

Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
 
toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki  
puh. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000 

 
 
www.evli.com  
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EVLI PANKKI OYJ -KONSERNI     
 

 

 
 

 LAAJA TULOSLASKELMA, M€ 10-12/ 2013 10-12/ 2012 1-12/ 2013 1-12/ 2012

Korkokate 0,2 0,4 0,5 3,1

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 15,1 10,9 49,5 43,3

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -0,8 0,3 5,1 1,2

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,6 0,4 0,7

Hallintokulut

Henkilöstökulut -5,9 -6,1 -23,3 -21,3

Muut hallintokulut -3,3 -3,8 -13,9 -14,3

Poistot ja arvonalentumiset -1,4 -1,2 -4,7 -4,4

Liiketoiminnan muut kulut -0,9 -1,4 -4,2 -4,5

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 0,0 -0,1 0,0 -0,1

LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 3,1 -0,5 9,4 3,7

Voitonjako henkilökunnalle -1,8 0,3 -2,7 -0,1

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,3 -0,2 6,7 3,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 -0,2 0,2 -0,2

Tuloverot* -0,1 -0,1 -1,2 -1,2

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,2 -0,5 5,6 2,1

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 0,1 0,6 0,5

Emoyrityksen omistajille 1,0 -0,6 5,0 1,6

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,2 -0,5 5,6 2,1

MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0 -0,1 0,0

Yhteensä 0,0 0,0 -0,1 0,0

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,0 -0,1 0,0

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 0,0 0,0 -0,1 0,0

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 0,0 -0,1 0,0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,2 -0,5 5,6 2,2

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 0,1 0,6 0,5

Emoyrityksen omistajille 1,0 -0,6 4,9 1,7

* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta
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LAAJA TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, M€ 10-12/ 2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/ 2013 10-12/2012

Korkokate 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 15,1 10,2 12,3 11,9 10,9

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -0,8 1,2 3,2 1,5 0,3

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,2 0,1 0,6

Hallintokulut

Henkilöstökulut -5,9 -4,9 -6,2 -6,3 -6,1

Muut hallintokulut -3,3 -2,9 -3,9 -3,8 -3,8

Poistot ja arvonalentumiset -1,4 -1,0 -1,1 -1,2 -1,2

Liiketoiminnan muut kulut -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,4

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 3,1 1,7 3,5 1,1 -0,5

Voitonjako henkilökunnalle -1,8 -0,2 -0,7 0,0 0,3

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,3 1,5 2,8 1,1 -0,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,2

Tuloverot* -0,1 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,2 1,1 2,5 0,9 -0,5

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1

Emoyrityksen omistajille 1,0 1,0 2,4 0,6 -0,6

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,2 1,1 2,5 0,9 -0,5

MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,1 -0,2 -0,1 0,0

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 0,0 0,1 -0,2 -0,1 0,0

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,0 0,1 -0,2 -0,1 0,0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,2 1,2 2,3 0,8 -0,5

Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1

Emoyrityksen omistajille 1,0 1,1 2,3 0,5 -0,6

* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta
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KONSERNITASE, M€ 31.12.2013 31.12.2012

VARAT

Käteiset varat 61,0 118,7

Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 105,0 154,1

Saamiset luottolaitoksilta 90,4 8,8

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 58,7 62,1

Saamistodistukset 64,0 58,3

Osakkeet ja osuudet 46,0 44,3

Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 3,6 3,7

Johdannaissopimukset 19,7 12,2

Aineettomat hyödykkeet 11,5 11,8

Aineelliset hyödykkeet 3,0 3,1

Muut varat 109,3 114,0

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 3,0 3,4

Laskennalliset verosaamiset 0,8 1,0

VARAT YHTEENSÄ 576,0 595,6

KONSERNITASE, M€ 31.12.2013 31.12.2012

VELAT JA OMA PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille 18,9 18,3

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 260,9 301,6

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 70,7 62,9

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 46,4 26,5

Muut velat 115,9 125,6

Siirtovelat ja saadut ennakot 13,7 10,8

Laskennalliset verovelat 0,8 0,5

527,2 546,3

Oma pääoma emoyrityksen omistajille 47,7 48,3

Määräysvallattomien omistajien osuus 1,0 0,9

VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 576,0 595,6
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OMA PÄÄOMA, M€

