
INNEHÅLL
Styrelsens verksamhetsberättelse 1
Finansiella nyckeltal 5

Koncernen
Resultaträkning 6
Balansräkning 7
Kalkyl över förändringar i eget kapital 9
Företagsförvärv 10
Kassaflödeskalkyl 12
Redovisningsprinciper 13
Segmentinformation 18
Corporate governance 20
Riskhantering 23
Kapitaltäckning 26
Noter till resultaträkningen 29
Noter till balansräkning 32

Moderbolaget
Resultaträkning 47
Balansräkning 48
Kassaflödeskalkyl 50
Redovisningsprinciper 51
Noter till resultaträkningen 52
Styrelsens förslag till vinstutdelning  
åt bolagsstämman 64
Revisionsberättelse 65

Evli Bank aBp

Bokslut 2010



1  |  E V L I  B a n k  a B P  b o k s l u t  2 0 1 0  |  s t y r e l s e n s  v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e

Fjolåret var utmanande för hela finanssektorn. samtliga 
affärsenheter inom evlikoncernen lyckades dock oavsett 
marknadsläget öka sina provisionsintäkter. evlis produk-
ter och service rönte även stor uppskattning, vilket vi-
sas av prestigefyllda pris som olika enheter fick ta emot 
år 2010, bland annat ”bästa mindre fondbolag” i lipper 
Fund awards jämförelse 2010 och ranking på andra plats 
i scandinavian Financial researchs enkät där institutio-
nella placerare bedömde finska kapitalförvaltares helhets-
kvalitet.

styrelsen fokuserade 2010 dels på att följa upp inte-
greringen av de förvärvade affärsrörelserna och dels på 
att planera en ny tillväxtstrategi. 

I början av året koncentrerades en del av styrelsearbe-
tet på att enligt den uppgjorda strategin utvidga kapital-
förvaltningsrörelsen genom företagsförvärv hösten 2009 
och i början av 2010. mot slutet av 2009 köpte evli Car-
negie Finlands kapitalförvaltningsrörelse. Genom förvär-
vet stärkte evli sin ställning i Finland, i synnerhet inom 
institutionell kapitalförvaltning. under våren slutfördes 
integreringen av de förvärvade bolagen som en del av ev-
likoncernen.

kapitalförvaltningsrörelsen i sverige förstärktes 
19.10.2009, då ett köpebrev undertecknades varigenom 
evli bank förvärvade erik Penser Fonder ab:s aktiestock av 
urdar ab. Förvärvet trädde i kraft 3.2.2010 och mot slutet 
av sommaren var erik Penser Fonder ab:s affärsrörelse in-
tegrerad som en del av evlis affärsrörelse. 

under sommaren och i början av hösten låg styrelsear-
betets tyngdpunkt på evlis nya strategi och finslipningen 
av denna. tillväxtstrategin har som målsättning att stär-
ka evlis viktigaste affärsområden, kapitalförvaltning och 
kapitalmarknad, och den ledande ställningen i norra Öst-
ersjöregionen samt att erbjuda kunderna den bästa per-
sonliga servicen med de ledande experterna i branschen. 
Framgången förutsätter att evli även framdeles utan av-
brott och på ett konkurrenskraftigt sätt kan erbjuda sina 
kunder nya, innovativa produkter. 

År 2010 stärkte evli sin ställning som corporate finan-
ce-rådgivare på den ryska marknaden betydligt.  koncer-
nens affärsrörelse i ryssland var en av de största corpo-
rate finance-rådgivarna i landet. evli russia var landets 
tredje största rådgivare i thomson reuters jämförelse och 
femte största i mergermarkets jämförelse. Produkter och 
service med anknytning till ryssland är en viktig del av 
evlikoncernens servicehelhet. 

utöver de nuvarande kundsegmenten, det vill säga in-
stitutioner och förmögna privatpersoner, vill evlikoncer-
nen även nå sparare-placerare-kunderna genom sin nät-
tjänst. handeln på nätet innebär att nya kunder kan nås 
på ett effektivt sätt bland sparare-placerare. 

styrelsen har noga följt med hur regleringen av belö-
ningssystem utvecklas och kan konstatera att evlis belö-
ningsmodeller inte strider mot de nya reglerna. 

evlis marknadsställning, i synnerhet i Finland, stärk-
tes med en ökning av Private banking-kundernas antal. 

marknadsläget är klart positivare nu än det var i början 
av 2010 och vi kan se fram emot år 2011 med optimism. 
koncernens lönsamhet förbättras genom den nya strate-
gin i kombination med ett flertal åtgärder som vidtagits 
tidigare och stärker bankens ställning ytterligare, i synner-
het inom kapitalförvaltningen.

Marknadsutveckling
Den grekiska skuldkrisens eskalering under våren hörde 
till årets mest betydelsefulla händelser. oron över att de 
ekonomiska problemen skulle sprida sig fick både aktie-
kurserna och den långa räntan att vända neråt. stoxx-
indexet, som mäter europeiska aktiemarknaden, var som 
lägst vid minus 8,0 procent och den tyska tioåriga statso-
bligationens ränta gick ner till 2,11 procent.  under hösten 
återfick marknaden förtroendet för en accelererad, global 
ekonomisk tillväxt. Denna syn fick stöd av att centralban-
ken i usa fattade beslutet att fortsätta med sitt köppro-
gram på räntemarknaden och att amerikanska regeringen 
gav skattelättnaderna ytterligare en respit. aktiekurserna 
och den långa räntan steg klart mot slutet av året trots att 
Irländska staten fick betalningssvårigheter. Detta år över-
skuggas alltjämt av oron över vissa euroländers finansie-
ringsbehov och hur de ska tillgodoses.

under år 2010 steg aktiekursera globalt med 7,6 pro-
cent, mätt med världsindexet msCI. msCI emerging mar-
kets free-indexet, som mäter tillväxtländernas aktie-
marknader, steg med 16,8 procent och stoxx-indexet, som 
mäter europeiska aktiemarknaden, steg med 9,4 procent. 
I Finland steg omX helsinki CaP-index med 24,8 procent 
och i sverige omX stockholm CaP -index med 23,1 pro-
cent. De baltiska ländernas aktiemarknadsindex, baltix, 
steg med 71,9 procent.

europeiska centralbanken höll styrräntan på en pro-
cent, men inledde penningmarknadsoperationer för att 
minska banksystemets likviditet. eurokursen svängde 
mycket under året och var 7,3 procent svagare vid årets 
slut.  svenska kronan förstärktes med 12,6 procent mot 
euron. tyska tioåriga statsobligationens ränta stannade 
vid 2,97 procent. Företagslånens riskpremier sjönk klart.

nettoteckningen av fondandelar i Finland var i janua-
ri-december -31,1 miljoner euro (4 174,3 milj. euro).

Omsättningsutveckling
koncernens nettoomsättning utvecklades positivt i jäm-
förelse med föregående år. evlikoncernens nettoomsätt-
ning var 59,4 miljoner euro, vilket innebär en tillväxt på 10 
procent (53,8 milj. euro). nettoomsättningen påverkades 
positivt av ökade intäkter inom kapitalförvaltningen och 
ökade rådgivningsarvoden. nettointäkterna för värdepap-
pershandeln och valutahandeln minskade i synnerhet på 
grund av koncernens treasury-verksamhet. utvecklingen 
av treasury-verksamhetens omsättning hämmades mot 
slutet av våren då osäkerheten spred sig på räntemarkna-
den, vilket höjde riskpremien. koncernens placeringar har 
värderats enligt marknadsnoteringarna.

S T Y R E L S E n S  V E R k S a M H E T S B E R Ä T T E L S E  
R Ä k E n S k a P S P E R I O D E n  1 . 1 . – 31 . 1 2 . 2 010



2  |  E V L I  B a n k  a B P  b o k s l u t  2 0 1 0  |  s t y r e l s e n s  v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e

Wealth management-enhetens nettoomsättning öka-
de med 37 procent jämfört med föregående år. Ökningen 
var en följd av att de förvaltade tillgångarnas marknads-
värde ökade, vilket i sin tur ökade enhetens provisions-
intäkter. Wealth management-enhetens nettoomsättning 
under betraktelseperioden påverkades därtill positivt av 
företagsförvärven 2009 och de därigenom ökade provi-
sionsintäkterna. Företagsförvärven ökade även det förval-
tade kapitalet.

markets-enhetens nettoomsättning ökade under året 
med 23 procent jämfört med föregående år. tillväxten 
uppstod i synnerhet genom nettoprovisionsintäkterna 
som ökade med 44 procent jämfört med fjolåret. 

Corporate Finance-enhetens nettoomsättning för-
dubblades jämfört med fjolåret. bakgrunden till den öka-
de nettoomsättningen är den ökade omstruktureringsak-
tiviteten. en betydande fluktuation mellan intäkterna från 
ett kvartal till ett annat är emellertid typiskt för Corporate 
Finance-affärsrörelsen. enhetens orderstock ligger på en 
bra nivå.

Resultat och kostnadsstruktur
koncernens resultat före skatter och vinstpremier till per-
sonalen var under betraktelseperioden 8,2 miljoner euro 
(8,3 milj. euro). resultatet före skatter och bokslutsdispo-
sitioner var 4,2 miljoner euro (5,3 milj. euro). koncernens 
I/k-tal förblev oförändrat på samma nivå, 1,1, som i fjol.

koncernens ökade kostnader beror på företagsförvär-
ven mot slutet av 2009 samt på marknadföringsinsatser 
och utvecklandet av nya produkter och tjänster.

Moderbolagets resultatutveckling
koncernens moderbolag evli bank abp hade under redo-
visningsperioden en nettoomsättning på drygt 42,3 miljo-
ner euro, vilket motsvarar föregående års nivå. moderbo-
lagets resultat var 0,03 miljoner euro (2,82 milj. euro).

moderbolagets resultat 2010 påverkades negativt av 
avskrivningar på goodwill som uppstod vid företagsför-
värven år 2009.

moderbolagets resultat för 2009 påverkades positivt 
av att understödspremierna till evlikoncernens sampen-
sions-stiftelse inte längre betalades in mot slutet av året 
och att erlagda premier returnerades. Inverkan av ovan 
nämnda poster på moderbolagets resultat var cirka 1,5 
miljoner euro. koncernens resultat påverkades negativt 
av nedskrivningar av dotterbolagens aktier på drygt 2,0 
miljoner euro.

Balansräkning och finansiering 
koncernens egna kapital uppgick i slutet av betraktelse-
perioden till 56,8 miljoner euro. evli tillämpar standard-
metoden i basel II-kapitaltäckningsreglerna (krav på eget 
kapital vid kreditrisk) och basmetoden (krav på eget kapital 
vid operativ risk). koncernens kapitaltäckningsgrad är 14,8 
procent, vilket klart överstiger myndighetskraven (8 %).

koncernens inlåning från allmänheten och kreditinsti-
tut sjönk med sju procent jämfört med fjolåret. bolagets 
kreditstock ökade med 17 procent jämfört med föregåen-
de år till cirka 58 miljoner euro. Förhållandet mellan kon-
cernens beviljade lån och allmänhetens depositioner i evli 
bank abp var 19 procent. koncernens likviditet är god.

Personal och organisation
I slutet av perioden hade koncernen 282 anställda (281). 
antalet anställda ökade med en person, det vill säga 0,3 
procent jämfört med motsvarande period i fjol. av de 
anställda arbetade 72 procent i Finland och 28 procent 
utomlands.

Verksamhetsområden
Wealth Management

Wealth management i siffror
1-12/ 
2010

1-12/ 
2009

Förändr.  
%

omsättning, m€ 32,5 23,6 37
rörelseresultat, m€ 6,8 2,8 149
Personal, i slutet av perioden 91 94 -3
kapital under förvaltning  
(netto), i slutet av perioden, m€ 5 159 4 897 5
marknadsandel  
(evli-Fondbolag), % 5,1 4,6
nettoteckningar i  
evlis egna fonder, m€ 58,4 16,3
morningstar-värdering  
av fonder i genomsnitt 3,5 3,3

med beaktande av marknadssituationen var Wealth ma-
nagement-enhetens utveckling rimlig under betraktelse-
perioden. affärsenhetens förvaltade nettokapital uppgick 
i slutet av december till 5,2 miljarder euro (4,9 mrd. euro), 
vilket är en ökning med fem procent jämfört med föregå-
ende år. Det förvaltade kapitalet minskade med 32 mil-
joner euro från slutet av september. under 2010 uppgick 
nettoteckningarna i evlis placeringsfonder till 58,4 miljo-
ner euro (16,3 milj. euro). 

I morningstars oberoende jämförelse i december hade 
evlis fonder i genomsnitt betyget 3,52 (3,26). 23 av evlis 
29 fonder är med i jämförelsen. sammanlagt 12 av dessa 
fonder fick det bästa eller nästbästa morningstarbetyget.

vid en resultatjämförelse mellan enskilda fonder ja-
nuari-december utvecklades evli ruble Debt bäst av rän-
tefonderna (avkastningsdifferens till index 4,93 %) och 
evli europe bäst av aktiefonderna (avkastningsdifferens 
till index 10,51 %).

vid årets 2010 slut var evli-Fondbolag ab men en 
marknadsandel på 5,1 procent (2009: 4,6 %) alltjämt det 
femte största fondbolaget i Finland. kapitalet i bolagets 
29 placeringsfonder uppgick till sammanlagt 3 159 miljo-
ner euro (2 491 milj. euro) och antalet andelsägare till 17 
497 (15 033). Den ökade marknadsandelen beror främst 
på förvärvet av Carnegie Fondbolag ab, varigenom för-
valtningen av placeringsfonderna och kapitalet överfördes 
till evli-Fondbolag ab år 2010.

evli alpha bond (122 milj. euro) och evli europe (82 
milj. euro) uppvisade den största respektive näst största 
nettoteckningen bland evlis fonder. vid årsskiftet var evli 
euro likvid (446 milj. euro) och evli european high yield 
(362 milj. euro) de kapitalstarkaste fonderna.

Fondernas avkastningsutveckling motsvarade den all-
männa marknadsutvecklingen och kalenderårets avkast-
ning är alltjämt huvudsakligen högre än den genom-
snittliga avkastningen på lång sikt. bäst av aktiefonderna 
utvecklades evli Greater russia som investerar i ryssland 
(årsavkastning 57,8 %) och den nordiska aktiefonden evli 
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nordic Dividend (+33,6 %). bäst av blandfonderna var evli 
Global multi manager 75 (+11,6 %) och av räntefonder-
na evli european high yield (+15,5 %). Den största av-
kastningsdifferensen mot jämförelseindex uppnåddes av 
evli europe, vars avkastning var drygt 10 procent högre 
än europeiska aktierna. alla aktiva fonder hade en posi-
tiv årsavkastning.

under året inledde aktieplaceringsfonden evli emer-
ging markets equity sin verksamhet. Därtill övertog ev-
li-Fondbolag av Carnegie Fondbolag ab förvaltningen av 
tre placeringsfonder. Genom sammansmältningen av evlis 
och Carnegie Fondbolags verksamhet fusionerades Car-
negie euro bond, Carnegie multifund och Carnegie op-
timum+ med evlis fonder med motsvarande placerings-
strategi. Därtill fusionerades korträntefonden evli money 
manager+ med evli euro likvid.

merparten av stockholmsfilialens verksamhet överför-
des till systerfondbolaget evli Fonder ab. Därtill utveckla-
des processerna mellan systerbolagen. syftet är att främ-
ja försäljningen av evlis fonder i Finland till kunderna i 
sverige.

Det fjärde fonddirektivet (uCIts Iv) träder i kraft i Fin-
land på hösten. Direktivet skapar nya möjligheter att för-
valta och marknadsföra fonder över gränserna. samtidigt 
blir fondprospekten tydligare. kunderna upplever föränd-
ringen konkret genom att fondstadgarna uppdateras och 
att fondprospekten harmoniseras inom hela eu. 

Markets

markets i siffror
1-12/ 
2010

1-12/ 
2009

Förändr.  
%

omsättning, m€ 15,8 12,8 23
rörelseresultat, m€ -4,2 -4,7 11
Personal, i slutet av perioden 51 67 -24
marknadsandel (omX helsinki) 
eur av volymen, % 2,1 3,8
marknadsandel (omX helsinki) 
av antalet börstransaktioner, % 1,7 3,0

markets-enhetens nettoomsättning ökade med 23 pro-
cent jämfört med motsvarande period föregående år. 

under betraktelseperioden verkställde enheten för-
säljningen av ett antal betydande aktieposter i storleks-
klassen över 10 miljoner euro, nämligen Pohjola bank abp  
(81,5 milj. euro), alma media abp (50 milj. euro), orion 
oyj (33,6 milj. euro), stockmann oyj abp (28,1 milj. euro),  
kemira oyj (24,9 milj. euro) och outokumpu oyj (20,5 milj. 
euro).

evlis investeringsanalys fick ett högt betyg i en jäm-
förelse verkställd av Prospera research ab, i synnerhet 
för analysen av sektorerna byggindustri, banker och för-
säkringsbolag, livsmedel samt konsumentprodukter och 
småbolag.

Försäljningen av markets-enhetens strukturerade pla-
ceringsprodukter utvecklades positivt år 2010. enheten 
verkställde under året 40 emissioner med ett samman-
lagt nominellt värde på 113 miljoner euro. Försäljningen 
överskred klart 2009 års nivå, både till antalet och till det 
nominella värdet.

under år 2010 lanserade markets-enheten en heltäck-
ande etF-produktportfölj som omfattar etF-analys, red-

skap för val samt marknadens ledande genomförande av 
transaktionen. Den nya produkten fick ett gott mottagande 
på marknaden och väckte ett växande intresse under andra 
halvåret 2010.

Corporate Finance

Corporate Finance i siffror
1-12/ 
2010

1-12/ 
2009

Förändr.  
%

omsättning, m€ 9,4 4,8 93
rörelseresultat, m€ 1,5 -2,0 177
Personal, i slutet av perioden 40 43 -7

enheten agerade 2010 rådgivare vid 23 offentliggjorda 
transaktioner som omfattade ett brett urval olika slag av 
uppdrag. bland annat var evli Fortums rådgivare vid fyra 
transaktioner i ryssland, hgCapitals rådgivare då bolaget 
förvärvade Frösunda och huvudarrangör vid stonesofts 
och technopolis riktade aktieemissioner. kundaktiviteten 
var under hela året god men försiktig.

Evlis styrelse och revisorer
bolagsstämman 2.3.2010 återvalde henrik andersin, Pekka 
hietala, harri-Pekka kaukonen, timo korvenpää och tho-
mas thesleff till evli bank abp:s styrelse och valde därtill in 
robert Ingman, mikael lilius och teuvo salminen som nya 
ledamöter. henrik andersin fungerar som styrelsens ord-
förande. tapio hintikka och Folke husell avgick från sty-
relsen.

Den ordinarie bolagsstämman valde revisionsbolaget 
kPmG oy ab till revisor med CGr marcus tötterman som 
huvudansvarig revisor.

Förändringar i Evlis aktier och ägoförhållanden  
samt i koncernstrukturen
evli bank abp:s aktiestock ökade med 15 000 aktier under 
andra kvartalet och med 9 000 aktier genom aktieemission 
under sista kvartalet.

19.10.2009 undertecknades ett köpebrev varigenom 
evli bank förvärvade erik Penser Fonder ab:s aktiestock av 
urdar ab. köpet trädde i kraft 3.2.2010. 

Dotterbolaget evli II kapitalförvaltning ab fusionerades 
28.2.2010 med evli bank abp.

Styrelsens befogenheter och utvecklingen  
av Evlis aktiekapital
enligt inköpsfullmakten beviljad vid bolagsstämman 
4.3.2009 köpte bolaget sammanlagt 4 683 egna aktier i 
början av 2010. aktierna kom i bolagets besittning genom 
aktieägarändringar enligt aktieägaravtal.

enligt emissionsmakten beviljad vid bolagsstämman 
4.3.2009 fick bolagets nyckelpersoner enligt styrelsens be-
slut 12.2.2010 erbjudandet att teckna sammanlagt högst 
35 000 aktier, av vilka 15 000 tecknades inom utsatt tid. 
Det nya aktieinnehaven registrerades i handelsregistret 
29.4.2010.

evli bank abp:s ordinarie bolagsstämma beslutade 
2.3.2010 att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieut-
delning samt beviljande av optionsrätter och/eller övriga i 
aktiebolagslagen, 10 kapitlet, 1 § avsedda beviljanden av 
särskilda rättigheter till aktieemission i en eller flera om-
gångar, så att antalet aktier som enligt fullmakten emit-
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teras inte överskrider trehundratrettontusen (313 000) 
stycken. styrelsen är enligt fullmakten befogad att be-
stämma om aktieutdelning samt optionsrätter och/eller i 
10 kap. 1 § avsedda beviljanden av särskild rätt till aktier, 
som på förhållandevis samma sätt som bolagsstämman 
skulle kunna besluta om dessa. befullmäktigandet gäller 
tills vidare, dock längst arton (18) månader från bolags-
stämmans beslut.

enligt emissionsmakten beviljad vid bolagsstämman 
2.3.2010 fick bolagets nyckelpersoner enligt styrelsens 
beslut 16.12.2010 erbjudandet att teckna sammanlagt 
högst 12 500 aktier, av vilka 9 000 tecknades inom utsatt 
tid. De nya aktieinnehaven registrerades i handelsregist-
ret 30.12.2010.

ordinarie bolagsstämma beslutade 2.3.2010 att be-
myndiga styrelsen att besluta om inköp av egna aktier. 
med bemyndigandet som grund kan högst 417 879 aktier 
köpas och de kan införskaffas i en eller flera poster, dock 
så att det sammanlagda värdet av bolagets eller dess dot-
terbolags aktieinnehav eller pantsatta aktier efter anskaff-
ningen inte överstiger tio (10) procent av bolagets samt-
liga aktier. styrelsen har bemyndigats att köpa egna aktier 
även i annat förhållande än till aktieägarnas ägande och 

besluta om aktiernas inköpsordning. bemyndigandet är i 
kraft arton (18) månader från bolagsstämmans beslut.

enligt inköpsfullmakten som beviljades styrelsen vid 
bolagsstämman 2.3.2010 köpte bolaget sammanlagt  
18 250 egna aktier under första kvartalet och 15 000 ak-
tier under fjärde kvartalet. aktierna kom i bolagets besitt-
ning genom aktieägarändringar enligt aktieägaravtal.

I slutet av 2010 ägde bolaget sammanlagt 64 333 egna 
aktier. totala antalet aktier var vid årets slut 4 202 799 
stycken. 

Det skedde inga förändringar i bolagets aktiekapital 
under perioden.

