
Värdepappersföretag
2014, 1:a kvartalet

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst
ökade under januari–mars från året innan
Under första kvartalet år 2014 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 81 miljoner
euro. Provisionsintäkterna ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan.
Jämfört med föregående kvartal var provisionsintäkterna oförändrade. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnaderna, som uppgick till 36 miljoner
euro under första kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En
annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, ökade med 7 procent jämfört med året innan.

Under årets första kvartal uppgick värdepappersföretagens rörelsevinst till 30 miljoner euro, vilket är 44
procent mer än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 223 miljoner euro.
Balansräkningarna minskade med 1,8 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 31.7.2014
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balansomslutningen var 61 procent. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av mars
2014 till 54 företag och av dem visade 35 ett positivt rörelseresultat.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2014, tusen euro

1.1.- 31.3.2014

275Ränteintäkter [från]

116Räntekostnader

158FINANSNETTO

5(På anmodan återbetalbara kostnader)

1 782Utdelningar [på]

81 786Avgiftsintäkter

19 482(Avgiftskostnader)

67
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte
värderats till verkligt värde via resultatet, netto

320Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto

-10Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto

-Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto

91Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto

-Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar

6 188Övriga rörelseintäkter

3 668(Övriga rörelsekostnader)

67 227SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO

36 431(Administrationskostnader)

22 340varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader)

14 091varav: Övriga administrationskostnader

763(Avskrivningar [på])

-22(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar)

-
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats
till verkligt värde via resultatet

-
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt
kapitalandelsmetoden

130(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar)

3
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som
inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet

29 929VINST / (-) FÖRLUST

-150(Bokslutsdispositioner)

5 476(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter)

24 603VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER

-411Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter

24 192PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.3.2014, tusen euro

1.1.- 31.3.2014

.AKTIVA

65 930Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker

3 342Finansiella tillgångar som innehas för handel

-Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet

5 356Finansiella tillgångar som kan säljas

36 031Lånefordringar och kundfordringar

14 005Investeringar som hålls till förfall
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1.1.- 31.3.2014

-Derivat - säkringsredovisning

-Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk

15 937Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag

5 156Materiella tillgångar

10 719Immateriella tillgångar

2 634Skattefordringar

63 599Andra tillgångar

-Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning

222 709SUMMA TILLGÅNGAR

.PASSIVA

715Finansiella skulder som innehas för handel

-Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet

1 052Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

-Derivat - säkringsredovisning

-Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk

2 033Avsättningar

7 377Skatteskulder

-På anmodan återbetalbart aktiekapital

76 734Andra skulder

2Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning

87 937SUMMA SKULDER

36 713Aktiekapital/andelskapital/grundkapital

7 830Överkursfond

195Annat eget kapital

4 520Övriga

180Ackumulerat annat totalresultat

49 972Ackumulerade vinstmedel

-Omvärderingsreserver

36 341Andra fonder

-978(-) Egna aktier

-(-) Förskottsutdelningar

134 772SUMMA EGET KAPITAL

222 709SUMMA PASSIVA
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Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 31.3.2014,
tusen euro

1.1.- 31.3.2014

36 431ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa

22 3411. Personalkostnader

17 8481.1 Löner och arvoden

4 4931.2 Personalbikostnader

14 0902. Övriga administrationskostnader

1 2672.1 Kontorskostnader

4 3062.2 IT-kostnader

6282.3 Kommunikationskostnader

1 5622.4 Representations- och marknadsföringskostnader

92.5 Forsknings- och utvecklingskostnader

1 2252.6 Andra personkostnader (än personalkostnader)

5 0922.7 Övriga administrativa kostnader
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Figurer

Figurer 1. Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal
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