
 

EVLI BANK ABP 
 
Evli Bank Abp är en oberoende investmentbank, som erbjuder förmögenhetsförvaltning, aktie- och derivatförmedlig, analys 
samt corporate finance-tjänster. Bolagets kunder består av institutioner, företag och förmögna privatpersoner. Evli 
grundades 1985 och har under hela verksamhetstiden varit en föregångare och vägvisare på den snabbt växande kapital-
marknaden. Bolagets tillväxt och framgång grundar sig på personalens gedigna yrkeskunskap samt dess förmåga, som 
uppnåtts genom erfarenhet, att hitta lösningar med mervärde åt sina kunder. Evlis målsättning är att skapa långsiktiga och 
förtroendefulla kundrelationer. 
 
Evli har verksamhet i Finland, Sverige, Estland, Litauen och Ryssland och har omkring 290 anställda. Evlikoncernens eget 
kapital är 50,8 miljoner euro och kapitaltäckningsgraden är 13,4 % enligt BIS (31.3.2011). 
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EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 
 
 
· Koncernens nettoomsättning var under betraktelseperioden 16,1 miljoner euro  

(1-3/2010: 16,0 milj. euro). 
· Koncernens provisionsintäkter ökade med knappa 7 procent jämfört med 

motsvarande period i fjol och var 14,2 miljoner euro (13,3 milj. euro). 
· Koncernens förvaltade kapital uppgick i slutet av mars till 5,3 miljarder euro  

(5,2 miljarder euro). 
· Rörelsevinsten före skatter och vinstpremier till personalen var 3,1 miljoner euro  

(3,2 milj. euro) 
· Koncernens resultat för betraktelseperioden var 1,1 miljoner euro (1,8 milj. euro). 
· Under betraktelseperioden övergick Evli Russia Oy:s hela aktiestock till Evli Bank. 
· Evli Banks likviditet har fortsatt att vara solid och koncernen hade inga kreditförluster 

under betraktelseperioden.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NYCKELTAL 1-3/ 2011 1-3/ 2010 1-12/ 2010
Intäkter, M€ 16,7 16,6 62,2
Nettoomsättningen, M€ 16,1 16,0 59,4
Rörelsevinst / -förlust, M€ 1,7 2,1 4,2
Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 1,1 1,8 3,4
Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 10,8 % 13,2 % 7,0 %
Anställda i slutet av perioden 291 288 282
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Omsättningsutveckling 
 
Evlikoncernens nettoomsättning ökade något jämfört med motsvarande period 
föregående år och var 16,1 miljoner euro (16,0 milj. euro). Den positiva utvecklingen av 
nettoomsättningen är en följd av ökade provisionsintäkter inom både Wealth 
Management och Markets-enheten. Värdepappershandelns och valutahandelns 
nettointäkter minskade något jämfört med motsvarande period föregående år. 
Koncernens placeringar har värderats enligt marknadsnoteringarna. 
 
Wealth Management-enhetens nettoomsättning ökade med 10 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. Ökningen är i första hand en följd av ökade fond-
placeringar och i synnerhet kundernas intresse för aktiefonder med högre marginal.  
   
Markets-enhetens nettoomsättning ökade med 40 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. Tillväxten uppstod i synnerhet genom nettoprovisionsintäkterna 
som ökade med 32 procent jämfört med första kvartalet föregående år.  
  
Corporate Finance-enhetens nettoomsättning minskade med 66 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. En betydande fluktuation mellan intäkterna från ett 
kvartal till ett annat är emellertid typiskt för Corporate Finance-affärsrörelsen. Enhetens 
orderstock ligger på en acceptabel nivå. 
 
Resultat och kostnadsstruktur 
 
Koncernens resultat före skatter och vinstpremier till personalen var under 
betraktelseperioden 3,1 miljoner euro (3,2 milj. euro). Resultatet före skatter och 
bokslutsdispositioner var 1,7 miljoner euro (2,1 milj. euro). Koncernens I/K-tal förblev 
oförändrat på samma nivå, 1,1, som motsvarande period i fjol. 
 
Koncernens fasta kostnader förblev på samma nivå som motsvarande period i fjol.    
 
Utsikter 
 
Trots osäkerheten på marknaden har verksamhetsbetingelserna varit fördelaktiga på 
bolagets marknadsområde. De fördelaktiga verksamhetsbetingelserna har bidragit till 
en positiv utveckling av affärsverksamheten under betraktelseperioden. 
 
Helsingfors den 20 april 2011 
 
Styrelsen 
 
Ytterligare information: 
 
Maunu Lehtimäki, verkställande direktör 
tel. +358 (09) 4766 9304 eller +358 (0)50 553 3000 
 
Johanna Lamminen, finansdirektör 
tel. +358 (09) 4766 9861 eller +358 (0)40 848 4448 
 
www.evli.com 
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