Utsikter
verksamhetsmiljön är gynnsam för bolaget år 2011.

helsingfors den 11 februari 2011

styrelsen
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F I n a n S I E L L a  n Y C k E LTa L

Beräkningsgrunder för nyckeltal

omsättning Direkt från resultaträkningen. Innehåller bruttointäkter, minskat
med ränte- och provisionskostnader.

rörelseresultat Direkt från resultaträkningen.

räkenskapsperiodens vins Direkt från resultaträkningen.

avkastning på eget kapital (roe), % = rörelseresultat - skatter x 100
eget kapital och minoritetsandel
(medelvärde av ingående och utgående balans för året)

avkastning på totalt kapital (roa), % = rörelseresultat - skatter x 100
 Genomsnittlig balansomslutning

(medelvärde av ingående och utgående balans för året)

soliditet, % = eget kapital och minoritetsandel x 100
balansomslutning

räntenetto +nettoprovisonsintäkter
+ nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet

Intäkts- kostnadsrelation = + Övriga rörelseintäkter x 100
administrationskostnader + avskrivningar + övriga rörelsekostnader

1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006
omsättning, 1 000€ 59 380 53 758 56 172 79 879 55 776
rörelsevinst/-förlust, 1 000€ 4 176 5 251 -718 15 884 5 114

% av omsättningen 7,0 9,8 -1,3 19,9 9,2
räkenskapsårets vinst, 1 000€ 3 407 3 695 -1 134 12 040 5 653

% av omsättningen 5,7 6,9 -2,0 15,1 10,1
avkastning på eget kapital, % (roe) 5,9 6,3 -1,8 18,5 9,7
avkastning på totalt kapital, % (roa) 0,5 0,5 -0,1 1,4 0,8
soliditet, % 8,7 8,6 8,7 7,4 8,4
Intäkts- kostnadsrelation 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1
kapitaltäckningsgrad, % 14,8 13,6 14,1 15,3 22,6
Personal i slutet av räkenskapsperioden 282 281 295 377 295
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k O n C E R n E n S  R E S U LTaT R Ä k n I n G

1 000 euro not 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

ränteintäkter 1. 8 172 10 799
räntekostnader 2. -5 943 -7 594
RÄnTEnETTO 2 228 3 205

Provisionsintäkter 3. 59 313 40 625
Provisionskostnader 4. -2 793 -3 360

nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet 5.
nettointäkter från värdepappershandel -439 11 293

nettointäkter från valutaverksamhet 905 1 432
Övriga rörelseintäkter 6. 165 563
nETTOOMSÄTTnInG 59 380 53 758

administrationskostnader
Personalkostnader 7. -30 134 -26 336
Övriga administrationskostnader 8. -18 263 -16 359

avskrivningar och nedskrivningar 9. -3 682 -2 672
Övriga rörelsekostnader 10. -3 124 -3 131
nedskrivningar av krediter och andra åtaganden 11. 0 -9
RÖRELSEVInST/ -FÖRLUST 4 176 5 251

andel i intresseföretags resultat 0 1
VInST FÖRE SkaTT 4 176 5 251

Inkomstskatt 12. -770 -1 557
RÄkEnSkaPSPERIODEnS VInST/FÖRLUST 3 407 3 695

Fördelning 
minoritetsandel 1 050 806
moderbolagets ägare 2 357 2 889

RÖRELSEVInST/-FÖRLUST 3 407 3 695

Övriga poster som ingår i totalresultatet
omräkning från utländska enheter -474 -66
Övriga poster i totalresultatet sammanlagt -474 -66

TOTaLRESULTaT 2 932 3 629

vinstdelning
minoritetsandel 1 050 806
moderbolagets ägare 1 882 2 823
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k O n C E R n E n S  B a L a n S R Ä k n I n G

1 000 euro not 31.12.2010 31.12.2009

TILLGÅnGaR

kontanta medel 27 512 45 044

lån och övriga fordringar
Fordringar på kreditinstitut 13. 19 001 17 407
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 14. 58 090 49 581

lån och övriga fordringar totalt 77 092 66 987

Finansiella tillgångar bokförda till verkligt värde via resultaträkningen
skuldebrev belåningsbara i centralbanker 15. 236 703 240 219
skuldebrev 15. 38 316 31 525
aktier och andelar 16. 90 703 129 975
Derivatinstrument 18. 19 418 13 944

Finansiella tillgångar bokförda till verkligt värde via resultaträkningen totalt 385 140 415 663

Finansiella tillgångar som kan säljas
aktier och andelar 16. 1 896 0

Finansiella tillgångar som kan säljas totalt 1 896 0

Övriga förutom finansiella tillgångar
aktier och andelar i ägarintresseföretag 17. 76 80
Immateriella tillgångar 19. 14 545 14 565
materiella tillgångar 20. 1 509 1 791
Övriga tillgångar 21. 138 605 140 486
resultatregleringar och förskottsbetalningar 22. 5 560 5 245
uppskjutna skatteskulder 23. 823 951

Övriga förutom finansiella tillgångar totalt 161 118 163 118

TILLGÅnGaR TOTaLT 652 757 690 813
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1 000 euro not 31.12.2010 31.12.2009

SkULDER OCH EGET kaPITaL

skulDer
Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift

skulder till kreditinstitut och centralbanker 24.
 Centralbanker 0 90 000
 kreditinstitut 21 161 63 050
skulder till allmänheten och offentlig sektor 25.
 Inlåning 293 359 162 367
 Övriga skulder 4 921 37 063
skuldebrev emitterade till allmänheten 26.
 obligationslån 51 862 51 004
 Övriga 10 967 6 485

Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift totalt 382 269 409 969

Finansieringsskulder bokförda till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel 27. 42 449 46 905

Övriga förutom finansieringsskulder
Övriga skulder 28. 151 258 157 613
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29. 19 340 15 354
uppskjutna skatteskulder 30. 629 1 287

Övriga förutom finansieringsskulder totalt 171 227 174 253

skulDer totalt 595 945 631 127

eGet kaPItal 32.,33.
aktiekapital 30 194 30 194
Överkursfond 1 839 1 839
Fond för inbetalt fritt eget kapital 10 483 10 009
Övriga fonder 107 107
omräkningsdifferenser -73 401
ackumulerade vinstmedel 12 743 15 876
minoritetsandelar 1 520 1 259
eGet kaPItal totalt 56 812 59 685

SkULDER OCH EGET kaPITaL TOTaLT 652 757 690 813
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k a L k Y L  Ö V E R  F Ö R Ä n D R I n G a R  I  k O n C E R n E n S  E G E T  k a P I Ta L

1 000 euro

Fond för omräk- eget
kalkyl över förändringar aktie- Överkurs- inbetalt fritt Övriga nings- accumul. minoritets- kapital
i koncernens eget kapital kapital fond eget kapital fonder differens vinstmedel totalt andel totalt
2009
eget kapital 1.1. 30 194 1 839 7 446 107 467 17 356 57 408 861 58 269
Direkt till eget kapital bokförda
värderingsvinster eller -förluster 0 0 0 0 -66 0 -66 0 -66
räkenskapsperiodens vinst/förlust 0 0 0 0 0 2 889 2 889 806 3 695
Intäkter och kostnader som bokförts för
räkenskapsperioden totalt 0 0 0 0 -66 2 889 2 823 806 3 629
aktieemission 0 0 2 563 0 0 0 2 563 35 2 598
Dividendutbetalning 0 0 0 0 0 -2 829 -2 829 -448 -3 277
köp av egna aktier 0 0 0 0 0 -1 540 -1 540 0 -1 540
Övriga förändringar 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Eget kapital 31.12. 30 194 1 839 10 009 107 401 15 876 58 426 1 259 59 685

Fond för omräk- eget
kalkyl över förändringar aktie- Överkurs- inbetalt fritt Övriga nings- accumul. minoritets- kapital
i koncernens eget kapital kapital fond eget kapital fonder differens vinstmedel totalt andel totalt
2010
eget kapital 1.1. 30 194 1 839 10 009 107 401 15 876 58 426 1 259 59 685
Direkt till eget kapital bokförda
värderingsvinster eller -förluster 0 0 0 0 -474 0 -474 0 -474
räkenskapsperiodens vinst/förlust 0 0 0 0 0 2 357 2 357 1 050 3 407
Intäkter och kostnader som bokförts för
räkenskapsperioden totalt 0 0 0 0 -474 2 357 1 882 1 050 2 932
aktieemission 0 0 474 0 0 0 474 0 474
aktieteckning 0 0 0 0 0 -513 -513 0 -513
Dividendutbetalning 0 0 0 0 0 -4 977 -4 977 -707 -5 684
Övriga förändringar 0 0 0 0 0 0 0 -83 -83
Eget kapital 31.12. 30 194 1 839 10 483 107 -73 12 743 55 292 1 520 56 812

omräkningsdifferensen omfattar omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolags bokslut.
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F Ö R E Ta G S F Ö R V Ä R V

Förvärv 2010
19.10.2009 undertecknades ett köpebrev varigenom evli bank förvärvade erik Penser Fonder ab:s aktiestock av urdar ab. köpet trädde i kraft 3.2.2010. 
Förvärvet ger evli bank ett tillfälle att stärka sin position på den för evli viktiga svenska marknaden. evlis fondurval utökades med åtta svenska aktie-, hedge- 
och räntefonder som ökade kapitalet under förvaltning med cirka 200 miljoner euro. Förvärvet innebär därtill att evli har bättre förutsättningar att
utveckla sin sakkunskap om lokala aktie- och ränteprodukter.

1 000 euro

evli Fonder ab:s resultat för hela året är -1 181
varav resultatet för den första månaden är -90
evli Fonder ab:s resultat för 11 månader, redovisas i koncernens resultaträkning för 2010. -1 091

koncernens nettoomsättning 2010 hade varit 59 451
och vinsten hade varit 3 317
om företaget hade omfattats av det konsoliderade koncernbokslutet
från början av räkenskapsperioden.

Gängse värden bokade vid redovisningsvärden före
TILLGÅnGaR sammanslagningen sammanslagningen

Fordringar på kreditinstitut 297 297
skuldebrev belåningsbara i centralbanker 1 074 1 074
Immateriella tillgångar 1 1
materiella tillgångar 27 27
resultatregleringar och förskottsbetalningar 114 114
TILLGÅnGaR TOTaLT 1 513 1 513

SkULDER OCH EGET kaPITaL

skulDer
Övriga skulder 471 471
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 169 169
aktiekapital 977 977
Övriga fonder 20 20
ackumulerade vinstmedel -123 -123
SkULDER OCH EGET kaPITaL TOTaLT 1 513 1 513

tillgångar, netto 874 874

kontant förvärvspris 874

Goodwill 0
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Förvärv 2009
7.10.2009 undertecknades ett köpebrev varigenom evli bank förvärvade Carnegies kapitalförvaltningsrörelse i Finland och ingick ett långvarigt samarbetsavtal med
vilket evli tar över distributionen av Carnegies internationella placeringsfonder i Finland. köpobjektet var hela aktiestocken i Carnegie kapitalförvaltning Finland ab.
med aktiestocken förvärvade evli bank abp även Carnegie Fondbolag ab. Genom förvärvet uppstår ingen goodwill, övriga immateriella rättigheter som ingår,
exempelvis kundavtal, avskrivs i sin helhet inom 2-7 år.

Den institutionella kapitalförvaltningen och dess utveckling hör till evlis strategiska mål. Förvärvet stärker ytterligare evlis marknadsposition, i synnerhet i segmentet
pensionsstiftelser och -kassor, där Carnegie länge har haft en stark ställning. evlis nettokapital under förvaltning ökade med 800 miljoner euro genom förvärvet.

1 000 euro

Carnagiekoncernens resultat för hela året är -293
varav resultatet för de 9 första månaderna är -111
Carnegiekoncernens resultat för 3 månader, redovisas i koncernens resultaträkning för 2009. -181

koncernens nettoomsättning 2009 hade varit 55 588
och vinsten hade varit 3 583
om företaget hade omfattats av det konsoliderade koncernbokslutet
från början av räkenskapsperioden.

Gängse värden bokade vid redovisningsvärden före
TILLGÅnGaR sammanslagningen sammanslagningen

Fordringar på kreditinstitut 3 594 3 594
skuldebrev 307 307
Immateriella tillgångar 4 676 31
materiella tillgångar 11 11
Övriga tillgångar 393 393
resultatregleringar och förskottsbetalningar 226 226
TILLGÅnGaR TOTaLT 9 208 4 563

SkULDER OCH EGET kaPITaL

skulDer
Övriga skulder 242 242
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 024 2 024
uppskjutna skatteskulder 1 208 0
skulDer totalt 3 474 2 266

eGet kaPItal
aktiekapital 1 615 1 615
Överkursfond 55 55
ackumulerade vinstmedel 738 738
Periosens resultat -111 -111
eGet kaPItal totalt 2 297 2 297

SkULDER OCH EGET kaPITaL TOTaLT 5 771 4 563

tillgångar, netto 5 734 2 297

kontant förvärvspris 5 610
Överlåtelseskatt 90
köpepris som allokerats till förvärvade avtal -4 610
skatteskuld 1 208
Goodwill 0
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k O n C E R n E n S  k a S S a F L Ö D E S k a L k Y L

1 000 euro 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

affärsverksamhetens kassaflöde
erhållna räntor och provisioner samt intäkter av värdepappershandel inkl. utdelning 56 551 100 706
erlagda räntor och arvoden -8 241 -12 850
betalningar till leverantörer av varor och tjänster samt personal -51 084 -36 373

Ökning (-) eller minskning av affärsverksamhetens tillgångar
nettoförändring av handelslager, -skulder och -fordringar 30 720 71 480
Inlåning för myndighetsåligganden och centralbankens tillsyn 759 -1 429
emission av obligationslån 5 340 936
kundfordringar -36 742 -63 099

affärsverksamhetens nettotillgångar före inkomstskatt -2 697 59 371
Inkomstskatter -2 252 935

affärsverksamhetens nettokassaflöde -4 949 60 306

Investeringarnas kassaflöde
Förändringar i dotter- och delägarbolag -1 147 -1 905
erhållna räntor 2 0
Investeringar i materiell och immateriell egendom -3 354 -6 980

Investeringarnas nettokassaflöde -4 499 -8 885

Finansieringens kassaflöde
aktieemission 474 2 598
köp av egna aktier -513 -1 540
emission av preferensaktier i dotterbolag 0 -4
Ökning av långfristiga lån och amortering av skulder -7 4
betalning av finansieringsleasing -135 -292
betald utdelning -5 724 -3 277

Finansieringens nettokassaflöde -5 905 -2 510

kassaflödenas nettoökning -15 354 48 911

likvida medel vid ingången av räkenskapsperioden 60 508 11 562

effekt av förändringar i valutakurser på de likvida medlen 176 35

Likvida medel* vid utgången av räkenskapsperioden 45 330 60 508

* likvida medel inkluderar kassa samt vid behov utbetalningsbara bankfordringar. 
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Uppgifter om företaget
evli Bank Abp är en oberoende investmentbank och ka-
pitalförvaltare med professionella investerare, företaga-
re samt dagens och framtidens förmögna privatpersoner 
som kunder. Bolaget erbjuder sina kunder rådgivning ge-
nom gränsöverskridande branschgrupper inom sina verk-
samhetsområden. servicen omfattar mäklarverksamhet 
med aktier och derivat, analys och rådgivningstjänster. 
evlikoncernen är verksam i fem länder. Huvudkontoret är 
beläget i Finland och därtill har evli verksamhet i sverige 
och, genom dotterbolaget evli securities, i estland och li-
tauen samt genom dotterbolaget evli russia oy i st. Pe-
tersburg och Moskva.

evli Bank Abp är koncernens moderbolag. Moderbola-
gets säte är Helsingfors, och dess registrerade adress Alex-
andersgatan 19 A, 00100 Helsingfors.

en kopia av koncernbokslutet erhålls i internet www.
evli.com eller på moderbolagets huvudkontor, Alexanders-
gatan 19 A, 00100 Helsingfors. 

Redovisningsprinciper
Basis för upprättande av koncernbokslutet
koncernbokslutet har upprättats i enlighet med interna-
tionella redovisningsstandarder (International Financial 
reporting standards), och vid uppgörandet av bokslutet 
har alla vid utgången av räkenskapsperioden 2010 gäl-
lande IAs- och IFrs-standarder samt sIc- och IFrIc-tolk-
ningar tillämpats. Med internationella redovisningsstan-
darder avses de standarder och tolkningar som godkänts 
i enlighet med europaparlamentets och rådets förordning 
(eG) nr 1606/2002. utöver IFrs-standarderna har även 
bestämmelserna i kreditinstitutlagen tillämpats.
koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden, förutom vad beträffar finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 
derivatinstrument samt säkrade poster i säkring av verk-
ligt värde. Vid konsolidering av affärsverksamhet före år 
2005 motsvarar goodwill bokföringsvärdet enligt tidigare 
redovisningsnorm, vilket använts som presumtivt anskaff-
ningsvärde enligt IFrs. klassificeringen och bokförings-
hanteringen av förvärven har inte justerats i koncernens 
IFrs-öppningsbalans.

koncern har från och med 1.1.2010 tillämpat följande 
nya och förnyade standarder och tolkningar:
•	 IFRS	3	(reviderad)	Rörelseförvärv	(gäller	för	räken-

skapsår som inleds 1.7.2009 eller senare). Ändringar-
na i standarden är betydande. Ändringarna utvidgade 
tillämpningsområdet	för	IFRS	3	och	påverkar	bl.a.	re-
dovisningen av förvärvets goodwillvärde och affärs-
rörelsens vinst. en villkorlig köpeskilling redovisas till 
verkligt värde och senare justeringar redovisas i re-
sultaträkningen. Förvärvskostnader, bl.a. konsultarvo-
den, redovisas härefter som kostnader istället för att 
aktiveras. Innehav utan bestämmande inflytande kan 
värderas per transaktion, antingen till verkligt värde 
eller som den relativa andelen av förvärvets nettotill-
gångar.

•	 IAS	27	Koncernredovisning	och	separata	finansiella	
rapporter (förnyad) (gäller för räkenskapsår som in-
leds 1.7.2009 eller senare). standardändringen på-

verkar redovisningen av stegvisa rörelseförvärv och 
stegvisa rörelseavyttringar. Ifall moderbolagets be-
stämmande inflytande kvarstår, redovisas effekten av 
det ändrade innehavet i dotterföretaget direkt i kon-
cernens egna kapital. Vid sådana arrangemang med 
minoritetsägare uppstår ingen goodwill, inte heller 
intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Ifall det 
bestämmande inflytandet förloras, värderas en even-
tuell kvarstående andel till verkligt värde via resultat-
räkningen. På motsvarande sätt redovisas innehav i 
intresseföretag och samägda företag (joint ventures). 
Härefter kan dotterföretagets förlust redovisas som 
minoritetsintressets andel däri, även om den över-
skrider minoritetsägarens placeringsbelopp. 

•	 IFRIC	17	Värdeöverföring	av	icke-kontanta	tillgångar	
genom utdelning till ägare (gäller för räkenskapsår 
som inleds 1.7.2009 eller senare). tolkningen beskri-
ver förfaringssättet vid redovisning av utdelning till 
ägare där utdelningen inte består av kontanta till-
gångar. 

•	 Förbättringar	till	IFRS-standarderna:	samlade	änd-
ringar till standarderna (Improvements to IFrss, 
april 2009) (gäller i regel för räkenskapsår som inleds 
1.1.2010 eller senare). Ändringarna påverkar sam-
manlagt 15 standarder och har varierande effekt.
Övriga standarder och tolkningar som trädde i kraft 

2010 har inte påverkat evlis bokslut. 
Bokslutet presenteras i euro, avrundat till närmaste 

tusental.

konsolideringsprinciper
Dotterbolag
koncernbokslutet omfattar moderbolaget evli Bank Abp 
med samtliga dotterbolag. Dotterbolag är de bolag där 
koncernen har bestämmande inflytande. Bestämman-
de inflytande uppkommer då koncernen innehar mer än 
hälften av den röstmängd som aktierna medför, eller då 
koncernen har rätt att utforma bolagets finansiella och 
operativa strategier.

koncerninternt aktieinnehav har eliminerats genom 
förvärvsmetoden. Förvärvade dotterbolag inkluderas i 
koncernredovisningen den tidpunkt vid vilken koncernen 
erhåller det bestämmande inflytandet. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den tidpunkt då det 
bestämmande inflytandet upphör. 

Alla koncerninterna transaktioner, fordringar, skul-
der och orealiserade vinster samt vinstutdelning mel-
lan koncernföretag elimineras då koncernbokslutet görs 
upp. orealiserade förluster elimineras inte ifall de beror på 
nedskrivning. Fördelningen av räkenskapsperiodens vinst 
mellan moderbolagets ägare och minoritetsägare presen-
teras i resultaträkningen, och minoritetens andel av det 
egna kapitalet redovisas i balansräkningen som en sepa-
rat post under eget kapital. Minoritetsägares del av acku-
mulerad förlust redovisas i koncernbokslutet till ett belopp 
som högst motsvarar investeringen.

Fonder under förvaltning för kunders räkning har inte 
konsoliderats i koncernbokslutet, eftersom koncernen inte 
har bestämmande inflytande i dessa. 

n OT E R  T I L L  k O n C E R n B O k S L U T E T
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Intresseföretag
Intresseföretag är företag där koncernen har ett betydan-
de inflytande. Betydande inflytande föreligger då kon-
cernens aktieinnehav uppgår till mer än 20 procent av 
rösträtterna, eller då koncernen av annan anledning har 
betydande, men inte bestämmande inflytande. Intresse-
företag har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden. 
orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen 
och dess intresseföretag har eliminerats i förhållande 
till koncernens innehav i intresseföretaget. Investering i 
intresseföretag inkluderar goodwill som uppkommit vid 
förvärvet.

Dotterbolag och intresseföretag som ingår i koncern-
bokslutet finns förtecknade på sidan 28.