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

Sij.vapaan 

pääoman 

rahasto

Muut 

rahastot Muuntoero

Kertyneet 

voittovat Yhteensä

Määräysval- 

lattomien 

omistajien 

osuus

Oma 

pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 31.12.2011 30,2 1,8 10,8 0,1 -0,2 7,2 50,0 0,6 50,6

Muuntoero 0,5 0,5 0,5

Kauden voitto / -tappio 1,6 1,6 0,5 2,1

Osingonjako -2,5 -2,5 -0,2 -2,7

Osakeanti 0,4 0,4 0,4

Omien osakkeiden hankinta -1,1 -1,1 -1,1

Muut muutokset 0,0 0,0

Oma pääoma 31.12.2012 30,2 1,8 11,1 0,1 0,3 4,8 48,3 0,9 49,2

Muuntoero -0,2 -0,2 -0,2

Kauden voitto / -tappio 5,0 5,0 0,6 5,6

Osingonjako -4,9 -4,9 -0,4 -5,3

Osakeanti 1,6 1,6 1,6

Omien osakkeiden hankinta -1,0 -1,0 -1,0

Muut muutokset -1,1 -1,1 -1,1

Oma pääoma 31.12.2013 30,2 1,8 12,7 0,1 0,1 2,8 47,7 1,0 48,8
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RAHOITUSLASKELMA, M€ 1-12/ 2013 1-12/ 2012

Liiketoiminnan rahavirrat

Saadut korot ja palkkiot sekä arvopaperikaupan tuotot 

osinkotuottoineen 78,7 55,4

Maksetut korot ja palkkiot -5,0 -6,9

Tavaroiden ja palveluiden toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -43,8 -40,7

Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys:

Kaupankäyntivaraston, -varojen ja -velkojen nettomuutos -14,8 -15,8

Talletukset viranomaisvelvoitteista tai keskuspankin valvontaa varten -20,7 -2,7

Saamiset asiakkailta 12,9 -65,2

Velkakirjojen liikkeellelasku 7,8 -5,8

Liiketoiminnasta kertyneet nettovarat ennen tuloveroja 15,1 -81,7

Tuloverot -0,9 -0,1

Liiketoiminnan nettorahavirta 14,2 -81,8

Investointien rahavirta

Muutokset tytär- ja osakkuusyrityksissä -2,8 0,5

Muiden kuin kaupankäyntiin tarkoitettujen arvopapereiden myynnistä 

saadut tulot 0,0 0,0

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,1 -1,6

Investointien nettorahavirta -4,9 -1,0

Rahoituksen rahavirrat

Osakeanti 0,7 0,4

Omien osakkeiden hankinta -1,0 -1,1

Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,2 -0,2

Maksetut osingot -5,5 -2,7

Rahoituksen nettorahavirta -6,0 -3,7

Rahavirtojen nettolisäys/-vähennys 3,4 -86,6

Rahavarat tilikauden alussa 123,1 209,7

Rahavarat tilikauden lopussa 126,3 123,1
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Konsernitoiminnot sisältävät treasuryn, konsernin riskienhallinnan, taloushallinnon, tietohallinnon, 
konsernin viestinnän, lakiasiat ja compliance-toiminnan sekä henkilöstöhallinnon. 

  
 
 

 

Pääomamark-kinat

Corporate 

Finance Varainhoito

Konserni-

toiminnot Kohdistamat-tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-12/ 2013 1-12/ 2013 1-12/ 2013 1-12/ 2013 1-12/ 2013

TUOTOT 

Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 16,5 3,0 31,2 4,5 0,4 55,5

Tuotot toisilta segmenteiltä -0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 16,1 3,0 31,2 4,8 0,4 55,5

TULOS

Segmentin operatiiv iset kulut -11,7 -4,6 -20,9 -11,2 -0,2 -48,7

Yritystason kulut -3,1 -0,3 -5,6 9,0 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio 1,3 -1,9 4,7 2,6 0,0 6,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1