Omräkning av poster i utländsk valuta
Poster som avser resultatet och det finansiella läget för 
de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta 
som används i den ekonomiska miljö där respektive en-
het huvudsakligen är verksam (funktionell valuta). I kon-
cernredovisningen används euro, vilket är moderbolagets 
funktionella valuta och rapporteringsvaluta. 

transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. tillgångar och skulder i utländsk va-
luta omräknas till den valutakurs som föreligger på ba-
lansdagen. kursdifferenser redovisas som nettointäkter av 
valutaverksamhet.

utländska koncernföretags resultaträkningar har om-
räknats till genomsnittlig valutakurs under perioden; ba-
lansräkningarna har omräknats till den valutakurs som 
föreligger på balansdagen. Då räkenskapsperiodens to-
talresultat konverteras med olika valutakurser i resultat-
räkningen och balansräkningen uppstår en omräknings-
differens som bokförs i totalresultatets övriga poster och 
redovisas mot eget kapital. omräkningsdifferenser mel-
lan elimineringen av förvärvsutgiften för utländska dot-
terbolag och förändringar av poster under eget kapital 
som uppkommit efter förvärvet, bokförs i totalresultatets 
övriga poster och redovisas mot eget kapital. Vid avytt-
ring helt eller delvis av ett utländskt dotterbolag redovisas 
upplupna omräkningsdifferenser i resultaträkningen som 
en del av realisationsvinsten/-förlusten.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till ursprung-
ligt anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade av-
skrivningar och nedskrivningar. tillkommande utgifter 
läggs till tillgångens redovisade värde endast då det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som är 
förknippade med tillgången kommer koncernen till godo, 
och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett till-
förlitligt sätt. Övriga reparationer och underhåll redovi-
sas som kostnader i resultaträkningen under den period 
de uppkommer.

Avskrivningar på tillgångar görs lineärt över den be-
räknade ekonomiska nyttjandeperioden, enligt följande:

Maskiner och inventarier: 5 år
It-utrustning: 3	år
tillgångar hyrda genom  
finansiell leasing: 3-5	år	
underhåll av  
hyreslokaler: den tid hyreskontraktet gäller

tillgångarnas restvärden och ekonomiska nyttjandeperio-
der prövas varje balansdag och justeras vid behov för att 
motsvara väntade förändringar i nyttjandeperioden.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar upphör 
då tillgångarna klassificerats som att de innehas för försälj-
ning i enlighet med IFrs 5 Anläggningstillgångar som inne-
has för försäljning och avvecklade verksamheter.

Vinster och förluster vid avyttring och överlåtelse av 
materiella anläggningstillgångar redovisas antingen un-
der övriga intäkter eller under övriga kostnader.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar redovisas i balansräkningen endast 
ifall anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt och det är sannolikt att de framtida ekonomiska för-
delarna som är förknippade med tillgången kommer kon-
cernen till godo. Immateriella tillgångar med begränsad 
ekonomisk nyttjandeperiod redovisas i resultaträkningen 
till ursprungligt anskaffningsvärde och avskrivs lineärt 
över den faktiska eller beräknade ekonomiska nyttjande-
tiden. Immateriella tillgångar inkluderar programlicen-
ser och andra immateriella rättigheter med en ekonomisk 
nyttjandeperiod	på	3-5	år.

7.10.2009 undertecknades ett avtal varigenom evli 
förvärvade hela aktiestocken i carnegies kapitalförvalt-
ning och Fondbolag i Finland. Genom förvärvet uppstår 
ingen goodwill, övriga immateriella rättigheter som ingår, 
exempelvis kundavtal, avskrivs i sin helhet inom 2-7 år.

Goodwill
Goodwill motsvarar den del av anskaffningsutgiften, som 
överskrider koncernens andel av det verkliga värdet för 
nettotillgångarna hos det förvärvade företaget vid an-
skaffningstidpunkten. Goodwill för företag som förvär-
vats före 1.1.2005 motsvarar bokföringsvärdet enligt ti-
digare redovisningsnorm, vilket har använts som antaget 
anskaffningsvärde. klassificeringen och bokföringshante-
ringen av förvärven har inte justerats i koncernens IFrs-
öppningsbalans.

Goodwill värderas till det ursprungliga anskaffnings-
värdet med avdrag för eventuella nedskrivningar. Inga re-
gelmässiga avskrivningar görs på goodwill utan nedskriv-
ningsbehovet prövas årligen. I detta syfte har goodwillen 
fördelats till de enheter som genererar kassaflöde, eller, då 
det rör sig om dotterbolag, inkluderats i anskaffningsut-
giften för dotterbolaget och dotterbolaget utgör en enhet 
som genererar kassaflöde.

Inom koncernen testas goodwillen genom att dis-
kontera det uppskattade framtida nettokassaflödet (tio 
år) med hjälp av marknadsmässiga diskonteringsfaktorer. 
utöver uppskattningsperiodens kassaflöde beaktas även 
det såkallade terminalvärdet vid periodens slut, ett värde 
som är beroende av bolagens och marknadens utveck-
lingsförväntningar.

Lånekostnader
lånekostnader upptas under kostnader för den räken-
skapsperiod då de har uppkommit. transaktionsutgifter 
som direkt beror på anskaffning av lån och som klart hän-
för sig till ett visst lån inkluderas i lånets ursprungliga 
periodiserade anskaffningsutgift och periodiseras under 
ränteutgifter enligt metoden för effektiv ränta, eller vid 
behov enligt en redovisningsmetod som ger ett resultat 
vilket kan anses ligga tillräckligt nära resultatet enligt me-
toden för effektiv ränta.
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Hyresavtal
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som är förknippade med ägandet av en ma-
teriell tillgång i allt väsentligt är överförda till bolaget. 
en tillgång som hyrts genom finansiellt leasingavtal upp-
tas i balansräkningen vid inledningen av hyresperioden 
till den hyrda tillgångens verkliga värde, eller till ett lägre 
nuvärde för minimihyror. Avskrivningarna på materiella 
tillgångar som hyrts genom finansiellt leasingavtal görs 
under deras ekonomiska nyttjandeperiod eller under en 
kortare hyresperiod. leasinghyror som betalas, indelas i 
finansiella kostnader och amortering av skuld, och fast-
ställs så att ränteprocenten för den återstående skulden 
är lika stor varje räkenskapsperiod. Hyresåtaganden upp-
tas under övriga skulder.

Hyresavtal, i vilka de för ägande typiska riskerna och 
förmånerna inte överförs på hyrestagaren, klassificeras 
som övriga hyresavtal. Hyror i anslutning till dem redovi-
sas lineärt i resultaträkningen under hyresperioden.

nedskrivning av materiella och immateriella  
tillgångar
koncernen gör på varje bokslutsdag en bedömning av 
huruvida det finns indikationer på att värdet på en till-
gångspost har minskat. om sådana indikationer föreligger, 
uppskattas det kassaflöde som kan ackumuleras från till-
gångsposten. kassaflödet som kan generas från goodwill 
samt från immateriella tillgångar med obegränsad ekono-
misk nyttjandeperiod uppskattas årligen oberoende av om 
det föreligger indikation på att en värdeminskning kan ha 
skett. Bedömningen av nedskrivningsbehov sker på den 
nivå där det finns kassagenererande enheter, vilken mot-
svarar dotterbolagsnivå inom evlikoncernen.

Med återvinningsvärdet avses tillgångens verkliga 
värde minskat med försäljningskostnader eller ett hö-
gre nyttjandevärde. Med nyttjandevärde avses beräk-
nade framtida kassaflöden av tillgångsposten eller från 
den kassagenererande enheten i fråga, diskonterade till 
nuvärde. som diskonteringsränta används en ränta som 
återspeglar marknadens uppfattning om pengarnas tids-
värde samt tillgångens specifika risker och har definierats 
före skatter.

en nedskrivning bokförs när tillgångspostens bok-
föringsvärde är större än tillgångens nyttjandevärden. I 
samband med redovisning av nedskrivningsförlust be-
döms ifrågavarande tillgångens avskrivningstid på nytt. 
nedskrivningen återförs om omständigheterna föränd-
rats, och det belopp som kan genereras av tillgången har 
förändrats från den tidpunkt då nedskrivningen bokför-
des. en nedskrivning på goodwill återförs dock aldrig.

anställningsförmåner
Pensionsåtaganden
Pensionsarrangemangen klassificeras som antingen för-
månsbestämda eller avgiftsbestämda planer. Inbetalning-
ar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kost-
nader i resultaträkningen för den räkenskapsperiod till 
vilken de hör. samtliga pensionsarrangemang inom evli-
koncernen finansieras genom inbetalningar till pensions-
försäkringsbolag. Inbetalningen sker enligt lokala bestäm-
melser och praxis i de olika länderna. 

I Finland tryggades de anställdas lagstadgade pen-
sionsskydd före 2010 genom evlis sampensionsstiftelse. 
emedan antalet personer inom evlikoncernen som omfat-
tades av sampensionsstiftelsen under flera räkenskapspe-

rioder	hade	underskridit	gränsen	på	300	personer,	fattade	
styrelsen för evlikoncernens pensionsstiftelse tillsammans 
med evli Bank Abp:s styrelse under hösten 2009 beslut om 
att överföra koncernens pensionsansvar till ett pensions-
försäkringsbolag. Pensionsansvaret överfördes till Pen-
sionsförsäkringsbolaget	Varma	31.12.2009.	Vid	 tidpunk-
ten för överförandet har man i sin helhet avyttrat övriga 
tillgångar som under tidigare räkenskapsperioder uppstått 
i anslutning till förmånsbestämda pensioner. 

Aktierelaterade ersättningar
För aktier som överlåtits till anställda och aktier som åter-
fåtts från anställda har inget separat tidsvärde fastställts, 
eftersom teckningstiderna är korta, och bolaget i enlig-
het med aktieägaravtalet återköper egna aktier till verkligt 
värde då en anställd lämnar koncernen.

avsättningar
en avsättning redovisas när koncernen till följd av en in-
träffad händelse har en befintlig juridisk eller informell 
förpliktelse och det är sannolikt att en betalningsskyldig-
het kommer att uppstå och skyldighetens storlek kan upp-
skattas på ett tillförlitligt sätt.

Inkomstskatter
skattekostnaden i koncernens resultaträkning utgörs av 
skatten på aktuell skatt samt uppskjutna skatter. skatten på 
räkenskapsperiodens beskattningsbara inkomst har beräk-
nats utgående från den beskattningsbara inkomst som fast-
ställs enligt lokal skattelagstiftning, med eventuell justering 
av skatter hänförliga till tidigare räkenskapsperioder. 

Den uppskjutna skatteskulden eller skattefordran be-
räknas på alla temporära skillnader mellan bokföringen 
och beskattningen. Den uppskjutna skattefordran har re-
dovisats upp till det belopp som sannolikt kan användas 
för den beskattningsbara inkomsten under framtida rä-
kenskapsperioder, mot vilken en avdragsgill temporär dif-
ferens kan utnyttjas. De största temporära skillnaderna 
uppstår på grund av avskrivningar av materiella anlägg-
ningstillgångar och i beskattningen fastställda förluster. 
För dotterbolagens outdelade vinstmedel bokförs ingen 
uppskjuten skatt till den del som differensen sannolikt inte 
uppkommer under en överskådlig framtid. Den uppskjutna 
skatteskulden eller skattefordran beräknas med tillämp-
ning av fastställda skattesatser på bokslutsdagen.

Finansiella tillgångar och skulder
Koncernens	tillgångar	klassificeras	i	enlighet	med	IAS	39	
Finansiella instrument: redovisning och värdering, till 
följande kategorier: finansiella tillgångar och finansiella 
skulder värderat till verkligt värde via resultaträkningen, 
finansiella tillgångar som kan säljas, lån och övriga ford-
ringar, samt övriga finansiella skulder. klassificering sker 
vid det finansiella instrumentets anskaffningstillfälle.

en finansiell tillgång skall tas bort från balansen när de 
avtalsenliga rättigheterna att erhålla kassaflödena upphör, 
eller när koncernen har överfört samtliga risker och för-
delar förknippade med finansiella tillgången utanför kon-
cernen. Finansiella tillgångar och -skulder bokförs enligt 
transaktionsdatum. Finansiella skulder tas bort från ba-
lansräkningen när förpliktelsen är uppfylld.

Finansiella tillgångar och skulder presenteras i netto 
enbart ifall det finns en lagligt rätt till kvittning och kvitt-
ning ska förverkligas eller fordran och skulden erläggas 
samtidigt.
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Finansiella tillgångar
kategorin finansiella tillgångar som värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen är indelad i två undergrupper: 
finansiella tillgångar som innehas för handel (t.ex. aktier 
och derivat) och tillgångar som vid den första bokförings-
transaktionen har definierats som tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen (t.ex. långfristiga pla-
ceringar i fonder, masskuldebrev och andra ränteinstru-
ment). De tillgångar som innehas för handel har främst 
förvärvats i syfte att göra vinst på värdeförändringar i 
marknadspriserna på kort sikt.

kategorins tillgångar har värderats till verkligt värde 
enligt prisnoteringar som publiceras på de aktiva mark-
naderna, närmare bestämt köp- och säljnoteringarna på 
balansdagen. Vid tillfällen då priser inte är tillgängliga från 
marknaden, bestäms priset utgående från en av markna-
den allmänt accepterad värderingsmodell. Ifall en nog-
grannare uppskattning av marknadsvärdet inte är till-
gängligt, exempelvis aktiens substansvärde eller ett av 
kapitalfondens förvaltare publicerat värderingspris, vär-
deras icke-noterade instrument, bland annat aktier och 
kapitalfonder, till anskaffningspriset. såväl orealiserade 
som realiserade vinster och förluster som beror på för-
ändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen 
under den period de uppkommit.

De finansiella tillgångarna som kan säljas omfattar 
långsiktiga placeringar vars gängse värde inte kan fast-
ställas exakt. Placeringar värderas till anskaffningspriset 
ifall ett mer exakt värde inte är tillgängligt.

lån och övriga fordringar utgör tillgångar som inte in-
går i derivattillgångarna, för vilka betalningarna är fasta 
eller kan fastställas, som inte noteras på aktiva marknader 
och som företaget inte innehar för handel. lån och övriga 
fordringar upptas ursprungligen i bokföringen till verkligt 
värde inklusive omedelbara anskaffningsutgifter. senare 
värderas de till sin periodiserade anskaffningsutgift.

likvida medel inkluderar kassa och med kassa jämför-
bara kassakravmedel hos Finlands Bank. också fordringar 
på kreditinstitut betalbara på anfordran i anslutning till 
administrationen av bolaget klassificeras som likvida med-
el i kassaflödesredovisningen.

Finansiella skulder
Finansiella skulder upptas ursprungligen i bokföringen till 
verkligt värde utifrån mottaget vederlag. senare värderas 
alla finansiella skulder enligt den effektiva räntemetoden 
till sin periodiserade anskaffningsutgift, såsom emitterade 
masskuldebrev. 

Verkligt värde för finansiella skulder som värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen, fastställs i regel ut-
ifrån prisnoteringar som publiceras på de aktiva mark-
naderna, närmare bestämt säljnoteringarna på balansda-
gen. Finansiella skulder som värderas till verkligt värde 
via resultaträkningen är blankade aktier och derivatin-
strument. 

en finansiell skuld i handelssyfte uppstår genom blank-
ning (förpliktelse att leverera aktier). Den finansiella skuld 
i handelssyfte som uppstått genom blankning har redo-
visats som skuld i balansräkningen. De värdepapper som 
blankats ingår i den ursprungliga ägarens balansräkning.

skulden som hänför sig till tillgångar som anskaf-
fats med finansieringsleasingavtal redovisas bland övri-
ga skulder.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
För lån och fordringar redovisas en nedskrivningsförlust 
när det föreligger objektiva belägg som tyder på att ford-
ringarnas värde har minskat till följd av en eller flera in-
träffade händelser och detta har en inverkan på framtida 
kassaflöden.

objektiv belägg på kunders förmåga att återbetala sina 
skulder baserar sig på kundernas riskklassificering, koncer-
nens erfarenhet samt ledningens bedömning om betal-
ningstörningarnas inverkan på återvinning av fordringar.

nedskrivning redovisas om värde av framtida kassaflö-
den diskonterad med ursprungliga effektivräntan är lägre 
än fordringarnas redovisade värde. Vid bedömning beak-
tas beloppet som kan erhållas genom att realisera säker-
heten. efter nedskrivningen intäktsförs ränta på basis av 
det nedskrivna beloppet.

nedskrivning bokförs som en realiserad kreditför-
lust, när gäldenären i konkursförfarandet har konsta-
terats medellös, har upphört med sin verksamhet, eller 
fordran annullerats frivilligt eller på basis av lagstadgat 
skuldsaneringsförfarande.

Derivatavtal 
koncernen hanterar derivatinstrument på det sätt som 
fastställs	i	“IAS	39	Finansiella	instrument:	redovisning	och	
värdering”. Derivatinstrument bokförs i samband med an-
skaffningen till anskaffningsvärdet, vilken motsvarar verk-
ligt värde. senare värderas de till verkligt värde. De vinster 
och förluster som uppstår vid värderingen till verkligt vär-
de behandlas i bokföringen enligt syftet med derivatavta-
let. Derivatavtalets positiva värdeförändringar redovisas i 
balansräkningen som tillgångar och dess negativa värde-
förändringar som skulder. 

Bolaget klassificerar derivatavtalen som finansiella till-
gångar och skulder som innehas för handel,  bolaget har 
inte derivatavtal definierade som säkringsinstrument. till 
denna grupp hörande derivatinstruments värdeföränd-
ringar under räkenskapsperioden samt realiserade vinster/
förluster redovisas vid nettoresultat av värdepappershan-
del i resultaträkningen. 

Bokföring av aktieindexlån
Den beräknade provisionen som erhålls vid emission av ak-
tieindexlån, bokförs omedelbart till resultatet.  lånet bok-
förs i balansräkningen till sin periodiserade anskaffnings-
utgift, och lånets ränteandel dvs optionens värde, bokförs 
som en separat skuldpost i punkten ”Derivatinstrument 
och andra skulder som innehas för handel”. lånets ränte-
utgift periodiseras enligt metoden för effektiv ränta.

Egna aktier
när moderbolaget har förvärvat egna aktier minskas bola-
gets egna kapital med anskaffningsvärdet. Vid försäljning 
av sådana aktier upptas alla vederlag som en förändring 
i det egna kapitalet.

Rörelsevinst
standarden IAs 1 ”Presentation av bokslut” definierar inte 
begreppet rörelsevinst. koncernen har definierat begrep-
pet som följer: rörelsevinsten är den nettosumma som 
uppkommer då omsättningen minskas med lönekostnader, 
räntekostnader, kostnader avseende anställningsförmåner, 
övriga administrationskostnader, avskrivningar och even-
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tuella nedskrivningar samt övriga kostnader föranledda av 
affärsverksamheten. Alla resultaträkningsposter förutom 
de ovannämnda redovisas efter rörelsevinsten. 

Principer för intäktsföring
Inkomster från projekt i anslutning till corporate Finance 
bokförs under intäkter under den redovisningsperiod då 
det är möjligt att tillförlitligt uppskatta projektets slutre-
sultat. Projektets kostnader och uppskattade förluster re-
dovisas omedelbart under kostnader. 

kapitalförvaltningsarvoden periodiseras per månad 
och debiteras i efterskott i perioder om tre, sex eller tolv 
månader. transaktioner inom värdepappersförmedlingen 
redovisas enligt handelsdatum. 

ränteintäkter och räntekostnader har bokförts en-
ligt effektivräntemetoden, eller vid behov enligt en redo-
visningsmetod som ger ett resultat vilket kan anses lig-
ga tillräckligt nära resultatet enligt metoden för effektiv 
ränta. ränteintäkter och räntekostnader i anslutning till 
interna handelstransaktioner tas upp i resultaträkningen 
under posten nettointäkter för värdepappershandel. Då 
nedskrivning redovisas för avtal i finansieringstillgångar 
ackumuleras räntan till bokföringssaldot enligt avtalets 
ursprungliga effektiva ränta. om det är osannolikt att rän-
tan betalas, redovisas den som en nedskrivning.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella 
rapporterna 
Vid upprättande av koncernbokslut är det nödvändigt att 
göra uppskattningar och antaganden gällande framti-
den, och det verkliga utfallet kan avvika från gjorda upp-
skattningar. uppskattningarna bygger på erfarenhet och 
under rådande omständigheter rimliga antaganden från 
ledningens sida. också redovisningsprinciperna kan för-
utsätta att man gör vissa bedömningar. De viktigaste be-
dömningarna gäller antaganden med avseende på test-
ning av nedskrivningsbehov för goodwill. 

Prövningen av nedskrivningsbehov för goodwill bygger 
på en jämförelse mellan bokföringsvärdet och ett framtida 
kassaflöde för kassagenererande enheter som inkluderar 
goodwill. För prövningen görs vissa antaganden, bl.a. av-
seende framtida pris, avkastningarnas tillväxttakt, kostna-
der i anslutning till verksamheten samt diskontoräntan. 

I situationer då ett marknadspris inte är tillgängligt för 
ett enskilt derivatinstrument då verkligt värde ska faststäl-
las, används ett pris som beräknas med på en av markna-
den allmänt accepterad värderingsmodell.

nya IFRS-normer
Följande nya IFrs-tolkningar har godtagits av IAsB. kon-
cernen tillämpar standarder och tolkningar från det da-
tum då de träder i kraft eller, ifall datum för ikraftträdan-
det inte är redovisningsperiodens första dag, från följande 
redovisningsperiods första dag.
•	 IAS	24	(förnyad)	Upplysningar	om	närstående	
•	 IFRIC	14	IAS	19	(reviderad)	Begränsningen	av	en	för-

månsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och 
sambandet dem emellan

•	 IAS	32	(reviderad)	Klassificering	av	teckningsrätter	–	
classification of rights Issues

•	 IFRIC	19	Konversion	av	finansiella	skulder	till	egetka-
pitalinstrument

•	 IFRS	9	Finansiella	instrument

•	 IFRS	7	Överföring	av	finansiella	tillgångar	–	upplys-
ningar som redovisas i bokslutet

Segmentrapportering
Den primära segmentrapporteringsformen följer affärs-
områdena, som också ligger till grund för den interna 
rapporteringen. evli Bank Abp:s affärsområden är kapital-
förvaltning, kapitalmarknad och corporate finance. kon-
cernen har dessutom ett antal gemensamma funktioner, 
som redovisas under koncernfunktioner. Den sekundära 
segmentrapporteringen är baserad på geografiska områ-
den: Finland, sverige och den Baltiska regionen. 

Affärsområdena består av affärsenheter med sinse-
mellan olika produkter och tjänster samt intjäningslo-
gik och lönsamhet. också affärsområdenas affärsrisker 
är olika. Bolaget varken rapporterar eller följer sekundära 
segment. 

Prissättningen mellan segmenten sker till verkligt vär-
de enligt principen om armlängds avstånd. till de olika 
affärsområdena har allokerats de intäkter, kostnader, till-
gångar	och	skulder	som	man	anser	direkt	hänför	sig	–	el-
ler	som	på	goda	grunder	kan	hänföras	–	till	affärsområ-
det i fråga. Intäkter, kostnader, investeringar och kapital 
som inte hänför sig till enskilda affärsområden, redovisas 
under koncernfunktioner. Detsamma gäller koncernelimi-
neringar mellan affärsområdena.

kapitalförvaltning
evlis kapitalförvaltningstjänster omfattar diskretionär in-
stitutionell kapitalförvaltning, evlis Private Banking samt 
ett brett sortiment placeringsfonder. Inom institutionell 
kapitalförvaltning erbjuder bolaget heltäckande och pro-
fessionella tjänster riktade till bl.a. försäkringsbolag, pen-
sionsstiftelser, organisationer, kommuner och företag. 
evlis Private Banking erbjuder heltäckande förvaltnings-
tjänster för privatpersoner vars investeringskapital över-
stiger	300	000	euro.	För	övriga	privatpersoner	tillhanda-
håller evli placeringsfonder, elektroniska banktjänster och 
andra gängse penningmarknadsprodukter.

Markets
Markets-enheten verkar på fyra affärsområden: aktieför-
medling, förmedling av derivatinstrument, marknadsga-
ranti och trading samt analys. enhetens produkturval om-
fattar även strukturerade produkter, etF-instrument samt 
realisering av optionsprogram för ledningen. 

Corporate Finance
corporate Finance-enheten erbjuder rådgivningstjänster 
avseende företagsarrangemang och finansiering. Före-
tagsarrangemang omfattar företagsköp och försäljning, 
fusioner och fördelningar. Finansieringstjänster omfat-
tar börsintroduktioner, försäljning av aktier, aktie-emis-
sioner, konvertibla skuldebrev samt private placement ar-
rangemang. 

koncernfunktioner
koncernfunktionerna omfattar den interna banken (som 
i sin tur inkluderar treasury, betalningsförmedling, de-
påtjänster och låneadministration), administrationen av 
koncernens egna placeringar, finansförvaltningen, risk-
hanteringen, dataförvaltningen, koncernens kommuni-
kation, compliance verksamheten, personalförvaltningen 
samt interna tjänsterna.
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S E G M E n T I n F O R M aT I O n

Corporate asset koncern-
2010 (1 000 EURO) Markets Finance Management funktioner Ej fördelade koncernen

1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2010
SEGMEnTRESULTaTRÄknInG
IntÄkter 

Intäkter från utomstående kunder 16 292 9 361 32 504 1 222 0 59 380
Intäkter från andra segment -452 -8 -14 474 0 0

Intäkter totalt 15 840 9 353 32 491 1 696 0 59 380

resultAt
segmentets operativa kostnader -17 090 -6 641 -21 157 -10 315 0 -55 203
kostnader på företagsnivå -2 972 -1 233 -4 835 9 040 0 0

rörelsevinst/ -förlust -4 222 1 478 6 499 422 0 4 176

skatt -770 -770
segmentets vinst/förlust -4 222 1 478 6 499 422 -770 3 407

SEGMEnTBaLanSRÄknInG
segmentets tillgångar 233 254 1 753 20 970 430 020
Icke allokerade tillgångar på
företagsnivå -33 241

koncernens tillgångar totalt 652 757
segmentets skulder 170 539 574 9 015 432 682
Icke allokerade skulder på
företagsnivå -16 865

koncernens skulder totalt 595 945

corporate Asset koncern-
2009 (1 000 euro) Markets Finance Management funktioner ej fördelade koncernen

1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2009
SEGMEnTRESULTaTRÄknInG
IntÄkter

Intäkter från utomstående kunder 13	417 4	851 23	649 12 510 -670 53	757
Intäkter från andra segment -574 -15 -12 601 0 0

Intäkter totalt 12	843 4	836 23	638 13	111 -670 53	757

resultAt
segmentets operativa kostnader -14	785 -5 802 -17 186 -11 520 786 -48	507
kostnader på företagsnivå -2 799 -1 019 -3	697 7 515 0 0

rörelsevinst/ -förlust -4	741 -1 985 2 755 9 106 116 5 251

skatt -1 557 -1 557
segmentets vinst/förlust -4	741 -1 985 2 755 9 106 -1	440 3	695

SEGMEnTBaLanSRÄknInG
segmentets tillgångar 185	033 2	437 63	341 448	685
Icke allokerade tillgångar på företagsnivå -8	684

koncernens tillgångar totalt 690	813
segmentets skulder 161	334 1	143 44	496 432	838
Icke allokerade skulder på företagsnivå -8	684

koncernens skulder totalt 631	127

koncernfunktionerna omfattar den interna banken, administrationen av koncernens egna placeringar, finansförvaltningen, riskhanteringen, dataförvaltningen, 
koncernens kommunikation, compliance-verksamheten, personalförvaltningen samt interna tjänsterna. 2009 innehöll operativa kostnader i koncernfunktionen
också en del ännu ofördelade bonusreserveringar tillhörande affärsenheterna.

evli Bank Abp har inga enskilda kunder vars avkastning överskrider 10 procent av totalavkastningen..
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2010 (1 000 EURO) Finland Sverige Baltiska länder koncernen
1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2010

SEGMEnTRESULTaTRÄknInG (GEOGRaFISk)
nettoomsättning 48 099 8 911 2 370 59 380

SEGMEnTBaLanSRÄknInG (GEOGRaFISk)
segmentets tillgångar 628 424 22 298 2 035 652 757

2009 (1 000 euro) Finland sverige Baltiska länder koncernen
1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2009

SEGMEnTRESULTaTRÄknInG (GEOGRaFISk)
nettoomsättning 46	169 6 176 1	413 53	758

SEGMEnTBaLanSRÄknInG (GEOGRaFISk)
segmentets tillgångar 646	646 42	205 1 962 690	813
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evli Bank Abp (nedan evli) följer den finska aktiebo-
lagslagen och värdepappersmarknadslagen, den finska 
Finansinspektionens föreskrifter, den finska koden för bo-
lagsstyrning utfärdad av Värdepappersmarknadsfören-
ingen samt regler och bestämmelser för nAsDAQ oMX 
nordiska börs i Helsingfors. Mer information om evlis risk-
hanteringssystem	finns	på	sidan	23.	

Bolagstämma
Den högsta beslutanderätten i bolaget utövas av aktieä-
garna på bolagsstämman, där de deltar i bolagets styrning 
och kontroll. Bolagsstämman hålls enligt stadgarna minst 
en gång om året. Bolagsstämman hålls efter att bokslutet 
har upprättats på ett datum som bestäms av styrelsen, 
dock före slutet av juni månad. Varje aktie i evli motsva-
rar en röst på bolagsstämman. 

På bolagsstämman fastställs bokslutet för det gångna 
räkenskapsåret och beslut fattas om eventuell utdelning. 
Bolagsstämman beslutar även om antalet styrelseledamö-
ter, väljer medlemmarna till styrelsen samt fastställer de-
ras arvoden. Förutom att välja styrelse hör det i enlighet 
med aktiebolagslagen till bolagsstämmans befogenheter 
att fatta beslut om ändring av bolagsordningen och ut-
ökande av aktiekapitalet eller beviljande av fullmakt till 
detta. Bolagsstämman beslutar även om val av revisor(er) 
samt om deras arvoden. 

Styrelse och styrelsekommittéer
Bolagsstämman väljer fyra till åtta ordinarie styrelsele-
damöter vars mandat upphör efter nästa bolagsstäm-
ma. styrelsens ledamöter består av representanter för de 
största aktieägarna och externa, oberoende experter med 
mångsidig erfarenhet inom näringslivet och branschen. 
styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ord-
förande. 

Bolagsstämman	 2.3.2010	 återvalde	 Henrik	 Andersin,	
Pekka Hietala, Harri-Pekka kaukonen, timo korvenpää och 
thomas thesleff till evli Bank Abp:s styrelse. Därtill inval-
des nya medlemmarna robert Ingman, Mikael lilius och 
teuvo salminen, medan tapio Hintikka och Folke Husell 
avgick. under betraktelseperioden fungerade Henrik An-
dersin som styrelsens ordförande och Harri-Pekka kauko-
nen som vice ordförande. 

evlis nuvarande styrelse har åtta medlemmar och 
består av experter inom branschen och bolagets störs-
ta ägare. Majoriteten av nuvarande styrelsens ledamöter 
är oberoende av bolaget. styrelseledamöterna Pekka Hie-
tala, Harri-Pekka kaukonen, timo korvenpää, Mikael li-
lius samt teuvo salminen är oberoende av bolaget och 
aktieägarna.

styrelsen har som uppgift att övervaka hur bolaget 
styrs, att verksamheten är organiserad på rätt sätt samt 
att kontrollen av bokföringen och den ekonomiska förvalt-
ningen är organiserad på lämpligt sätt. styrelsen handläg-
ger alla ärenden av omfattande och grundläggande bety-
delse för företaget och koncernen som helhet. styrelsen 
fattar bland annat beslut om koncernens verksamhets-
strategi och godkänner budgeten samt principerna för hur 

riskhanteringen och den interna kontrollen ska organi-
seras. styrelsen utser och entledigar verkställande direk-
tören och medlemmarna i ledningsgruppen samt beslu-
tar om deras löner och andra förmåner. Därtill godkänner 
styrelsen målsättningen för personalplaneringen och ser 
till att de planerade åtgärderna verkställs samt beslutar 
om huvuddragen i koncernens kompensationssystem och 
andra viktiga ärenden som gäller personalen. enligt princi-
perna för corporate Governance ser styrelsen till att bola-
get bekräftar de värden som ska iakttas i verksamheten.

Den 11 december 2006 godkände styrelsen en skriftlig 
arbetsordning där styrelsens uppgifter och mötespraxis 
fastställs. styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och 
sina arbetsmetoder genom en intern revision.  

styrelsen och verkställande direktören ska leda före-
taget och koncernen på ett professionellt sätt samt en-
ligt varsamma och sunda affärsprinciper. styrelsens upp-
gift är att handla i företagets och samtliga aktieägares 
intressen. 

År 2010 sammanträdde evlis styrelse 10 gånger. Den 
genomsnittliga deltagandefrekvensen bland styrelsemed-
lemmarna var 89,9 procent. I enlighet med årsstämmans 
beslut	betalades	styrelsens	ledamöter	ett	arvode	om	4100	
euro i månaden.

Den 11 december 2006 tillsatte styrelsen en revisions-
kommitté och en kompensationskommitté för att bereda 
ärenden som hör till styrelsens ansvar. kommittéerna har 
ingen självständig beslutanderätt, utan styrelsen fattar 
beslut på basis av den information och de rekommenda-
tioner som kommittéerna tillhandahåller. kommittéerna 
rapporterar regelbundet till styrelsen om sin verksamhet. 

revisionskommitténs uppgift är att bistå bolagets sty-
relse med att se till att bolaget har ett fullgott internt re-
visionssystem och säkerställa att bolagets riskhantering är 
organiserad på tillbörligt sätt. kommittén har som uppgift 
att kontrollera att den finansiella rapporteringen är kor-
rekt och att inför årsstämman ge förslag beträffande val 
av revisorer och deras arvoden. kommittén har också som 
uppgift att följa upp att bolagets verksamhet och interna 
kontroll är organiserad enligt gällande lagar och bestäm-
melser samt enligt det som krävs för en god styrning och 
ledning av bolaget samt att överse den interna kontrol-
len. revisionskommittén ska bestå av minst tre medlem-
mar som inte tillhör företagsledningen. Dessa medlem-
mar väljs av styrelsen inom sig och ska vara oberoende av 
företaget. Dessutom deltar revisorerna, den verkställande 
direktören, ekonomichefen och den interna revisorn vid 
kommitténs möten. Medlemmarna i evlis revisionskom-
mitté är Harri-Pekka kaukonen (ordförande), robert Ing-
man och Mikael lilius. kommittén sammanträder regel-
bundet varje kvartal. År 2010 sammanträdde kommittén 
5 gånger. Den genomsnittliga deltagandefrekvensen bland 
kommittémedlemmarna var 66,7 procent. 

kompensationskommittén bistår styrelsen i faststäl-
landet av arbetsvillkor och löner för företagsledningen 
samt i beredningen av ärenden som rör belönings- och 
incitamentsprogram för personalen. kompensationskom-
mittén ska bestå av minst tre medlemmar som väljs bland 

P R I n C I P E R  F Ö R  C O R P O R aT E  G O V E R n a n C E
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styrelsens ledamöter och vars ordförande är en oberoende 
styrelseledamot. ledamöterna i evlis kompensationskom-
mitté är timo korvenpää (ordförande), Henrik Andersin, 
Pekka Hietala, teuvo salminen och thomas thesleff. År 
2010 sammanträdde kommittén 7 gånger.  Den genom-
snittliga deltagandefrekvensen bland kommittémedlem-
marna var 87,5 procent.

under redovisningsperioden belönades styrelsens med-
lemmar inte med aktier eller aktierelaterade rättigheter.

Verkställande direktören och koncernens  
ledningsgrupp
evlis styrelse utser den verkställande direktören (VD), som 
ska svara för den löpande förvaltningen av företaget i en-
lighet med aktiebolagslagen och styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. I VD:s uppgifter ingår att styra och övervaka 
verksamheten inom koncernen, förbereda ärenden som 
ska behandlas av styrelsen samt att verkställa styrelsens 
beslut. VD:s arbetsuppgifter regleras av en skriftlig arbets-
ordning som trädde i kraft den 1 november 2006.

Verkställande direktör för bolaget är ekonomie magis-
ter Maunu lehtimäki, född 1967. År 2010 betalades verk-
ställande	direktören	med	en	lön	om	374	424	euro,	en	re-
sultatbaserad	bonus	och	extraförmåner	om	93	256	euro,	
eller	sammanlagt	467	680	euro.	Under	redovisningsperi-
oden belönades verkställande direktören inte med aktier 
eller aktierelaterade rättigheter. 

VD har en uppsägningstid på sex månader, och utö-
ver lönen för denna period utbetalas även ett avgångs-
vederlag motsvarande 12 månaders lön. VD:s pensions-
ålder	är	63	år.

I företagets operativa verksamhet bistås VD av kon-
cernens ledningsgrupp, vilken sammanträder varannan 
vecka. ledningsgruppen har som uppgift att stödja VD i 
att förbereda och verkställa strategiska åtgärder, samord-
na koncernens verksamhet, förbereda och verkställa vikti-
ga eller fundamentala ärenden samt se till att den interna 
kommunikationen och det interna samarbetet fungerar. 
ledningsgruppens arbetsuppgifter regleras av en skriftlig 
arbetsordning som trädde i kraft den 1 november 2006.

Bolaget tillämpar en belöningsmodell som gäller hela 
personalen. enligt denna modell kan högst fyrtio procent 
av koncernens vinst delas ut till personalen. Modellen 
medger en begränsad vinstutdelning inom vinstbringan-
de affärsområden även om evlikoncernen som helhet re-
dovisar ett negativt resultat. Med en resultatrelaterad in-
citamentsmodell eftersträvar evlikoncernen i första hand 
en lönsam tillväxt.

Bolagets incitamentsmodell har två komponenter. Den 
första delen av bonusutdelningen beräknas på basis av 
affärsenhetens eget resultat. en eventuell tilläggsbonus 
beräknas på basis av koncernens resultat. Personliga inci-
tament knyts till enskilda anställdas personliga mål. Var-
je anställd har både kvalitativa och kvantitativa mål som 
följs upp två gånger per år i samband med utvecklings-
samtal med förmannen.

koncernens verkställande direktör och ledningsgrup-
pens medlemmar omfattas av ovan nämnda incitaments-
system, dock så, att deras bonus alltid är knuten till hela 
koncernens resultat. Bolagsledningens bonus behand-
las alltid av kompensationskommittén, vilken ger styrel-
sen ett förslag till bonus för verkställande direktören och 
ledningsgruppens enskilda medlemmar. ledningens bo-
nus är helt beroende av koncernens ekonomiska resul-

tat och därför kan incitamentbeloppen variera betydligt 
från år till år.

Bolagets belöningsmodell revideras då de nya di-
rektiven för belöningsmodeller träder i kraft i början av 
år 2011. 

Styrelsemedlemmarnas, VD:s och ledningsgruppens 
ägande i bolaget
evlis nuvarande styrelseledamöter och bolagets VD ägde i 
slutet av år 2010 direkt eller indirekt via företag som kon-
trolleras av dem cirka 58,65 procent av bolagets aktier och 
cirka 59,56 procent av rösträtten. styrelsemedlemmarna, 
VD och ledningsgruppens medlemmar ägde sammanlagt 
cirka	61,88	procent	av	bolagets	aktier	och	63,35	procent	
av rösträtten.

Intern revision och kontroll
Den interna revisionen inom evli faller under VD:s an-
svar och är en av affärsverksamheten oberoende funktion 
som granskar det interna kontrollsystemet och ser till att 
det fungerar effektivt och är tillräckligt omfattande samt 
övervakar hur väl verksamheten fortlöper inom koncer-
nen. evlis styrelse, ledning och personal kan använda sig 
av revisionerna i styrning, översyn och utvecklande av den 
operativa verksamheten.

Den interna revisionen rapporterar resultaten av 
granskningarna till evlis styrelse och VD via revisionskom-
mittén. styrelsens revisionskommitté upprättar varje år en 
handlingsplan för den interna revisionen.

Den interna revisionen verkställs i enlighet med bo-
lagets egna instruktioner och internationellt godkända 
etiska regler för intern revision, uppförandenormer och 
yrkesstandarder (the Institute of Internal Auditors) samt 
motsvarande standarder för revision av It-system (Infor-
mation systems Audit and control Association).

Företagskulturen präglas av höga etiska värderingar 
samt en öppen och korrekt kommunikation. Bolagets or-
ganisationsstruktur möjliggör effektiv planering, verkstäl-
lande och kontroll av verksamheten, vilket gör att vi kan 
nå våra mål. 

evlis ledarskap präglas av en hög moral och etik. Bo-
laget kontrollerar fortlöpande att verksamheten bedrivs 
i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. 
Ansvaret för att följa upp lagar och bestämmelser lig-
ger hos varje anställd liksom hos den operativa ledning-
en och styrelsen. som stöd för kontrollverksamheten har 
olika regler och anvisningar getts ut för att säkerställa att 
man tar hänsyn till lagar och bestämmelser i all verksam-
het inom organisationen.

Revisorer
evli har en ordinarie revisor. revisorn och en eventuell re-
visorssuppleant eller revisionssammanslutningen ska vara 
godkända av den finska centralhandelskammaren. om den 
ordinarie revisorn är en revisionssammanslutning behöver 
ingen suppleant utses. revisorernas mandatperiod varar 
fram till dess att följande bolagsstämma avslutas. 

evlis ordinarie revisor är revisionsbolaget kPMG oy Ab 
med cGr Marcus tötterman som huvudansvarig revisor. 
Bolagets revisor ska enligt lagen överlämna en revisions-
berättelse till aktieägarna i samband med årsbokslutet. 
Huvudsyftet med den lagstadgade revisionen är att ve-
rifiera att bokslutet innehåller korrekta och fullständiga 
uppgifter om bolagets resultat och finansiella ställning 
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för det aktuella räkenskapsåret. revisorn fastställer även 
varje kvartal substansvärdet på bolagets aktier, vilket ut-
gör en viktig del av bolagets aktiebaserade incitaments-
program. revisorernas ordinarie arvoden uppgick år 2010 
till	276	691	euro	inom	hela	koncernen	och	173	484	euro	
inom moderbolaget. Övriga arvoden till revisionsbolaget 
uppgick	till	65	000	euro	inom	koncernen	och	19	421	euro	
inom moderbolaget. De övriga arvodena hänför sig hu-
vudsakligen till skatterådgivning och rådgivning avseende 
omstrukturering. Bolaget anlitar vid olika tillfällen kPMG 
för olika konsulttjänster, varvid styrelsen avgör huruvida 
dessa tjänster kan betraktas som oberoende av revisions-
tjänsterna.

Beskrivning av Evlikoncernens ekonomiska  
rapporteringsprocess
styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringen med 
stöd av revisionskommittén. Verkställande direktören och 
ekonomidirektören har till uppgift att övervaka den eko-
nomiska rapporteringens kvalitet.

utöver bokslutsrapporten ger koncernen ut delårsrap-
porter	kvartalsvis	(IAS	34)	som	offentliggörs	i	ett	press-
meddelande. revisionskommittén sammanträder för att 
gå igenom års- och delårsrapporterna i detalj i god tid 
före det egentliga styrelsesammanträdet. De olika affärs-
enheterna avger månatligen olika ekonomiska rapporter 
till styrelsen.

ekonomiavdelningen producerar och sammanställer 
under ekonomidirektörens överinseende rapporter avse-
ende affärsenheternas ekonomiska utveckling i de olika 
bolagen. rapporterna bygger delvis på ekonomiska data 
ur enheternas operativsystem. koncernbolagens och kon-
cernredovisningens ekonomiska data verifieras genom 
kontroll dagligen, veckovis och månadsvis, samt avstäm-
ningar och andra kontrollåtgärder. 

ekonomiska data överförs satsvis ur enheternas ope-
rativsystem till ekonomiavdelningens system. Vi använ-
der olika avstämningar för att kontrollera att informatio-

nen i operativsystemen stämmer överens med materialet 
i ekonomiavdelningens system. Därtill kontrollerar eko-
nomiavdelningen att allt material har levererats och bok-
förts. omvärderingen av värdepapper för redovisningen 
sker	inom	ekonomiavdelningens	system	enligt	IFRS	39	och	
koncernens interna instruktioner. Vi använder olika av-
stämningar för att kontrollera att alla positioner och vär-
depapper har överförts till redovisningssystemet och följer 
även upp skillnaderna mellan operativsystemens värde-
ringspriser och priserna i redovisningssystemet samt or-
sakerna till skillnaderna. Alla bolag inom koncernen har 
sin bokföring i samma redovisningssystem och använder 
samma principer för upprättandet av bokföringen.

ekonomiavdelningens interna redovisningsfunktion 
har till uppgift att kontinuerligt följa upp evlikoncer-
nens framgång, både koncernen som helhet och affärs-
enheterna enskilt. syftet är att i god tid identifiera både 
framgångsfaktorer och utvecklingsobjekt så att bolaget 
kan reagera optimalt. koncernens Group controller avger 
månadsvis en rapport till ledningsgruppen och styrelsen 
om koncernens utveckling och framtidsutsikter. utveck-
lingen bedöms genom att jämföra utfallet med budgeten 
och genom att sammanställa en prognos som uppdateras 
veckovis fram till årets slut. Varje enhet har en egen Bu-
siness controller som följer upp enhetens utveckling och 
ansvarar för rapporteringen.  Business controllern avger 
rapport över resultat, försäljning och aktiviteter minst en 
gång per månad eller oftare, inom vissa enheter dagligen, 
till hela ledningsgruppen och andra behöriga. utöver rap-
porterna för affärsenheterna avges separata rapporter för 
de olika länderna. country Managern i varje land får en 
månadsrapport över den ekonomiska utvecklingen i hans 
område. Informationen verifieras och eventuella fel som 
beror på den mänskliga faktorn elimineras genom att den 
interna redovisningens rapporter månatligen avstäms mot 
koncernredovisningen. eventuella diskrepanser dokumen-
teras och presenteras med rapporterna.