Verot -1,2 -1,2

Segmentin voitto/tappio 1,3 -1,9 4,7 2,6 -1,1 5,6

SEGMENTTITASE 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013

Segmentin varat 205,8 1,6 18,5 379,4

Kohdistumattomat yritystason varat -29,3

Konsernin varat yhteensä 576,0

Segmentin velat 150,9 0,5 8,0 382,7

Kohdistumattomat yritystason velat -14,9

Konsernin velat yhteensä 527,2

Pääomamark-kinat

Corporate 

Finance Varainhoito

Konserni-

toiminnot Kohdistamat-tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-12/ 2012 1-12/ 2012 1-12/ 2012 1-12/ 2012 1-12/ 2012

TUOTOT 

Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 13,8 4,1 26,7 3,4 0,3 48,3

Tuotot toisilta segmenteiltä -0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 13,3 4,1 26,7 3,9 0,3 48,3

TULOS

Segmentin operatiiv iset kulut -12,6 -4,9 -17,8 -9,1 -0,5 -45,0

Yritystason kulut -2,6 -0,8 -4,2 7,6 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio -1,8 -1,6 4,7 2,3 -0,2 3,3

Verot -1,2 -1,2

Segmentin voitto/tappio -1,8 -1,6 4,7 2,3 -1,4 2,1

SEGMENTTITASE 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012

Segmentin varat 212,8 1,6 19,1 392,4

Kohdistumattomat yritystason varat -30,3

Konsernin varat yhteensä 595,6

Segmentin velat 156,4 0,5 8,3 396,7

Kohdistumattomat yritystason velat -15,5

Konsernin velat yhteensä 546,4

2013

2012



 

 

 
18 (21) 

 
LEHDISTÖTIEDOTE 

 
13.2.2014 

 

 
 

  

KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/ 2013 1-12/ 2012

Nettoliikevaihto, M€ 55,5 48,3

Liikevoitto / -tappio, M€ 6,7 3,6

% nettoliikevaihdosta 12,1 7,4

Tilikauden voitto / tappio, M€ 5,6 2,1

% nettoliikevaihdosta 10,2 4,4

Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 11,2 4,7

Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 0,9 0,4

Omavaraisuusaste, % 8,5 8,3

Kulu/tuotto -suhde 0,88 0,93

Henkilöstö tilikauden lopussa 245 243

*annualisoitu

Konsernin vakavaraisuus 31.12.2013 31.12.2012

Omat varat, M€ * 35,0 34,9

Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M€ 152,8 137,4

Vakavaraisuussuhde, % 13,9 14,6

Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 18,4 18,7

Omien varojen ylijäämä M€ 14,9 15,7

Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen 1,7 1,8

* sisältäen vain ensisijaiset omat varat

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Tuotot Korkokate + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan

nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot

Nettoliikevaihto 

Saadaan suoraan tuloslaskelmasta. Sisältää bruttotuotot, joista vähennetään korko- ja 

palkkiokulut.

Liikevoitto tai -tappio Saadaan suoraan tuloslaskelmasta 

Tilikauden voitto Saadaan suoraan tuloslaskelmasta 

Liikevoitto/-tappio – verot 

Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 

Liikevoitto/-tappio - verot 

Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 

Oma pääoma

Taseen loppusumma 

Hallintokulut + poistot ja arvonalennukset + liiketoiminnan muut kulut 

Korkokate  + nettopalkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + 

liiketoiminnan muut tuotot 

Oman pääoman tuotto (ROE), %  = x 100 

Koko pääoman tuotto (ROA), %  = x 100 

Omavaraisuusaste, %  = x 100 

kulu/tuotto-suhde = x 100 
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LIITETIEDOT, M€ 31.12.2013 31.12.2012

Vieraan ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit

Oman pääoman ehtoiset esitetään oman pääoman muutoslaskelmassa

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Sijoitustodistukset 15,0 1,0

Joukkovelkakirjalainat 55,7 61,9

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 70,7 62,9

Maturiteettijakauma alle 3 kk 3-12 kk 1-5 vuotta

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 22,5 23,2 21,7

Muutokset yleiseen liikkeseen lasketuissa joukkovelkakirjalainoissa 31.12.2013 31.12.2012