2 3  |  E V L I  B a n k  a B P  B o k s l u t  2 0 1 0  |  k o n c e r n e n

R I S k H a n T E R I n G

Organiserandet av riskhantering
enligt evlis definition är en risk en händelse eller ett hän-
delseförlopp som äventyrar det ekonomiska resultatet på 
kort eller lång sikt. Målet med riskhanteringen är att se 
till att koncernens strategi och ekonomiska resultat inte 
rubbas. Ansvaret för riskhanteringen delas av alla anställ-
da hos evli. 

evli Bank Abp:s styrelse fastställer principerna för risk-
hanteringen, koncernens risklimiter och andra allmänna 
anvisningar enligt vilka riskhanteringen och den interna 
kontrollen organiseras. styrelsen har tillsatt en balans- 
och riskkommitté (credalco), som bereder förslag till 
risklimiter för styrelsen. credalco definierar och övervakar 
marknads-, kredit- och motpartsrisker samt företagets ka-
pitalstruktur. under betraktelseperioden bestod kommit-
tén av kaj Blomster (ordförande), tuomas Hukka, Johanna 
lamminen och Maunu lehtimäki samt Bengt Wahlström 
i egenskap av expert. 

Uppgifter inom riskhantering
Följande har fastställts som löpande riskhanteringsupp-
gifter:
1.  Informera ledningen om risker som har ekonomisk 

betydelse på kort eller lång sikt.
2.  Övervaka verksamheten så att en eventuell expone-

ring för ekonomisk risk är under kontroll. 
3.		 Se	till	att	Evlikoncernens	riskhanteringsförmåga	står	i	

proportion till graden av risk eller säkerhet i de beslut 
som fattas. 

4.		 Engagera	personalen	i	ett	kontinuerligt	riskhante-
ringsarbete.

5.  se till att riskhanteringen är en del av det dagliga 
ledningsarbetet.
chefen för varje enhet ansvarar för att riskhantering-

en i enheten är tillfredsställande. riskhanteringsenheten 
övervakar den dagliga verksamheten och att de fastställda 
risklimiterna för affärsenheterna följs. Det finns även en 
oberoende intern revisionsfunktion inom koncernen som 
fortlöpande granskar verksamheten inom de olika affärs-
områdena. en rapport om koncernens totala risk lämnas 
in till styrelsen varje månad.

utöver uppgifterna ovan, har koncernens riskhante-
ringsenhet även andra funktioner. enheten fungerar som 
konsult och utvecklare då riskhanteringens metoder och 
rapportering utvecklas. Därtill fungerar riskhanteringsen-
heten som ledare då övriga enheter upprättar nödvändiga 
anvisningar och utbildar personalen. riskhanteringsenhe-
tens viktigaste funktion är att dagligen övervaka att riskli-
miterna efterföljs. 

Begrepp inom riskhanteringen
evli delar in riskerna i tre huvudkategorier: 
1.  Marknadsrisk, inklusive likviditets-, ränte-, kredit- 

och prisrisk
2.  operativ risk, inklusive juridiska risker, compliance 

och informationssäkerhetsrisker
3.		 Risker	i	anslutning	till	affärsverksamheten

Marknadsrisk
en av evlis mest betydande marknadsrisker utgörs av 
prisrisken i bolagets egen investeringsportfölj och han-
delslagret. evli bedriver investeringsverksamhet på aktie-
marknaderna i eget namn genom att handla med värde-
papper noterade på börserna i Helsingfors och stockholm 
samt med relaterade derivatinstrument. Investeringsverk-
samheten innefattar marknadsgarantverksamhet, tillfälliga 
investeringar i samband med värdepappersmäkleri, handel 
baserad på olika tradingstrategier samt fondinvesteringar 
och private equity-investeringar. treasury-enheten bedriver 
investeringsverksamhet på ränte- och valutamarknaden.

Den deltakorrigerade aktiemarknadsrisken sjönk till en 
nivå som var lägre än den varit under tidigare år. För att 
mäta aktierisken används deltakorrigerad risk och andra 
så kallade grekiska mätare samt stresstest. År 2010 var 
den deltakorrigerade totala aktierisken i medeltal 6,5 mil-
joner euro och i slutet av året 6,0 miljoner euro (år 2009 
var det genomsnittliga värdet 8 milj. euro och i slutet av 
året 7 milj. euro) (se not 16 och 18 under information om 
aktier och derivat). 

Med hänsyn till evlis riskhanteringsförmåga låg de ak-
tierelaterade riskerna på en moderat nivå. I det läge som 
rådde i slutet av året skulle en negativ marknadsrörelse på 
20 procent ha lett till en förlust på cirka 1,2 miljoner euro 
(en	 förlust	på	1,4	milj.	 euro	år	2009).	Vid	slutet	av	året	
omfattade evlis innehav inga betydande aktierisker för-
knippade med någon enskild emittent. styrelsen har satt 
upp ett investeringstak för bland annat investeringar i en-
skilda emittenter och den totala mängden investeringar i 
till exempel länderna i östra centraleuropa och ryssland. 
Dessutom följs icke-likvida investeringar och investerings-
förbindelser upp regelbundet.

Endast	3,3	procent	av	det	totala	värdet	på	investerings-
portföljen och handelslagret har beräknats på annat sätt än 
utifrån marknadskurser. Information om de metoder som 
används vid värdering av investeringsinstrument hittar man 
i redovisningspolicyn i den ekonomiska översikten. Instru-
ment som värderas med teoretiska modeller tas i sin helhet 
upp till verkligt värde via resultaträkningen under räken-
skapsperioden, eftersom teoretiskt värderade avtal har en 
kort löptid och de redovisningsparametrar som används är 
huvudsakligen baserade på marknadsinformation.

evlis treasurys valutarisklimiter har fastställts enligt 
valuta och har så kallade stop-loss-limiter för såväl speci-
fika valutor som det totala valutainnehavet. I förhållande 
till omfattningen på evlis verksamhet hade de direkta va-
lutariskerna endast ringa betydelse under 2010. treasurys 
placeringsverksamhet omfattade vid årets slut en ränte-
risk på 600 000 euro (1 600 000 euro år 2009) som utgår 
från antagandet att marknadsräntorna förändras med en 
procentenhet. ränterisken mäts även med hjälp av änd-
ringsscenarier i förhållande till räntekurvan. räntekurvans 
riktning är beroende av antagandet att tremånadersrän-
tan stiger eller sjunker med en procentenhet och att fem-
årsräntan stiger eller sjunker med en halv procentenhet.

Incitamentprogram som hanteras för kunder enligt 
avtal verkställs genom inköp av vederbörande kundföre-
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tags aktier. eftersom kundföretagen finansierar aktiein-
köpen medför verksamheten inte någon marknadsrisk för 
evli. kredit- och motpartsrisker som beror på förändrade 
marknadspriser övervakas separat. Verksamheten ger inte 
upphov till öppen risk i bokslutet.

År 2010 utgjorde marknadsrisken 9 procent av ev-
lis totala riskbaserade kapitalkrav, inklusive operativa 
risker	(42	%).

Likviditetsrisk
evli Bank Abp:s styrelse fastställer limiter för utnyttjan-
det av kapital. Dessa limitförslag presenteras av koncer-
nens riskkommitté, credalco. I samband med kapitalan-
skaffning ser evli alltid till att likviditeten motsvarar de 
fastställda limiterna. 

Den interna banken ansvarar för hanteringen av lik-
viditetsrisken. likviditetsrisken övervakas av koncernens 
riskhanteringsenhet, som rapporterar till credalco och bo-
lagsstyrelsen.

Användningen av kapital var främst relaterat till ka-
pitalmarknadsprodukter och utlåning. en del kapital var 
därtill bundet i form av säkerheter för clearing- och de-
rivatverksamheten. koncernens kapitalanskaffning mins-
kade med 20 miljoner euro jämfört med föregående år 
och	uppgick	 i	slutet	av	2010	till	396	miljoner	euro.	Den	
omedelbara likviditeten, som består av summan av till-
gångarna på avistakontot och icke pantsatta värdepap-
per, var under året i genomsnitt cirka 186 miljoner euro. 
I denna siffra är även koncernens interna användning av 
kapital medräknad. Huvuddelen av kapitalet anskaffades 
för en period på mindre än ett år och bestod främst av de-
positioner och egna placeringscertifikat. Den långsiktiga 
kapitalanskaffningens andel ökade något under 2010 och 
uppgick	till	50	miljoner	euro	(44	milj.	euro	år	2009).

I bankens egen interna kapitalbedömning har det inte 
framkommit några krav på extra kapital för att täcka lik-
viditetsrisken.

kreditrisker
styrelsen har upprättat en särskild strategi för hante-
ringen av kreditrisker inom koncernen. strategin består 
av fastställande av principer för kreditgivning, krav på sä-
kerheter, prissättning och löptider. Inom ramen för strate-
gin har man också upprättat ett klassificeringssystem för 
kunder och lån som evli använder. kreditriskerna överva-
kas av koncernens riskhanteringsenhet, som rapporterar 
till ledningsgruppen, credalco och bolagsstyrelsen. kredi-
triskerna uppstår i första hand genom kreditgivning, ge-
nom treasury-enhetens placeringsverksamhet och genom 
motpartsrisken vid derivathandel. 

Inom bankverksamheten var lånestocken för exter-
na	låntagare	i	slutet	av	året	58	miljoner	euro	(49,5	milj.	
euro	år	2009).	Företagslånens	andel	var	7	procent	(8	%).	
Vid bokföringsperiodens slut hade banken inga oreglera-
de fordringar. credalco har befogenheter att fatta kredit-
beslut inom ramen för de risklimiter som fastställts av 
styrelsen. kreditgivningens största kundgrupp är Wealth 
Management-enhetens kunder, vars krediter är säkrade. 
År 2010 redovisades en sammanlagd värdeminskning av 
krediter på ca 1 500 euro.

treasury investerar i första hand sina medel i banker 
och kreditinstitut samt statsobligationer med hög kredit-
värdering (minst A-), vilket innebär att kreditriskerna i in-
vesteringsportföljen är måttliga. Placeringarna koncentre-
ras i nordiska kreditinstitut, statsobligationernas andel i 

portföljen	är	 cirka	24	procent.	Placeringsverksamhetens	
limiter fastställs med beaktande bland annat av emitten-
tens kreditbetyg och geografiska läge. 

kreditriskerna inom mäkleriverksamheten var små un-
der verksamhetsåret. Derivathandelns motpartsrisk regle-
ras dagligen genom krav på säkerhet och handhavande 
av finansiella säkerheter för både otc-avtal och standar-
diserade avtal. evli fastställer en limitgräns för storleken 
på enskilda kunders derivatpositioner, och alla otc-de-
rivatkunder skall godkännas av riskkomittén. Aktiemäk-
larverksamhetens clearingrisker var under verksamhets-
året ringa.

År 2010 utgjorde kreditriskerna 50 procent av kapital-
kravet	för	samtliga	Evlis	risker	(50	%	år	2009).	Kapitalkra-
vet består huvudsakligen av kreditrisken för utlåning, tre-
asurys investeringar och de strategiska investeringarna.

Operativa risker
Med operativa risker avses risk för direkt eller indirekt eko-
nomisk förlust orsakad av otillräckliga eller misslyckade in-
terna processer, system, personal, eller av externa faktorer. 
Även juridiska risker, compliancerisker och informations-
säkerhetsrisker innefattas i de operativa riskerna. operativa 
risker är därför förknippade med exempelvis organisering-
en av ledningen, verksamhetsprocesserna, personalen och 
olika externa faktorer eller hot. Varje enhet har ansvar för 
att hantera de operativa riskerna inom det egna området. 

Inom evli lägger man särskilt stor vikt vid att identifie-
ra, följa upp och kontrollera de operativa riskerna. Affärs-
enheterna utvärderar regelbundet de operativa riskerna i 
anslutning till produkter, tjänster, personal, verksamhets-
processer och system. För att kunna identifiera, utvärdera, 
övervaka och rapportera operativa risker har man upprät-
tat särskilda anvisningar för hantering av operativa risker 
som omfattar hela koncernen.

I och med Baselkommitténs nya kapitaltäckningsreg-
ler (Basel II) har även de operativa riskerna blivit en del av 
minimikapitalkraven. evli tillämpar den så kallade grund-
läggande metoden (Basic Indicator Approach) i de nya ka-
pitaltäckningsreglerna, där kapitalkravet för den operativa 
risken bygger på de genomsnittliga bruttointäkterna för 
de senaste tre åren multiplicerat med en av de koefficien-
ter som fastställts av Baselkommittén (0,15). År 2010 var 
det beräknade kapitalkravet för operativa risker cirka 8,5 
miljoner euro. enligt evlis egna interna kapitalutvärdering 
var det beräknade kapitalkravet för operativa risker be-
tydligt lägre.

Processer
Verksamhetsprocesserna utvecklas snabbt i takt med att 
koncernens verksamheter expanderar och växer. De cen-
trala processerna har dokumenterats så att processbe-
skrivningarna bl.a. kan användas som hjälpmedel för att 
bekanta sig med processerna och utvecklingen av syste-
men. I takt med att processerna ändras, uppdateras anvis-
ningarna för att motsvara de nya verksamhetsmodellerna. 
Processerna och anvisningarna analyseras regelbundet för 
att se till att de är uppdaterade. chefen som är ansvarig för 
verksamheten är ansvarig för att upprätta processbeskriv-
ningarna. koncernens interna revision kontrollerar med 
stickprov att beskrivningarna följs. Arbetsbeskrivningar 
samt uppgifter om arbetsfördelning och ansvarsområden 
ska upprättas skriftligen och på ett så tydligt sätt att man 
enkelt kan konstatera vem som är ansvarig för precise-
ringar, granskning och godkännande. 
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Juridiska risker
De snabba förändringarna inom lagstiftning och juridisk 
praxis innebär utmaningar när det gäller att tillämpa an-
visningar och föreskrifter. ofta kräver ändringarna mycket 
arbete och tid. Det främsta ansvaret när det gäller att se 
till att särskilda lagar och myndighetsbestämmelser följs 
inom evli ligger alltid hos den linjeledning som är ansva-
rig för verksamheten. evlis styrelse har utsett en com-
pliance officer på koncernnivå och ledningen har utsett 
en compliance-styrgrupp, vars medlemmar representerar 
olika verksamhetsfunktioner. 

Informationsrisk
evlis verksamhet grundar sig till stor del på användning 
av datateknik och It. ett av de centrala målen inom samt-
liga bolagets verksamheter är en effektiv, felfri och sä-
ker hantering av information i olika format. Inom evlis 
verksamhet hanteras och sparas stora mängder informa-
tion som i enlighet med olika bestämmelser, anvisningar 
och avtal måste hållas hemlig eller som särskilt behöver 
skyddas av andra skäl. Dessa uppgifter måste säkras i alla 
verksamhetsskeden så att de är korrekta, konfidentiella 
och användbara. För att hantera informationsrisken måste 
man se till att It-systemen fungerar tillförlitligt och kor-
rekt samt särskilt se till att den information som uppda-
teras i databaser är korrekt och att man har kontroll över 
användarrättigheterna.

De datatekniska enheterna, exempelvis systemsupport 
eller systemutveckling, kan inte ansvara för att innehållet i 
uppgifterna är korrekt, utan detta är något som systemets 
användare själva ansvarar för. en särskild datasäkerhets-
policy avseende datasäkerhet och förfaringssätt har upp-
rättats för hanteringen av de operativa riskerna förknip-
pade med It-system och datasäkerhet. 

Kontinuitetshantering
Evlis	verksamhet	kan	hotas	av	en	yttre	eller	inre	kris	–	som	
är fysisk eller av annat slag. I krissituationer krävs följande 
av organisationen:
•	 förberedelser	inför	krissituationer
•	 krisledningsberedskap
•	 övning	för	krissituationer.

För att säkerställa den operativa verksamhetens kon-
tinuitet har man inom varje verksamhet en kontinuitets-
plan. Målet med kontinuitetsplanen är att se till att man, 
om de tilltänkta hotbilderna blir verklighet, kan trygga 
kundernas och personalens säkerhet, skydda materiella 
och immateriella tillgångar, följa gällande lagar och andra 
bestämmelser, bibehålla den fastställda nivån på kundser-
vicen och den interna verksamheten samt behålla intres-
segruppernas förtroende. 

en del av kontinuitetsplanen består av planer för åter-
ställning av system, som innehåller anvisningar om hur 
man återställer datasystemet i användbart skick i situa-
tioner då det förekommer allvarliga störningar, hur man 
fortsätter med den operativa verksamheten och återgår 
till det normala.

koncernens riskhanteringsenhet ansvarar för samord-
ningen av kontinuitetsplanen. 

Nya produkter och tjänster
Innan man fattar beslut om att introducera nya produk-
ter och tjänster är det en förutsättning att man försäk-
rar sig om att alla de enheter som ska börja använda dem 
vet vilka deras uppgifter är och känner till de eventuel-

la operativa riskerna eller andra risker förknippade med 
lanseringen av dem. Man bör vara särskilt noggrann med 
att utvärdera vilka de indirekta följderna för hela koncer-
nen skulle vara om riskerna realiseras. evli använder sig av 
fastställda riktlinjer för att godkänna och introducera nya 
produkter och tjänster. 

Outsourcing av ett verksamhetsområde
om en verksamhet läggs ut på ombud eller på annat sätt 
outsourcas, innebär detta inte att evli befrias från sitt an-
svar och sina åtaganden. evli har riktlinjer som måste föl-
jas när delar av verksamheten läggs ut på en extern part. 
Genom riktlinjerna ser man till att hanteringen och kon-
trollen av de operativa riskerna i samband med outsour-
cingen av verksamheterna är organiserade i enlighet med 
Finansinspektionens bestämmelser. 

Rapportering
evlis riskhanteringsgrupp ansvarar för riskrapportering-
en för hela koncernen, vilket omfattar både numerisk och 
skriftlig rapportering. riskrapporteringen för koncernen 
omfattar bl.a. följande:
1.  Daglig rapportering till enhetscheferna om använd-

ningsgraden av koncernens limiter
2.  en månatlig numerisk och muntlig riskrapport och 

översikt över kundriskerna samt graden av använd-
ning av limiterna till credalco

3.		 Månadsrapport	till	ledningsgruppen
4.		 En	årlig	rapport	innehållande	en	kartläggning	av	de	

operativa riskerna till ledningsgruppen och styrelsen

Hantering av kapitaltäckning
Att följa principerna i pelare 2 är en viktig del av ka-

pitaltäckningsreglerna enligt Basel II. Pelare 2 tar hänsyn 
till riskerna i beräkningen av minimikapitalkraven och alla 
dess dimensioner samt de risker som hamnar utanför den-
na beräkning. Principen för kapitaltäckningsreglerna är att 
kvantiteten, kvaliteten och allokeringen av bankens egna 
tillgångar alltid måste vara tillräcklig så att de täcker de 
väsentligaste riskerna för den part som bevakas. kapitalet 
kan dock inte ersätta bristande kvalitetsfaktorer i riskhan-
teringsförmågan. Förmågan att hantera risker innefattar 
utöver kapital och lönsamhet även en tillförlitlig förvalt-
ning, en välorganiserad intern kontroll samt riskhantering. 
evlis interna process för kapitalutvärdering (IcAAP) har 
utvecklats i enlighet med Basel II-kraven.

evli Banks styrelse har satt upp målet att upprätthål-
la	minst	13	procent	av	BIS-kapitaltäckningen.	Detta	mål	
följs upp i credalco, styrelsen och ledningsgruppen ge-
nom månadsrapporterna avseende riskhanteringen inom 
koncernen. Bankens interna beräkningar för kapitaltäck-
ningen uppdateras med jämna mellanrum enligt ledning-
ens beslut. uppdateringen görs dock minst en gång per år 
som en del av den strategiska planeringen i anslutning till 
budgetprocessen.

koncernen drabbades inte av några ekonomiska förlus-
ter till följd av missbruk av datasystemen eller störningar i 
dessa under 2010. utöver normalt egendomsskydd har evli 
en heltäckande ansvarsförsäkring och försäkring för skada 
till följd av brottsliga handlingar. På grund av koncernens 
höga kapitaltäckningsgrad och goda riskhanteringsförmå-
ga har evli en relativt hög självrisk i sina försäkringar. 
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k O n C E R n E n S  k a P I Ta LT Ä C k n I n G

1.1.2010- 1.1.2009– 1.1.2008– 1.1.2007– 1.1.2006–
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Eget kapital, M€ * 37,5 40	,9 43,6 52,3 48	,1
riskvägda fordringar, investeringar och förbindelser utanför balansräkningen, M€ 148 ,1 182,6 189,1 223,7 212,7
operativa riskens kapitalkrav, M€ 8,5 9,5 9,6 9,5 0,0
Kapitaltäckningsgrad,	% 14,8 13,6 14,1 15,3 22,6
Evli	Bank	Abp:s	kapitaltäckningsgrad,	% 17,2 17,5 17,7 17,3 22,5
Överskott av kapital M€ 17,2 16,8 18,9 24,9 31,1
eget kapital i förhållande till minimikapitalkravet 1,9 1,7 1,8 1,9 2,8

* inkluderar endast primärt eget kapital

2007- 2010 års siffror har beräknats enligt Basel II-kraven. Motsvarande har 2006 räknats enligt kraven i Basel I.

Eget kapital 2010 2009
till eget kapital hör aktiekapital, fonder och räkenskapsperiodens vinst. till dessa poster hör inga särskilda krav.

eget primärt kapital totalt, M€:
 eget kapital 30,2 30,2
 Fonder totalt 25,1 28,2
 Minoritetsintresse 1,5 1,3
 Minskningar:
  Immateriella tillgångar 13,7 13,4
  Övriga minskningar 5,6 5,5
 totalt primärt eget kapital 37,5 40,9

Banken innehar inte sekundärt eget kapital.

Hantering av kapitaltäckning och minimikrav för eget kapital
se avsnittet om hantering av kapitaltäckning. Min. krav riskvägt värde

  Fordringar hos kreditinstitut och värdepappersföretag 4,1 50,6
  Placeringar i placeringsfonder 0,6 7,7
  Fordringar med säkerhet i fastighet 0,2 2,5
  Fordringar på företag 0,5 6,5
  Poster som enligt myndighetsbeslut anses inkludera hör risk 0,6 7,4
  Övriga poster 4,1 51,7
  totalt 10,1 126,4

Minimibelopp för eget kapitak, marknadsrisk, M€ 1,7 21,7
 riskviktade fordringar, placeringar och balansräkningens utomstående förbindelser totalt 11,9 148,1

Minimibelopp för eget kapital, operativ risk, M€ 8,5 105,9
totalt 20,3 254,0

Riskhanteringens principer per riskområde
 se avsnitt om riskhantering.
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allmän information om kredit- och avmattningsrisk
Beskrivningar för hur värdeminskningar bokas har presenterats i bokslutet. 
kredit markeras som oreglerad om räntebetalningen eller amorteringen har varit förfallen 90 dagar.
kreditgivningen har koncentrerats till inhemska kapitalförvaltningens kunder.
under året har värdeförändringar på ca 1500 euro gjorts för krediter eller övriga motsvarande ansvar.

kreditrisk (standardmetod)
kreditklassifieringsinstitut som används vid standardmetoden är standard & Poor’s och Moody’s.

Teknik för minskning av kreditrisk
Vid värdering av säkerheter används riskkommitténs godkända säkerhetsfaktorer, som härrör från bland annat
säkerhetens realiserbarhet och säkerhetens känslighet för värdeförändring.
realsäkerheternas huvudarter, som utnyttjas vid soliditetsberäkning:
 Bostadsfastigheter
 Penningsäkerheter
Ansvar som skyddats med godkänd försäkring, M€ 2010 2009
 Bostadskrediter 7,2 5,9
 Övriga krediter 10,3 12,7
 otc-derivat motpartsrisk 3,1 1,9

kreditrisk (motpartsrisk) M€
otc-derivatavtalens positiva verkliga värde i bokslutet 15,7 10,4
 I avtalen ingår aktie-, valuta- och räntederivat
säkerheter som minskar motpartsrisken vid kapitaltäckningsgradens beräkning 1,9
efter effektminskning genom säkerheter avtalens kreditmotvärde var totalt 19,4

Marknadsrisk
Minimi kapitaltäckningskrav, handelslager, M€:

Positionsrisk 1,0 2,1
Minimi kapitaltäckningskrav för hela verksamhetens valutakursrisk, M€ 0,3

totalt 2,5

Operativ risk
Använda metod är standardmetoden.

aktier som inte hör till handelslager
Finansieringsverksamhetens aktier och andelar klassificeras för värdering enligt verkligt värde via resultaträkningen, och som säljbara finansieringstillgångar.
Investeringarnas	värde	i	bokslutet	var	35,7	milj.	euro,	vilket	motsvarar	placeringarnas	verkliga	värde.	
De noterade aktierna hänför sig till de aktiebundna incitamentprogrammen. 

Placeringstyper, M€:
kapitalfonder 4,9 4,8
onoterade aktier 2,2 1,3
Placeringsfonder 4,1 30,6
noterade aktier 24,5 19,0

totalt 35,7 55,7

kapitalfonderna samt placeringsfonderna har värderats genom tillämpning av fondernas förvaltningsbolagets senast kända faktiska värde. 
onoterade aktier har  värderas till anskaffningspris om inte ett bättre värde är tillgängligt, som aktiens substansvärde. 
under räkenskapsåret har placeringarna realiserat en nettovinst på 1,1 milj. euro. 

kreditrisker för poster som inte hör till handelslager
se avsnittet om marknadsrisker.
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Företag som har konsoliderats i koncernbokslutet
evli Bank Abp, Helsingfors (moderbolag)
Evli	Life	Ab,	Helsingfors	(100	%)
Evli-Fondbolag	Ab,	Helsingfors	(100	%)
	 EPI	Russia	Partners	I	Oy,	Helsingfors	(50	%)
	 	 EPI	Rus	Partners	OOO,	St.	Petersburg	(100	%)
	 EPI	Healthcare	Partners	Oy,	Helsingfors	(100	%)
	 EPI	Russia	Partners	II	Oy,	Helsingfors	(100	%)
Evli	Alexander	Management	Oy,	Helsingfors	(45	%)	*
Evli	Russia	Oy	(54,90	%)
	 Evli	St.	Petersburg,	St	Petersburg	(100	%)
	 Evli	Moscow,	Moskva	(100	%)
Evli	Securities	AS,	Tallinn	(100	%)
	 Baltic	SME	Management	B.V.,	Amsterdam	(33,3	%)
	 BIF	Management	Ltd,	Jersey	(10	%)
Evli	Fonder	AB,	Stockholm	(100	%)

koncernens moderbolag ar evli Bank Abp, hemort Helsingfors.
koncernbokslutet finns tillgängligt på webadressen www.evli.com;
det kan även beställas på adressen Alexandersgatan 19 A, PB 1081, FI-00101 Helsingfors, Finland.

Alla dotterbolag och filialkontor är konsoliderade i koncernbokslutet.
Inga dotterbolag har konsoliderats i koncernbokslutet enligt poolingmetoden.
Alla konsoliderade dotterbolag har samma räkenskapsperiod.
* Bolaget är evlis dotterbolag: evli har enligt delägaravtalet bestämmanderätt.
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1 000 euro 2010 2009

1. Ränteintäkter
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen

skuldebrev 6 944 9 121
Derivatinstrument 0 75

ränteintäkter från övriga lån och fordringar
Fordringar på kreditinstitut 282 237
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 942 1 356
Övriga ränteintäkter 4 10

ränteintäkter totalt 8 172 10 799

2. Räntekostnader
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel -14 -16
räntekostnader för övriga främmande kapital-poster

skulder till allmänheten, offentlig sektor och kreditinstitut -3 452 -4 943
obligationslån emitterade till allmänheten -2 472 -2 632
Övriga räntekostnader -5 -3

räntekostnader totalt -5 943 -7 594

3. Provisionsintäkter
utlåning 18 13
Förmedling av försäkringar 282 41
rådgivning 10 033 4 965
Värdepappersförmedling 13 733 9 871
Placeringsfonder 25 678 16 997
kapitalförvaltning 4 771 4 029
Depåavgifter 2 678 2 276
Övrig verksamhet 2 121 2 433
Provisionsintäkter totalt 59 313 40 625

4. Provisionskostnader
Handelsavgifter till börser -1 084 -1 218
Övriga -1 710 -2 142
Provisionskostnader totalt -2 793 -3 360

5. nettointäkter från värdepappershandel
Intäkter från egetkapitalinstrument

Intäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel 536 825
Intäkter från företag inom samma koncern och intäkter från ägarintresseföretag -4 -459

Intäkter från egetkapitalinstrument totalt 532 365

Intäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel 1 878 3 842
Vinst/förlust på grund av värdering enligt verkligt värde -2 850 7 085
nettointäkter från värdepappershandel totalt -971 10 927

Försäljningsvinster Förändringar i 
och -förluster verkligt värde Totalt totalt

skuldebrev -4 702 -656 -5 358 3 626
Aktier och derivatinstrument 8 349 -3 962 4 387 7 301
nettointäkter från värdepappershandel totalt 3 647 -4 618 -971 10 927
nettointäkter från valutaverksamhet 905 1 432
nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet totalt -66 12 359

n OT E R  T I L L  R E S U LTaT R Ä k n I n G E n
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1 000 euro 2010 2009

6. Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter 44 103
Överlåtelsevinster på rörelsefastigheter 3 5
Övriga 118 455
Övriga rörelseintäkter totalt 165 563

1 000 euro 2010 2009

7. Personalkostnader
löner -23 174 -20 490
- varav bonus -3 214 -2 601
lönebikostnader -2 365 -1 864
- i anslutning till bonus -186 -110
Pensionskostnader -4 596 -3 983
- i anslutning till bonus -507 -314
- förmånsbestämda pensionskostnader 0 -640
- avgiftsbestämda pensionskostnader -4 596 -3 343
totalt -30 134 -26 336

antalet anställda under räkenskapsperioden 275 278

 Personal vid utgången av räkenskapsperioden 282 281

Personalfördelning enligt segment vid utgången av räkenskapsperioden
Markets 46 69
corporate finance 45 45
kapitalförvaltning 96 99
Administration och övriga funktioner 95 68
totalt 282 281

Personalfördelning enligt land vid utgången av räkenskapsperioden
Finland 211 203
sverige 26 32
estland 16 14
litauen 11 11
ryssland 18 21
totalt 282 281

8. Övriga administrationskostnader
kontorets underhållskostnader -681 -567
kontorsmaterial -1 448 -1 442

 Post- och telefonkostnader -736 -684
 It-systemets kostnader -2 810 -2 586

It-underhållskostnader -4 920 -4 271
representationskostnader -400 -275
resekostnader -953 -872
Personbilskostnader -232 -252
Övriga personalkostnader -1 088 -706
Marknadsföringskostnader -1 545 -1 525
Bankkostnader, förvaring och andra kostnader -730 -575
externa servicekostnader -2 721 -2 603
Övriga administrationskostnader totalt -18 263 -16 359
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1 000 euro 2010 2009

9. avskrivningar och nedskrivningar
avskrivningar
Programvara och projekt -1 771 -1 449
Övriga immateriella tillgångar -1 087 -272
reparationer av hyreslokaler -74 -104
Finansleasade maskiner och inventarier -226 -266
Övriga maskiner och inventarier -523 -582
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar totalt -3 682 -2 672

10. Övriga rörelsekostnader
Myndighetsavgifter -215 -262
Hyreskostnader -2 772 -2 717
Förlust vid överlåtelse av rörelsetillgångar -2 -15
Övriga kostnader -135 -136
Övriga rörelsekostnader totalt -3 124 -3 131

11. nedskrivningar av krediter och andra förbindelser samt övriga finansiella tillgångar
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor

Värdeminskningsförluster 2 0
Återförda specifika värdeminskninsförluster -1 2
specifica värdeminskningsförluster 0 -11

nedskrivningsförlust av  övriga finansiella tillgångar totalt 0 -9

12. Inkomstskatter
skatter som hänför sig till beskattningsbara inkomster under räkenskapsperioden -1 413 -2 030
skatter från föregående räkenskapsperioder -43 0
kalkylerade skatter 736 458
Övriga skatter -51 16
Inkomstskatter totalt -770 -1 557

skatt enligt gällande skattesats jämförd med skatt redovisad i resultaträkningen: 

Vinst/förlust före skatt, Finland 4 972 6 558
Vinst/förlust före skatt, övriga länder -795 -1 307
Vinst/förlust före skatt, totalt 4 176 5 251

enligt en skattesats på 26 % 1 086 1 365
effekt av avvikande skattesats för utländska dotterbolag -50 340
Inkomstskatter som betalats till utlandet -9 -21
effekt av skattefria intäkter -61 136
effekt av icke avdragsgilla kostnader 54 -137
Justering av tidigare icke bokföringsbara skattepliktiga avskrvningar av anläggningstillgångar -73 -110
Ändring av  kalkylerad återbetalning av övriga skatter -178 0
Övriga skatter 0 -16
skatt i resultaträkningen 770 1 557
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n OT E R  T I L L  k O n C E R n E n S  B a L a n S R Ä k n I n G

1 000 euro 2010 2009

13. Fordringar på kreditinstitut
Betalbara på anfordran

Inhemska kreditinstitut 14 191 7 255
 utländska kreditinstitut 3 627 8 209

Betalbara på anfordran totalt 17 818 15 464
Övriga

centralbanker
utländska kreditinstitut 1 183 1 943

Övriga totalt 1 183 1 943

Fordringar på kreditinstitut totalt 19 001 17 407

14. Fordringar på allmänheten och offentlig sektor
Betalbara på anfordran

utlandet 0 1
Betalbara på anfordran totalt 0 1
Övriga

Företag och bostadssamfund 3 493 2 481
offentlig sektor
Hushåll 46 528 38 606
utlandet 8 068 8 492

Övriga totalt 58 090 49 580

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 58 090 49 581

15. Skuldebrev
Offentligt

emitterade av offentliga samfund noterande Övriga Totalt totalt
Av staten emitterade obligationslån som innehas för handel 66 154 0 66 154 21 036
emitterade av offentliga samfund totalt 66 154 0 66 154 21 036

emitterade av andra än offentliga samfund
Övriga förutom handelsläge 0 4
som innehas för handel

Bankcertifikat 0 32 900 32 900 20 767
obligationslån emitterade av banker 64 059 111 905 175 964 229 670
Övriga skuldebrev 0 0 0 267

emitterade av andra än offentliga samfund totalt 64 059 144 806 208 865 250 708
skuldebrev totalt 275 019 271 744

skuldebrev per balansräkningspost
skuldebrev belåningsbara i centralbanker

offentlig sektor 66 154 21 036
Övriga 170 549 219 183

skuldebrev
offentlig sektor 0 4
Övriga 38 316 31 521

totalt 275 019 271 744
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1 000 euro 2010 2009

16. aktier och andelar
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen 2010

Offentliga
Balansräkningspost noterade Övriga Totalt
Aktier och andelar

som kan säljas 0 1 896 1 896
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen
 som innehas för handel 53 941 2 984 56 925
 Övriga värderade till verkligt värde via resultaträkningen 28 554 5 224 33 778

Aktier och andelar, totalt 82 495 10 104 92 599

2009
offentliga

Balansräkningspost noterade Övriga totalt
Aktier och andelar

Värderade till verkligt värde via resultaträkningen
 som innehas för handel 74 209 88 74 297
 Övriga värderade till verkligt värde via resultaträkningen 49 589 6 089 55 678

Aktier och andelar, totalt 123 798 6 177 129 975

nettoriskpositionen beskrivs på sidan 23.

17. aktier och andelar i ägarintresseföretag
I början av räkenskapsperioden 80 599
Andel i periodens resultat -4 -459
Minskning 0 -60
I slutet av räkenskapsperioden 76 80

Aktier och andelar i intresseföretag innehåller värdet för de indirekt ägda fonderna av företagen 

Innehav i intresseföretag konsoliderade i koncernbokslutet BIF Baltic SME
Företagets namn Management Ltd Management B.V

Hemort Jersey nederländerna
tillgångar 8 11
skulder 0 1
omsättning 29 29
Vinst/förlust 0 0
Ägarandel (%) 10 % 33,33 %
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1 000 euro

18. Derivatinstrument
nominellt värde för

Samlad effekt av derivatrisken underliggande instrument 2010 2010
Återstående maturitet

Verkligt
Derivatinstrument som innehas för handel Under 1 år 1-5 år värde (+/-) TILLGÅnGaR SkULDER
räntederivat

terminkontrakt 74 900 0 0 0 0
Valutaderivat 342 884 0 -10 4 749 4 759
Aktiederivat

terminskontrakt 28 251 0 -504 308 812
köpta optioner 37 286 59 157 13 375 13 952 578
Utfärdade optioner 61 912 62 322 -14 919 408 15 327

Övriga derivatinstrument
Derivatinstrument som innehas för handel totalt 545 233 121 479 -2 058 19 418 21 476

Derivatinstrument totalt 545 233 121 479 -2 058 19 418 21 476

Samlad effekt av derivatrisken 2009 2009

Derivatinstrument som innehas för handel
räntederivat

terminkontrakt 75 700 0 0 0 0
Valutaderivat 95 237 0 6 976 971
Aktiederivat

terminskontrakt 24 554 0 -49 535 584
köpta optioner 92 882 51 248 11 323 12 005 682
utfärdade optioner 47 502 55 573 -10 994 428 11 422

Övriga derivatinstrument
Derivatinstrument som innehas för handel totalt 335 874 106 821 285 13 944 13 659

Derivatinstrument totalt 335 874 106 821 285 13 944 13 659

Aktiederivatinstrument som innehas för handel, och andra skulder som innehas för handel (bilageuppgifter 18 och 27) skyddar aktierisken för aktier
och andelar som innehas för handel (bilageuppgift 16). Delta-korrigerade aktierisken var i slutet av
2010 totalt 5,9 milj. euro, inklusive aktier och andelar för den finansiella verksamheten.

räntederivaten skyddar ränterisk i balansräkningens fordringar och skulder.
till valutaderivaten hör åtaganden gjorda mot kunder och skyddande kontrakt, samt derivat gjorda för att skydda valutarisk i balansposter.
Aktiederivat i finansieringsverksamheten skyddar aktierisken för emitterade obligationer vars avkastning är bundet till ett aktieindex.
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1 000 euro 2010 2009

19. Immateriella tillgångar

Goodwill
Anskaffningsvärde 1.1. 4 468 4 468
Ökning 195 0
Anskaffningsvärde 31.12. 4 663 4 468
Bokföringsvärde 31.12. 4 663 4 468

Oavslutade program och projekt
Anskaffningsvärde 1.1. 535 945
Ökning 2 466 946
Minskning -1 130 -1 356
Anskaffningsvärde 31.12. 1 871 535
Bokföringsvärde 31.12. 1 871 535

applikationer och programvara
Anskaffningsvärde 1.1. 12 172 9 743
omräkningsdifferens 9 4
Ökning 1 333 2 441
Minskning -56 -15
Anskaffningsvärde 31.12. 13 458 12 172
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -6 937 -5 502
omräkningsdifferens -7 -1
räkenskapsperiodens avskrivningar -1 765 -1 449
Ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 24 15
Ackumulerade avskrivningar 31.12. -8 686 -6 937
Bokföringsvärde 31.12. 4 772 5 235

Övriga immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde 1.1. 4 598 0
Ökning 0 4 598
Minskning -453 0
Anskaffningsvärde 31.12. 4 145 4 598
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -272 0
räkenskapsperiodens avskrivningar -906 -272
Ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 272 0
Ackumulerade avskrivningar 31.12. -906 -272
Bokföringsvärde 31.12. 3 239 4 326

Immateriella tillgångars bokföringsvärde 31.12. totalt 14 545 14 565

Immateriella tillgångars balansvärde 31.12. 14 545 14 565

Avskrivningsbedömningarna gav inte upphov till avskrivningar av goodwill. Avskrivningsbedömningarna är baserade på den tillämpade kassaflödesmodellen, 
vilken upprättades på basis av den fastställda budgeten för 2011 och på kassaflödesprognosen för de följande åtta åren. I estimatet har använts en 8 år,
lång tidsperiod vilket används allmänt i corporate Finance enhetens prognosmodeller. Den bestående tillväxten efter prognosperioden uppskattades till
2-3 procent och den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden till cirka 16 procent.

Ingen central parameter i beräkningarna under betraktelseperioden kan genom en eventuell ändring rimligtvis leda till en 
situation där en förvärvad affärsrörelses bokföringsvärde överskrider dess affärsvärde. Därigenom anser företagsledningen att 
inget behov att bokföra avskrivningar föreligger.
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1 000 euro 2010 2009

20. Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 1.1. 6 164 6 218
omräkningsdifferens 113 29
Ökning 278 93
Minskning -745 -175
Anskaffningsvärde 31.12. 5 811 6 164
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -5 413 -5 048
omräkningsdifferens -68 -18
räkenskapsperiodens avskrivningar -522 -573
omräkningsdifferens som hänför sig till räkenskapsperiodens avskrivningar -1 -1
Ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 732 226
Ackumulerade avskrivningar 31.12. -5 271 -5 413
Bokföringsvärde 31.12. 540 752

Tillgångar hyrda genom finansleasing 
Anskaffningsvärde 1.1. 1 983 1 875
Ökning 230 107
Anskaffningsvärde 31.12. 2 213 1 983
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -1 705 -1 440
räkenskapsperiodens avskrivningar -228 -265
Ackumulerade avskrivningar 31.12. -1 933 -1 705
Bokföringsvärde 31.12. 280 278

Maskiners och inventariers bokföringsvärde totalt 31.12. 820 1 029

Reparationer av hyreslokaler
Anskaffningsvärde 1.1. 3 346 3 416
Överföring mellan posterna 3 1
Minskning -6 -71
Anskaffningsvärde 31.12. 3 344 3 346
Ackumulerade avskrivningar 1.1. -3 175 -3 142
Överföring mellan posterna 0 -1
räkenskapsperiodens avskrivningar -77 -104
Ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 6 71
Ackumulerade avskrivningar 31.12. -3 246 -3 175
Bokföringsvärde 31.12. 98 171

Övriga materiella tillgångar
Anskaffningsvärde 1.1. 591 584
Ökning 0 7
Anskaffningsvärde 31.12. 591 591
Bokföringsvärde 31.12. 591 591

Materiella tillgångars bokföringsvärde 31.12. totalt 1 509 1 791

Materiella tillgångars balansvärde 31.12. 1 509 1 791
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21. Övriga tillgångar
Fordringar på försäljning av värdepapper 14 142 20 584
Fordringar avseende provisioner 7 428 6 212
Fordringar avseende värdepapper 116 865 113 434
Övriga fordringar 169 257
Övriga tillgångar totalt 138 605 140 486

Personalens lagstadgade pensionsskydd har i Finland ordnats genom evlikoncernens gemensamma pensionsstiftelse 0 165
fram till 31.12.2009. Övriga fordringar omfattar pensionsfordringar. 

22. Resultatregleringar och förskottsbetalningar
räntefordringar 2 447 2 559
skattefordran 149 79
Personalrelaterade 717 471
Övriga 2 248 2 136
resultatregleringar och förskottsbetalningar totalt 5 560 5 245

23. Uppskjutna skattefordringar
skattefordran beräknad på periodiseringsdifferenser 479 538
Övriga temporära skattefordringar

Av bekräftade förluster 344 413
uppskjutna skattefordringar totalt 823 951

Periodiseringsskillnader bokförda som skattefordringar inkluderar periodiseringsskillnad vid avskrivning av anläggningstillgångar.