Liikkeeseenlaskut 8,1 0,0

Takaisinhankinnat 12,3 4,2

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 3,1 4,1

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 0,5 0,9

Takaukset muiden puolesta 0,6 0,6

Käyttämättömät luottojärjestelyt 2,1 1,5

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 1-12/ 2013

Osakkuus-

yritykset Yrityksen johto Yrityksen johto

Saamiset 0,0 0,1 0,1

Kauden aikana ei ollut merkittäviä muutoksia lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa.
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Johdannaissopimukset, M€

Johdannaisriskien kokonaisvaikutukset 2013

Kohde-etuuden nimellisarvoina, brutto

Jäljellä oleva maturiteetti

Alle 1 vuosi 1-5 vuotta 5-15 vuotta Käypä arvo (+/-)

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset 0,0 0,0 3,4 0,0

Valuuttajohdannaiset 1 301,4 0,0 0,0 0,1

Osakejohdannaiset

Termiinisopimukset 4,8 0,0 0,0 0,0

Ostetut optiot 99,0 24,1 0,0 10,5

Asetetut optiot 133,3 24,1 0,0 -16,1

Muut johdannaiset

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät yhteensä 1 538,6 48,3 3,4 -5,5

Johdannaissopimukset yhteensä 1 538,6 48,3 3,4 -5,5

Korkojohdannaiset suojaavat taseen saatavien ja velkojen korkoriskiä.

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakejohdannaiset, sekä 

muut kaupankäynti-tarkoituksessa pidettävät velat suojaavat 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden delta-

osakeriskiä.

Valuuttajohdannaisiin kuuluu asiakkaita vastaan tehtyjä sitoumuksia 

ja näiden suojauksia, sekä tasetta suojaavia sopimuksia. Avoimen 

riskin osuus bruttomäärästä on  pieni.

Rahoitustoiminnan osakejohdannaiset suojaavat osakeindeksin 

tuottoon sidottujen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen 

osakeriskiä.
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Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaettu arvostustasoihin, M€

Käypä arvo,  M€ Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

Rahoitusvarat 2013 2013 2013

Osakkeet ja osuudet kaupankäyntitarkoituksessa 29,7 0,0 3,0 32,8

Muut osakkeet ja osuudet 7,2 0,0 6,1 13,2

Saamistodistukset 106,2 56,9 6,0 169,0

Johdannaissopimukset 3,6 7,6 8,5 19,7

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 146,7 64,4 23,6 234,8

Rahoitusvelat

Osakkeet ja osuudet kaupankäyntitarkoituksessa 19,9 0,0 1,2 21,1

Johdannaissopimukset 9,8 7,5 7,9 25,2

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä 29,7 7,5 9,2 46,4

Arvostustasot:

Taso 1

Käyvät arvot perustuvat toimivilla markkinoilla julkaistuihin hintanoteerauksiin

Taso 2

Käyvät arvot määritelty arvostusmalleilla, joiden parametrit ovat markkinoilla noteerattuja 

Taso 3

Käyvät arvot määritelty arvostusmalleilla, joissa on parametreja jotka ei ole markkinoilla 

noteerattuja

Ensimmäiseen arvostustasoon sisältyy noteeratut osakkeet ja osuudet, sijoitusrahastot, 

pörsseissä noteerattavat johdannaiset, sekä aktiivisilla julkisilla- ja OTC-markkinoilla noteeratut 

saamistodistukset.

Kolmannen arvostustason osakkeet ja osuudet ovat yleensä instrumentteja jotka eivät ole 

julkisesti noteerattuja, kuten pääoma- ja kiinteistörahastot.

Johdannaiset arvostusluokissa 2 ja 3 ovat johdannaisia joiden arvostukset on saatu käyttäen 

yleisesti käytössä olevia johdannaishinnoittelumalleja kuten Black-Scholes.

Kolmannen arvostustason johdannaisten arvostusmallit sisältävät parametreja (volatiliteetti ja 

osinkoestimaatti) jotka eivät ole suoraan saatavilla markkinoilta.

Saamistodistusten arvostukset jotka on saatu markkinoilta jotka eivät ole täysin toimivia, 

kuuluvat arvostustasoon 2. Saamistodistusten arvostukset arvostustasolla 3 on sellaisia 

arvostuksia, jotka on saatu suoraan liikkeeseenlaskun järjestäjältä.