24. Skulder till kreditinstitut och centralbanker
centralbanker 0 90 000
kreditinstitut

Betalbara vid anmodan 0 27 000
Övriga 21 161 36 050

skulder till kreditinstitut och centralbanker totalt 21 161 153 050

25. Skulder till allmänheten och offentlig sektor
Inlåning

Betalbara vid anmodan 266 713 143 173
Övriga 26 645 19 194

Övriga skulder
Övriga 4 920 37 062

skulder till allmänheten och offentlig sektor totalt 298 279 199 430

26. Skuldebrev emitterade till allmänheten
Placeringscertifikat 10 967 6 485
Masskuldebrev 51 862 51 004
skuldebrev emitterade till allmänheten totalt 62 829 57 489

Maturitetsfördelning under 3 mån 3-12 mån 1-5 år 
efterställda skulder 6 492 7 400 48 936

Förändring i skuldebrev emitterade till allmänheten
emitterade 24 426 30 788
Återköpta 18 847 21 936
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27. Derivatinstrument och övriga skulder som innehas för handel
Derivatinstrument 21 476 13 659
uppkomna genom blankning 20 973 33 246
Derivatinstrument och övriga skulder som innehas för handel totalt 42 449 46 905

27. Övriga skulder
Förmedlingsskuld avseende värdepapper 111 936 118 102
köpeskulder avseende värdepapper 24 067 20 998
leasingfinansieringsskulder 288 289
skatteskuld 30 13
Personalrelaterade 854 810
Övriga kortfristiga skulder 13 950 17 194
MoMs-skuld 134 207
Övriga skulder totalt 151 258 157 613

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
ränteskulder 1 897 1 399
skatteskuld 767 1 629
Personalrelaterade 7 967 6 514
Övriga resultatregleringar 8 709 5 811
resultatregleringar och förskottsbetalningar totalt 19 340 15 354

30. Uppskjuten skatteskuld
Beräknad på periodiseringsdifferenser 629 1 287
uppskjuten skatteskuld totalt 629 1 287

31. Egna aktier i kreditinstitutets ägo
Företaget innehar egna aktier 64 333 st
Aktiernas inköpskostnad uppgår till 512 602 euro
Inköp av egna aktier har bokförts mot fritt eget kapital.

32. aktiekapital, moderbolaget
Alla bolagets aktier är av samma slag och varje aktie motsvarar en röst.
Det totala antalet aktier är 4 202 799 st
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33. Förändringar i aktiekapitalet, beviljade fullmakter åt styrelsen och optionsrättigheter enligt optionsprogram  

egna aktier i utestående antal Fond för inbetalt 
bolagets ego aktier Aktiekapital Överkursfond fritt kapital

1.1.2009 142 976 4 073 853 30 194 1 839 7 466
 köp av egna aktier beslut 2008 32 454 -32 454 0 0 0
 köp av egna aktier beslut 2009 75 300 -75 300 0 0 0
 Annulering av egna aktier beslut 2009 -224 330 0 0 0 0
 Aktieemission 2009 fullmakt 0 186 300 0 0 2 547

31.12.2009 26 400 4 152 399 30 194 1 839 10 013
Aktier totalt 4 178 799

1.1.2010 26 400 4 152 399 30 194
köp av egna aktier beslut 2009 4 683 -4 683 0
köp av egna aktier beslut 2010 33 250 -33 250 0
Aktieemission 2009 fullmakt 0 15 000 0
Aktieemission 2010 fullmakt 0 9 000 0

31.12.2010 64 333 4 138 466 30 194
Aktier totalt 4 202 799

Överkursfond 
till överkursfonden avsätts det belopp som i samband med nyemission har betalats för aktier utöver det nominella beloppet, belopp som har betalats för 
teckningsrätt, försäljningsvinst som erhållits genom försäljning av egna aktier, belopp med vilket aktiekapitalet har nedsatts och vilket inte används för täckande 
av fastställd förlust eller avsätts till en fond som kan disponeras enligt bolagsstämmans beslut eller utbetalas till aktieägarna.

Fonden för inbetalt fritt eget kapital
Fonden för inbetalt fritt eget kapital omfattar vederlag vid överlåtelse av egna aktier. 

34. Största aktieägare och fördelning av aktieinnehavet Andel av aktier, 
Aktier, st %

oy Prandium Ab (thomas thesleff med familj) 950 820 22,62 
oy scripofilum Ab (Henrik Andersin) 950 820 22,62 
oy Fincorp Ab (roger kempe) 579 945 13,80 
Ingman Group oy Ab 465 000 11,06 
lehtimäki Maunu 98 432 2,34 
tallberg claes 92 439 2,20 
Hollfast John 82 080 1,95 
Hartikainen raimo 41 504 0,99 
Jousimies Panu 39 768 0,95 
von Bonsdorff Petter 39 416 0,94 

3 340 224 79,48 
Övriga 862 575 20,52 
totalt 4 202 799 100,00 
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35. Maturitet för kreditinstituts finansiella tillgångar och skulder 
Det är svårt att förutspå framtida kassaflöden på grund av affärsverksamhetens natur. speciellt kassaflöden som beror på derivat är svåra att förutse.
Maturiteten för derivat har tagits upp i bilagan 17, med maturitet enligt avtal vilket inte fullständigt motsvarar verkliga kassaflöden. 

2010 Under 3 mån 3-12 mån 1-5 år 5-10 år Totalt
lån och övriga fordringar

Fordringar på kreditinstitut 19 001 0 0 0 19 001
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 4 390 12 574 40 376 750 58 090

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
skuldebrev belåningsbara i centralbanker 1 336 0 235 367 0 236 703
skuldebrev 2 998 31 858 3 460 0 38 316

Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift
skulder till kreditinstitut 18 011 1 650 1 500 0 21 161
skulder till allmänheten och offentlig sektor 291 322 6 871 86 0 298 279
skuldebrev emitterade till allmänheten 6 492 7 400 48 936 0 62 829

2009
lån och övriga fordringar

Fordringar på kreditinstitut 17 407 0 0 0 17 407
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 4 729 11 963 31 781 1 107 49 581

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
skuldebrev belåningsbara i centralbanker 4 008 54 090 171 367 10 754 240 219
skuldebrev 2 964 24 735 3 826 0 31 525

Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift
skulder till kreditinstitut 71 820 81 080 150 0 153 050
skulder till allmänheten och offentlig sektor 196 755 2 606 70 0 199 430
skuldebrev emitterade till allmänheten 4 497 9 171 43 821 0 57 489

36. Balansposter i inhemsk och utländsk valuta 2010 2009
Balanspost Inhemsk valuta Övrig valuta Totalt Inhemsk valuta Övrig valuta totalt
lån och övriga fordringar

kontanta medel 27 512 0 27 512 45 044 0 45 044
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 58 090 0 58 090 49 503 77 49 581

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Fordringar på kreditinstitut 15 843 3 158 19 001 10 711 6 696 17 407
skuldebrev 273 683 1 336 275 019 271 744 0 271 744
Aktier och andelar 67 033 25 642 92 675 92 351 37 624 129 975
Derivatinstrument 18 921 496 19 418 13 715 229 13 944

Övriga tillgångar, inkl. balansposter 134 654 26 387 161 041 121 455 41 663 163 118
totalt 595 736 57 020 652 757 604 523 86 289 690 813

Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift
skulder till kreditinstitut 21 161 0 21 161 153 050 0 153 050
skulder till allmänheten och offentlig sektor 293 574 4 706 298 279 188 104 11 326 199 430
skuldebrev emitterade till allmänheten 62 829 0 62 829 57 489 0 57 489

Finansieringskulder bokförda till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument
och skulder som innehas för handel 31 778 10 670 42 449 17 331 29 574 46 905

Övriga skulder 145 054 26 173 171 227 135 688 38 566 174 253
totalt 554 396 41 549 595 945 551 661 79 466 631 127
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37. Finansiella instrument värderade till verkligt värde, indelning i värderingsnivåer klass 1 klass 2 klass 3 Totalt
Verkligt värde 2010 2010 2010
Finansiella tillgångar:

Aktier och andelar som innehas för handel 53 941 0 2 984 56 925
Övriga aktier och andelar 28 554 0 7 119 35 673
skuldebrev 239 638 35 381 0 275 019
Derivatinstrument 2 641 4 891 11 886 19 418

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde totalt 324 774 40 272 21 989 387 035

Finansiella skulder:
Aktier och andelar som innehas för handel 20 973 0 0 20 973
Derivatinstrument 3 088 4 870 13 517 21 476

Finansiella skulder värderade till verkligt värde totalt 24 062 4 870 13 517 42 449

2009 2009 2009 totalt
Finansiella tillgångar:

Aktier och andelar som innehas för handel 74 206 0 91 74 297
Övriga aktier och andelar 49 589 0 6 089 55 678
skuldebrev 21 036 250 253 455 271 744
Derivatinstrument 3 943 1 272 8 729 13 944

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde totalt 148 774 251 525 15 364 415 663

Finansiella skulder:
Aktier och andelar som innehas för handel 33 246 0 0 33 246
Derivatinstrument 2 595 1 069 9 995 13 659

Finansiella skulder värderade till verkligt värde totalt 35 841 1 069 9 995 46 905

Värderingsnivåer
klass 1

Verkligt värde baserar sig på prisnoteringar som publicerats på fungerande marknader.

klass 2
Verkligt värde baserar sig på värderingsmodeller, vars faktorer/input är marknadsnoterade.

klass 3
Verkligt värde baserar sig på värderingsmodeller, som innehåller faktorer/input som inte är marknadsnoterade.

Värderingsnivå 1 innehåller noterade aktier och andelar, placeringsfonder och på börser noterade derivatinstrument, 
samt skuldebrev som är noterade på aktiva offentliga- och otc marknader.

Aktier och andelar som ingår i nivå 3 är i allmänhet instrument som inte är offentligt noterade. 
Dessa instrument värderas till anskaffningspris om inte ett bättre värde är tillgängligt, som aktiens substansvärde,
eller ifråga om kapitalfonder; en notering som är publicerad av fondens förvaltningsbolag.

Derivatinstrument i nivåerna 2 och 3 är derivat vars noteringar är erhållna med hjälp av värderingsmodeller 
som är allmänt i bruk, som Black-scholes.

Värderingsmodeller för derivat i nivå 3, är modeller som innehåller faktorer (volatilitet och dividendestimat) som inte direkt är marknadsnoterade.

Värderingar för skuldebrev, som är erhållna från marknader som inte är fullt fungerande, hör till värderingsnivå 2.
Värderingar för skuldebrev i värderingsnivå 3, är värderingar som är erhållna direkt av arrangören för skuldebrevlånets emission.
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38. analys av finansiella instrument klassificerade i värderingsnivå 3
Finansiella tillgångar:

Aktier och andelar som innehas för handel 2 984 91
onoterade aktier och andelar 2 198 1 319
kapitalfonder 4 921 4 770
otc (onoterade) aktiederivat 11 886 8 729

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde totalt 21 989 15 364

Finansiella skulder:
otc (onoterade) aktiederivat 13 517 9 995

Finansiella skulder värderade till verkligt värde totalt 13 517 9 995

signifikanta förändringar under året för instrument i den tredje värderingsnivån:
köpt kapitalfonder 253 1 214
köpt onoterade aktier 1 243 297
Värderingsförändring i kapitalfonder 139 -1 377
sålt skuldebrev 0 2 805
klassificerat skuldebrev till värderingsnivå 2 från nivå 3 471 1 953
klassificerat skuldebrev till värderingsnivå 3 från nivå 2 0 455

orsak till omklassificeringen är att ett pålitligare värderingspris har erhållits från marknaden.

Förändringar för derivat hänför sig till värdeförändringar i köpta och sålda optioner, samt en större otc optionsposition.

om optionsvärderingsmodellens volatilitetsestimatet  för optioner värderade enligt värderingsnivå 3 
ersätts med en allmänt publicerad historisk volatilitet, skulle optionernas marknadsvärde förändras totalt med netto + 0,07 miljoner euro.

39. Orealiserad vinst/förlust för finansiella instrument i värderingsnivå 3 vid årets slut Orealiserad orealiserad
vinst/förlust 2010 vinst/förlust 2009

Finansiella tillgångar:
Aktier och andelar som innehas för handel 421 37
Övriga aktier och andelar -524 -962
skuldebrev 0 -45
Derivatinstrument 2 963 -1 118

orealiserad vinst/förlust, finansiella tillgångar 2 860 -2 087

Finansiella skulder:
Derivatinstrument -4 555 -179

orealiserad vinst/förlust, finansiella skulder -4 555 -179

orealiserad vinst (förlust) totalt vid årets slut, värderingsnivå 3 -1 695 -2 266

Den orealiserade vinsten (förlusten) är rapporterad vid nettointäkter från värdepappershandel.
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40. Värdepapperslån
Marknadsvärde av värdepapperslån 31.12. 23 889 35 718

41. Finansiella tillgångars och skulders verkliga och bokförda värden 2010 2010
Bokföringsvärde Verkligt värde

kontanta medel 27 512 27 512
skuldebrev belåningsbara i centralbanker 236 703 236 703
Fordringar på kreditinstitut 19 001 19 001
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 58 090 58 090
skuldebrev 38 316 38 316
Aktier och andelar 92 599 92 599
Aktier och andelar i ägarintresseföretag 76 76
Derivatinstrument 19 418 19 418

Finansiella skulder
skulder till kreditinstitut 21 161 21 161
skulder till allmänheten och offentlig sektor 298 279 298 279
skuldebrev emitterade till allmänheten 62 829 62 277

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel 42 449 42 449

utlåningsräntan är bunden till euriborräntan varigenom krediternas bokföringsvärde inte avviker betydligt från gängse värde.
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42. Pensionsåtaganden
I Finland tryggades de anställdas lagstadgade pensionsskydd före 31.12.2009 genom evlikoncernens sampensionsstiftelse. redovisningen av Pensionsstiftelsens
nettoförmögenhet har följt den nationella lagstiftningens principer avseende beräkning av pensionstillgångar och pensionsskulder. Då antalet personer inom
evlikoncernen som omfattades av sampensionsstiftelsen understeg 300 personer överfördes pensionsansvaret 31.12.2009 till Pensionsförsäkringsbolaget Varma,
vilket har behandlats som ett uppfyllande av förpliktelse. Arbetspensionsarrangemanget är premiebaserat.

Förmånsbestämd pensionsfordning i balansräkningen 
skyldighetens nuvärde 0 7 640
effekterna av regleringar 0 -7 640
tillgångarnas verkliga värde 0 -7 059
effekterna av regleringar 0 7 059
under-/övertäckning 0 0

Icke bokförda försäkringsmatematiska vinster (+) förluster (-) 0 -408
effect of settlement 0 408
Överskrivning netto 0 0

Förmånsbestämd pensionsutgift i balansräkningen
utgifter avseende arbetsprestationer under räkenskapsperioden 0 761
ränteutgifter 0 431
Förväntad avkastning på pensionsmedlen 0 -476
Actuariella vinster och förluster 0 97
effekterna av regleringar 0 -173
totalt 0 640

Den realiserade avkastningen på kapitalet var 1 591 013 år 2009.

Förändring av nuvärde på åtaganden
Åtaganden 1.1. 0 7 832
utgifter som hänför sig till arbetsprestationer 0 761
ränteutgifter 0 431
Försäkringsmatematiska vinster (+) förluster (-) 0 -1 383
effekterna av regleringar 0 -7 640
Åtaganden vid utgången av räkenskapsperioden 0 0

Förändring av verkligt värde på pensionsmedlen
Verkligt värde 1.1. 0 7 259
Förväntad avkastning på pensionsmedlen 0 476
Försäkringsmatematiska vinster (+) förluster (-) 0 1 115
Betalning till arbetsgivarens pensionsarrangemang 0 -1 791
effekterna av regleringar 0 -7 059
Verkligt värde vid utgången av räkenskapsperioden 0 0
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tillämpade försäkringsmatematiska antaganden
Diskontoränta 0,00 % 5,50 %
Förväntad avkastning på pensionsmedlen 0,00 % 6,30 %
Förväntad löneförhöjning 0,00 % 6,00 %

Den förväntade avkastningen, på det kapital som omfattas av arrangemanget, har beräknats enligt den genomsnittliga avkastningsförväntningen under 
en tioårsperiod och de förväntade löneförhöjningarna på basis av den genomsnittliga löneutvecklingsprognosen under de tio följande åren.

treårs-period 31.12.10 31.12.09 31.12.08
Åtagandenas nuvärde 0 0 7 832
tillgångarnas verkliga värde 0 0 7 259
undertäckning (-) Övertäckning (+) 0 0 -573

erfarenhetsbaserad kontroll av tillgångar 0 11 115 -3 817
erfarenhetsbaserad kontroll av skulder 0 -1 383 15

43. Ställda säkerheter och övriga ansvarsförbindelser 2010 2009
Värdepapper 130 887 237 103
Penningdepositioner 1 604 2 656

44. Bruksleasingavtal
leasinghyror, ansvar inom ett år 352 368
leasinghyror, ansvar längre än ett år och högst fem år 378 305
leasinghyror, ansvar längre än fem år 0 4

45. Övriga åtaganden avseende hyresansvar
Hyresansvar inom ett år 2 377 1 994
Hyresansvar längre än ett år 12 569 11 305

46. Specifikation av åtaganden utanför balansräkningen
Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part* 6 419 9 266
oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder 1 672 2 277
Övriga garantiansvar 530 530
outnyttjade kreditarrangemang 3 055 2 508

* Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part inkluderar i HypoVerein-banken, oMX och seB för kundens del givna säkerheter. 
kunderna har täckt alla sina garantier till evli till fullo, utom en kunds garanti-underskott på 0,02 miljoner euro. 
Övriga för kunden givna oåterkalleliga avtal inkluderar för kunders del garanterade teckningsavtal.

47. notariatverksamhet och kundmedel under förvaltning (miljoner euro)
kapital inom ramen för evli Bank Abp:s förmögenhetsförvaltning  31.12.

Brutto 7 258 7 277
netto 5 162 4 897

kapital under förvaltning enligt separata avtal
Diskretionär kapitalförvaltning 2 058 1 830
konsultativ kapitalförvaltning 96 91
totalt 2 154 1 921
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48. Transaktioner med den närmaste kretsen

till koncernens närmaste krets hör moderbolaget samt dotterbolag och intressebolag. till den närmaste kretsen hör även företagsledningen,
som omfattar medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen. 

I ägo Andel av
Dotter- och intressebolag Hemland ända till Ägarandel, % röstetalet, %
evli-Fondbolag Ab Finland 100 100 
evli life Ab Finland 100 100 
evli Property Investments Ab Finland 100 100 
ePI russia Partners I Ab Finland 50 50 
ePI russia Partners II oy Finland 100 100 
ePI Healthcare Partners oy Finland 100 100 
evli Alexander Management oy Finland 45 Majoritet
evli russia oy Finland 55 Majoritet
ooo evli st. Petersburg ryssland 100 Majoritet
ooo evli Moscow ryssland 100 Majoritet
As evli securities estland 100 100 
evli Fonder AB sverige 100 100 
Baltic sMe Management B.V nederländerna 33 33 
BIF Management ltd Jersey 10 33 

1 000 euro 2010 2009

Ledningens löner och arvoden
Verkställande direktörer -1 232 -666
styrelsemedlemmar -384 -290

Intresse- Företags-
Transaktioner med den närmaste kretsen 2010 Pensionstiftelse bolag ledningen
Försäljning 0 0 4
Fordringar 0 0 6
skulder 0 0 64

Den närmaste kretsens innehav antal aktier: 3 375 560

Transaktioner med den närmaste kretsen 2009
Försäljning 0 0 4
Fordringar 0 0 212
skulder 0 0 134

Den närmaste kretsens innehav antal aktier: 3 376 076

Betalda arvoden åt revisorer 2010 2009
revisions arvoden kPMG -277 -279
Övriga kPMG -65 -253
totalt kPMG -342 -532
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1 000 euro Not 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

ränteintäkter 1. 8 164 10 794
räntekostnader 2. -5 962 -7 609
RÄnTEnETTO 2 203 3 185

Provisionsintäkter 3. 42 968 29 440
Provisionskostnader 4. -5 541 -4 884
Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet 5.

Nettointäkter från värdepappershandel 1 454 11 714
Nettointäkter från valutaverksamhet 552 1 404

Övriga rörelseintäkter 6. 660 968
nETTOOMSÄTTnInG 42 295 41 826

administrationskostnader
Personalkostnader 7. -21 721 -17 211
Övriga administrationskostnader 8. -14 743 -13 234

avskrivningar och nedskrivningar 9. -2 853 -1 746
Övriga rörelsekostnader 10. -3 065 -2 781
Nedskrivningar av krediter och andra åtaganden 10. 0 -9
Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar 11. 0 -2 329
RÖRELSEVInST/ -FÖRLUST -83 4 516

VInST FÖRE SkaTT -86 4 516

Inkomstskatt 12. 120 -1 697
RÄkEnSkaPSPERIODEnS VInST/FÖRLUST 34 2 819

M O D E R B O L a G E T S  R E S U LTaT R Ä k n I n G
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1 000 euro Not 31.12.2010 31.12.2009

TILLGÅnGaR

kontanta medel 27 512 45 044
skuldebrev belåningsbara i centralbanker 15.

offentlig sektor 64 818 21 036
Övriga 170 549 219 183

Fordringar på kreditinstitut 13.
Betalbara på anfordran 16 087 12 462
Övriga 1 176 1 765

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 14.
Övriga 58 090 49 577

skuldebrev 15.
Övriga 38 316 31 521

aktier och andelar 16. 68 118 110 978
aktier och andelar i  företag inom samma koncern 18 504 20 175
derivatinstrument 18. 19 418 13 944
Immateriella tillgångar 19. 9 183 5 080
materiella tillgångar 20. 1 028 1 263
Övriga tillgångar 21. 135 303 136 230
resultatregleringar och förskottsbetalningar 22. 5 796 5 620
uppskjutna skatteskulder 23. 462 534

TILLGÅnGaR TOTaLT 634 358 674 413

M O D E R B O L a G E T S  B a L a n S R Ä k n I n G
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SkULDER OCH EGET kaPITaL

skulder

skulder till kreditinstitut och centralbanker
Centralbanker 24. 0 90 000
kreditinstitut

Betalbara på anfordran 0 27 000
Övriga 21 161 36 050

skulder till allmänheten och offentlig sektor 25.
Inlåning

Betalbara på anfordran 280 764 152 696
Övriga 26 645 19 194

Övriga skulder
Övriga 4 911 37 056

skuldebrev emitterade till allmänheten 26.
obligationslån 51 862 51 004
Övriga 10 967 6 485

derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel 27. 42 449 46 905
Övriga skulder 28. 125 978 137 804
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29. 13 018 9 067
efterställda skulder
uppskjutna skatteskulder 30. 842 0

skulder totalt 578 598 613 261

eget kaPItal 31.
aktiekapital 30 194 30 194
Överkursfond 1 839 1 839
Fond för inbetalt fritt eget kapital 10 291 10 013
omräkningsdifferenser 0 -90
ackumulerade vinstmedel 13 436 19 196
eget kaPItal totalt 55 761 61 152

SkULDER OCH EGET kaPITaL TOTaLT 634 358 674 413

1 000 euro Not 31.12.2010 31.12.2009
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M O D E R B O L a G E T S  k a S S a F L Ö D E S k a L k Y L

1 000 euro 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

affärsverksamhetens kassaflöde
erhållna räntor och provisioner samt intäkter av värdepappershandel inkl. utdelning 32 570 84 681
erlagda räntor och arvoden -11 007 -14 390
Betalningar till leverantörer av varor och tjänster samt personal -36 410 -28 890

Ökning (-) eller minskning av affärsverksamhetens tillgångar
Nettoförändring av handelslager, -skulder och -fordringar 32 763 75 048
Inlåning för myndighetsåligganden och centralbankens tillsyn 590 -1 423
emission av obligationslån 5 340 936
kundfordringar -31 951 -60 600

affärsverksamhetens nettotillgångar före inkomstskatt -8 107 55 364
Inkomstskatter -340 234

affärsverksamhetens nettokassaflöde -8 447 55 597

Investeringarnas kassaflöde
Förändringar i dotter- och delägarbolag 1 330 -5 398
erhållen utdelning 1 891 0
erhållna räntor 1 3
Investeringar i materiell och immateriell egendom -3 264 -1 993
lån till dotterbolag 25 584

Investeringarnas nettokassaflöde -18 -6 804

Finansieringens kassaflöde
aktieemission 278 2 547
köp av egna aktier -513 -1 540
Betalning av finansieringsleasing -330 -371
Betald utdelning -4 977 -2 829

Finansieringens nettokassaflöde -5 541 -2 192

kassaflödenas nettoökning -14 006 46 601

likvida medel vid ingången av räkenskapsperioden 57 506 10 869

effekt av förändringar i valutakurser på de likvida medlen 98 36

Likvida medel* vid utgången av räkenskapsperioden 43 599 57 506

* likvida medel inkluderar kassa samt vid behov utbetalningsbara bankfordringar. 
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R E D O V I S n I n G S P R I n C I P E R  aV S E E n D E  M O D E R B O L a G E T

Uppgifter om företaget
evli Bank abp:s säte är Helsingfors, och dess registrerade 
adress är alexandersgatan 19 a, 00100 Helsingfors.

evli Bank abp:s bokslut har upprättats och presente-
rats enligt bestämmelserna i kreditinstitutlagen, finans-
ministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut 
i kreditinstitut och värdepappersföretag samt Finansin-
spektionens föreskrifter. dessutom följer bokslutet bok-
föringslagens och aktiebolagslagens bestämmelser angå-
ende bokslut, med tillämpning av de undantag som nämns 
i 30 § 2 mom. i kreditinstitutlagen.

redovisningsprinciperna för evli Bank abp:s särbokslut 
följer med undantag för avvikelserna nedan.

anställningsförmåner
de anställdas lagstadgade pensionsskydd tryggades före 
2010 genom evlis sampensionsstiftelse. styrelsen för ev-
likoncernens pensionsstiftelse fattade tillsammans med 
evli Bank abp:s styrelse under hösten 2009 beslut om att 
överföra koncernens pensionsansvar till ett pensionsför-
säkringsbolag. Pensionsansvaret överfördes till Pensions-
försäkringsbolaget Varma 31.12.2009. 

Inkomstskatter
den uppskjutna skatten beräknas på alla temporära diffe-
renser mellan bokföringen och beskattningen. de största 
temporära differenserna uppstår på grund av avskrivning-
ar av materiella tillgångar. 

Hyresavtal
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som är förknippade med ägandet av en ma-
teriell tillgång i allt väsentligt är överförda till bolaget. 
I särbokslutet redovisas leasinghyror avseende finansiell 
leasing som hyresutgift. tillgångar hyrda genom finansiell 
leasing upptas inte i balansräkningen. 

Företagsförvärv 
evli II kapitalförvaltning ab sammanslogs med evli Bank 
abp genom dotterbolagsfusion. I samband med fusionen 
uppstod balanstillgångar som har redovisats som imma-
teriella rättigheter. 
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n OT E R  T I L L  R E S U LTaT R Ä k n I n G E n

1 000 euro 2010 2009

1. Ränteintäkter
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen

skuldebrev 6 939 9 121
derivatinstrument 0 75

ränteintäkter från övriga lån och fordringar
Fordringar på kreditinstitut 279 234
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 943 1 356
Övriga ränteintäkter 3 8

ränteintäkter totalt 8 164 10 794

2. Räntekostnader
skulder till allmänheten, offentlig sektor och kreditinstitut -3 455 -4 950
obligationslån emitterade till allmänheten -2 472 -2 632
Övriga räntekostnader -34 -27

räntekostnader totalt -5 962 -7 609

3. Provisionsintäkter
utlåning 18 13
Betalningsrörelse 0 0
Förmedling av försäkringar 24 23
rådgivning 7 874 3 272
Värdepappersförmedling 13 725 9 840
Placeringsfonder 13 252 9 189
kapitalförvaltning 4 564 3 677
depåavgifter 2 696 2 272
Övrig verksamhet 815 1 154
Provisionsintäkter totalt 42 968 29 440

4. Provisionskostnader
Handelsavgifter till börser -1 084 -1 218
Övriga -4 457 -3 666
Provisionskostnader totalt -5 541 -4 884

5. nettointäkter från värdepappershandel
Intäkter från egetkapitalinstrument

Intäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel 2 427 808
Intäkter från egetkapitalinstrument totalt 2 427 808

Intäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel 1 876 3 837
Vinst/förlust på grund av värdering enligt verkligt värde -2 850 7 069
Nettointäkter från värdepappershandel totalt -973 10 906

Försäljningsvinster Förändringar i
och -förluster verkligt värde Totalt totalt

skuldebrev -4 702 -656 -5 358 3 626
aktier och derivatinstrument 8 347 -3 962 4 385 7 280
Nettointäkter från värdepappershandel totalt 3 645 -4 618 -973 10 906
Nettointäkter från valutaverksamhet 552 1 404
Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet totalt -422 12 311
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1 000 euro 2010 2009

6. Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter 71 123
Överlåtelsevinster på rörelsefastigheter 3 0
Övriga 586 845
Övriga rörelseintäkter totalt 660 968

7. Personalkostnader 2010 2009
löner -16 683 -14 595
- varav bonus -2 155 -1 945
lönebikostnader -1 778 -1 340
- i anslutning till bonus -156 -31
Pensionskostnader -3 261 -1 275
- i anslutning till bonus -316 -235
- förmånsbestämda pensionskostnader 0 -146
- avgiftsbestämda pensionskostnader -3 261 -1 129
totalt -21 721 -17 211

antalet anställda under räkenskapsperioden 179 179

 Personal vid utgången av räkenskapsperioden 183 179

Personalfördelning enligt segment vid utgången av räkenskapsperioden
markets 38 61
Corporate finance 20 17
kapitalförvaltning 40 42
administration och övriga funktioner 85 59
totalt 183 179

8. Övriga administrationskostnader
kontorets underhållskostnader -589 -503
kontorsmaterial -1 199 -1 193
Post- och telefonkostnader -549 -489
It-systemets kostnader -2 069 -1 847
It-underhållskostnader -4 490 -4 088
representationskostnader -359 -236
resekostnader -566 -546
Personbilskostnader -119 -141
Övriga personalkostnader -955 -588
marknadsföringskostnader -1 311 -1 334
Bankkostnader, förvaring o andra kostnader -681 -530
externa servicekostnader -1 860 -1 741
Övriga administrationskostnader totalt -14 743 -13 234

9. avskrivningar och nedskrivningar
avskrivningar
Programvara och projekt -1 412 -1 159

 Övriga immateriella tillgångar -980 -95
Övriga maskiner och inventarier -460 -493
avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar totalt -2 853 -1 746
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1 000 euro 2010 2009

10. Övriga rörelsekostnader
myndighetsavgifter -94 -133
Hyreskostnader -2 300 -2 256
Förlust vid överlåtelse av rörelsetillgångar -2 -10
Fusionsförluster -335 0
Övriga kostnader -333 -381
Övriga rörelsekostnader totalt -3 065 -2 781

11. nedskrivningar av krediter och andra förbindelser samt övriga finansiella tillgångar
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor

Värdeminskningsförluster 2 0
Återförda specifika värdeminskninsförluster -1 2
specifica värdeminskningsförluster 0 -11

garantier och övriga poster utanför balansräkningen
Övriga finansiella värdeminskningsförluster

Nedskrivningar på dotterbolagsaktier 0 -2 329
Nedskrivningsförlust av  övriga finansiella tillgångar totalt 0 -2 338

12. Inkomstskatter
skatter som hänför sig till beskattningsbara inkomster under räkenskapsperioden 0 -1 465
skatter från föregående räkenskapsperioder -43 0
kalkylerade skatter 163 -257
Övriga skatter 0 25
Inkomstskatter totalt 120 -1 697

13. Fordringar på kreditinstitut
Betalbara på anfordran

Inhemska kreditinstitut 14 012 5 016
 utländska kreditinstitut 2 075 7 446

Betalbara på anfordran totalt 16 087 12 462
Övriga

Centralbanker
utländska kreditinstitut 1 176 1 765

Övriga totalt 1 176 1 765

Fordringar på kreditinstitut totalt 17 263 14 227

14. Fordringar på allmänheten och offentlig sektor
Övriga

Företag och bostadssamfund 3 493 2 454
Finansiella företag och försäkringsföretag 0 25
Hushåll 46 528 38 606
utlandet 8 068 8 492

Övriga totalt 58 090 49 577

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 58 090 49 577

n OT E R  T I L L  B a L a n S R Ä k n I n G E n
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1 000 euro

15. Skuldebrev Offentligt 2010 2009
emitterade av offentliga samfund noterade Övriga Totalt totalt
av staten emitterade obligationslån som innehas för handel 64 818 0 64 818 21 036
emitterade av offentliga samfund totalt 64 818 0 64 818 21 036

emitterade av andra än offentliga samfund
Bankcertifikat 32 900 32 900 20 767
obligationslån emitterade av banker 64 059 111 905 175 964 229 670
Övriga skuldebrev 0 0 0 267

emitterade av andra än offentliga samfund totalt 64 059 144 806 208 865 250 704

skuldebrev totalt 273 683 271 740

skuldebrev per balansräkningspost
skuldebrev belåningsbara i centralbanker

offentilig sektor 64 818 21 036
Övriga 170 549 219 183

skuldebrev
Övriga 38 316 31 521

totalt 273 683 271 740

16. aktier och andelar
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen

2010 Offentligt
Balansräkningspost noterade Övriga Totalt
aktier och andelar

som kan säljas 0 1 896 1 896
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen

som innehas för handel 53 941 2 984 56 925
Övriga värderade till verkligt värde via resultaträkningen 4 081 5 216 9 297

aktier och andelar totalt 58 022 10 096 68 118

2009 offentligt
Balansräkningspost noterade Övriga totalt
aktier och andelar

Värderade till verkligt värde via resultaträkningen
som innehas för handel 74 276 21 74 297
Övriga värderade till verkligt värde via resultaträkningen 30 764 5 917 36 681

aktier och andelar totalt 105 040 5 938 110 978

Nettoriskpositionen beskrivs på sidan 23. 

17. aktier och andelar i ägarintresseföretag 2010 2009
I början av räkenskapsperioden 0 345
I slutet av räkenskapsperioden 0 0
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1 000 euro

18. Derivatinstrument

Samlad effekt av derivatrisken nominellt värde för underliggande instrument 2010 2010
Återstående maturitet

Verkligt
Derivatinstrument som innehas för handel Under 1 år 1-5 år värde (+/-) TILLGÅnGaR SkULDER
räntederivat

terminkontrakt 74 900 0 0 0 0
Valutaderivat 342 884 0 -10 4 749 4 759
aktiederivat

terminskontrakt 28 251 0 -504 308 812
köpta optioner 37 286 59 157 13 375 13 952 578
utfärdade optioner 61 912 62 322 -14 919 408 15 327

Övriga derivatinstrument
derivatinstrument som innehas för handel totalt 545 233 121 479 -2 058 19 418 21 476

Derivatinstrument totalt 545 233 121 479 -2 058 19 418 21 476

Samlad effekt av derivatrisken 2009 2009

Derivatinstrument som innehas för handel
räntederivat

terminkontrakt 75 700 0 0 0 0
Valutaderivat 95 237 0 6 976 971
aktiederivat

terminskontrakt 24 554 0 -49 535 584
köpta optioner 92 882 51 248 11 323 12 005 682
utfärdade optioner 47 502 55 573 -10 994 428 11 422

Övriga derivatinstrument
derivatinstrument som innehas för handel totalt 335 874 106 821 285 13 944 13 659

Derivatinstrument totalt 335 874 106 821 285 13 944 13 659

aktiederivatinstrument som innehas för handel, och andra skulder som innehas för handel (bilageuppgifter 18 och 27) skyddar
aktierisken för aktier och andelar som innehas för handel (bilageuppgift 16). delta-korrigerade aktierisken var i slutet av 2010
totalt 5,9 milj. euro, inklusive aktier och andelar för den finansiella verksamheten.

räntederivaten skyddar ränterisk i balansräkningens fordringar och skulder. 

till valutaderivaten hör åtaganden gjorda mot kunder och skyddande kontrakt, samt derivat gjorda för att skydda valutarisk i balansposter.

aktiederivat i finansieringsverksamheten skyddar aktierisken för emitterade obligationer vars avkastning är bundet till ett aktieindex.
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1 000 euro 2010 2009

19. Immateriella tillgångar

Oavslutade program och projekt
anskaffningsvärde 1.1. 535 945
Ökning 2 148 946
minskning -1 130 -1 356
anskaffningsvärde 31.12. 1 553 535
Bokföringsvärde 31.12. 1 553 535

applikationer och programvara
anskaffningsvärde 1.1. 10 702 8 471
omräkningsdifferens 9 4
Ökning 1 329 2 227
anskaffningsvärde 31.12. 12 040 10 702
ackumulerade avskrivningar 1.1. -6 328 -5 191
omräkningsdifferens -6 -2
räkenskapsperiodens avskrivningar -1 413 -1 159
ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 0 24
ackumulerade avskrivningar 31.12. -7 747 -6 328
Bokföringsvärde 31.12. 4 293 4 374

Reparationer av hyreslokaler
anskaffningsvärde 1.1. 3 241 3 311
omräkningsdifferens 3 1
Ökning 0 -71
anskaffningsvärde 31.12. 3 245 3 241
ackumulerade avskrivningar 1.1. -3 071 -3 047
omräkningsdifferens -2 -1
räkenskapsperiodens avskrivningar -74 -95
ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 0 71
ackumulerade avskrivningar 31.12. -3 147 -3 071
Bokföringsvärde 31.12. 98 171

Övriga immateriella tillgångar
Ökningar 4 145 0
anskaffningsvärde 31.12. 4 145 0
räkenskapsperiodens avskrivningar -906 0
ackumulerade avskrivningar 31.12. -906 0
Bokföringsvärde 31.12. 3 239 0

Immateriella tillgångars bokföringsvärde 31.12. totalt 9 183 5 080

Immateriella tillgångars balansvärde 31.12. 9 183 5 080
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1 000 euro 2010 2009

20. Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier
anskaffningsvärde 1.1. 5 534 5 563
omräkningsdifferens 83 32
Ökning 224 55
minskning -694 -116
anskaffningsvärde 31.12. 5 146 5 534
ackumulerade avskrivningar 1.1. -4 861 -4 553
omräkningsdifferens -64 -20
räkenskapsperiodens avskrivningar -464 -484
omräkningsdifferens som hänför sig till räkenskapsperiodens avskrivningar -1 -1
ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 681 197
ackumulerade avskrivningar 31.12. -4 709 -4 861
Bokföringsvärde 31.12. 437 672

Maskiners och inventariers bokföringsvärde totalt 31.12. 437 672

Övriga materiella tillgångar
anskaffningsvärde 1.1. 591 584
Ökning 0 7
anskaffningsvärde 31.12. 591 591
Bokföringsvärde 31.12. 591 591

Materiella tillgångars bokföringsvärde 31.12. totalt 1 028 1 263

Materiella tillgångars balansvärde 31.12. 1 028 1 263
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1 000 euro 2010 2009

21. Övriga tillgångar
Fordringar på försäljning av värdepapper 14 142 20 584
Fordringar avseende provisioner 3 382 1 961
Fordringar avseende värdepapper 116 865 113 434
Övriga fordringar 914 251
Övriga tillgångar totalt 135 303 136 230

22. Resultatregleringar och förskottsbetalningar
räntefordringar 2 447 2 559
skattefordran 11 21
Personalrelaterade 579 371
Övriga 2 759 2 669
resultatregleringar och förskottsbetalningar totalt 5 796 5 620

23. Uppskjutna skattefordringar
skattefordran beräknad på periodiseringsdifferenser 462 534
uppskjutna skattefordringar totalt 462 534

Periodiseringsskillnader bokförda som skattefordringar inkluderar periodiseringsskillnad vid avskrivning av anläggningstillgångar.

24. Skulder till kreditinstitut och centralbanker
Centralbanker 0 90 000
kreditinstitut

Betalbara vid anmodan 0 27 000
Övriga 21 161 36 050

skulder till kreditinstitut och centralbanker totalt 21 161 153 050

25. Skulder till allmänheten och offentlig sektor
Inlåning

Betalbara vid anmodan 280 764 152 696
Övriga 26 645 19 194

Övriga skulder
Övriga 4 911 37 056

skulder till allmänheten och offentlig sektor totalt 312 320 208 946

26. Skuldebrev emitterade till allmänheten
Placeringscertifikat 10 967 6 485
masskuldebrev 51 862 51 004
skuldebrev emitterade till allmänheten totalt 62 829 57 489

maturitetsfördelning under 3 mån 3-12 mån 1-5 år
efterställda skulder 6 492 7 400 48 936

Förändring i skuldebrev emitterade till allmänheten
emitterade 24 426 30 788
Återköpta 18 847 21 936

27. Derivatinstrument och övriga skulder som innehas för handel
derivatinstrument 21 476 13 659
uppkomna genom blankning 20 973 33 246
derivatinstrument och övriga skulder som innehas för handel totalt 42 449 46 905
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1 000 euro 2010 2009

28. Övriga skulder
Förmedlingsskuld avseende värdepapper 111 936 118 102
köpeskulder avseende värdepapper 12 662 17 322
skatteskuld 30 13
Personalrelaterade 609 557
Övriga kortfristiga skulder 672 1 759
moms-skuld 70 51
Övriga skulder totalt 125 978 137 804

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
ränteskulder 1 894 1 398
skatteskuld 0 1 379
Personalrelaterade 5 625 4 843
Övriga resultatregleringar 5 500 1 446
resultatregleringar och förskottsbetalningar totalt 13 019 9 067

30. Uppskjuten skatteskuld
Beräknad på periodiseringsdifferenser 842 0
uppskjuten skatteskuld totalt 842 0

31. Eget kapital
aktiekapital

Vid början av redovisningsperiod 30 194 30 194
Vid slutet av redovisningsperiod 30 194 30 194

aktieutdelning
Vid början av redovisningsperiod 1 839 1 839
Vid slutet av redovisningsperiod 1 839 1 839

Investeringsfond förr fritt eget kapital
Vid början av redovisningsperiod 10 013 7 466
Ökningar 278 2 547
miskning
Överföringar mellan andra poster
Vid slutet av redovisningsperiod 10 291 10 013

Vinst/förlust föregående redovisningsperiod
Vid början av redovisningsperiod 19 106 20 747
Ökningar -4 977 -2 829
dividendutdelning -513 -1 540
Förändring -214 -92
Vid slutet av redovisningsperiod 13 402 16 287

redovisningsperiodens vinst/förlust 34 2 819

32. Egna aktier i kreditinstitutets ägo
Företaget innehar egna aktier 64 333 st
aktiernas inköpskostnad uppgår till 512 602 euro
Inköp av egna aktier har bokförts mot fritt eget kapital.

33. aktiekapital, moderbolaget
alla bolagets aktier är av samma slag och varje aktie motsvarar en röst.

det totala antalet aktier är 4 202 799 st
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34. Förändringar i aktiekapitalet, beviljade fullmakter åt styrelsen och optionsrättigheter enligt optionsprogram  
Fond för

egna aktier utestående inbetalt
i bolagets ägo antal aktier aktiekapital Överkursfond fritt kapital

1.1.2009 142 976 4 073 853 30 194 1 839 7 466
köp av egna aktier 2008 fullmakt 32 454 -32 454 0 0 0
köp av egna aktier 2009 fullmakt 75 300 -75 300 0 0 0
annulering av egna aktier beslut 2009 -224 330 0 0 0 0
aktieemission 2009 fullmakt 0 186 300 0 0 2 547

31.12.2009 26 400 4 152 399 30 194 1 839 10 013
aktier totalt 4 178 799

1.1.2010 26 400 4 152 399 30 194 1 839 10 013
köp av egna aktier 2009 fullmakt 4 683 -4 683 0 0 0
köp av egna aktier 2010 fullmakt 33 250 -33 250 0 0 0
aktieemission 2009 fullmakt 0 15 000 0 0 0
aktieemission 2010 fullmakt 0 9 000 0 0 278

31.12.2010 64 333 4 138 466 30 194 1 839 10 291
aktier totalt 4 202 799

Överkursfond 
till överkursfonden avsätts det belopp som före nyemissionen 1.9.2006 har betalats för aktier utöver det nominella beloppet; belopp som har betalats för
teckningsrätt, försäljningsvinst som erhållits genom försäljning av egna aktier samt belopp med vilket aktiekapitalet har nedsatts och vilket inte används för
täckande av fastställd förlust eller avsätts till en fond som kan disponeras enligt bolagsstämmans beslut eller utbetalas till aktieägarna.

Fonden för inbetalt fritt eget kapital
Fonden för inbetalt fritt eget kapital omfattar vederlag efter 1.9.2006 vid överlåtelse av egna aktier.

35. Största aktieägare och fördelning av aktieinnehavet aktier, st andel av aktier, % 

oy Prandium ab (thomas thesleff med familj) 950 820 22,62 
oy scripofilum ab (Henrik andersin) 950 820 22,62 
oy Fincorp ab (roger kempe) 579 945 13,80 
Ingman group oy ab 465 000 11,06 
lehtimäki maunu 98 432 2,34 
tallberg Claes 92 439 2,20 
Hollfast John 82 080 1,95 
Hartikainen raimo 41 504 0,99 
Jousimies Panu 39 768 0,95 
von Bonsdorff Petter 39 416 0,94 

3 340 224 79,48 
Övriga 862 575 20,52 
totalt 4 202 799 100,00 
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36. Maturitet för kreditinstituts finansiella tillgångar och skulder 
det är svårt att förutspå framtida kassaflöden på grund av affärsverksamhetens natur. speciellt kassaflöden som beror på derivat är svåra att förutse.
maturiteten för derivat har tagits upp i bilagan 17, med maturitet enligt avtal vilket inte fullständigt motsvarar verkliga kassaflöden.

2010 Under 3 mån 3-12 mån 1-5 år 5-10 år Totalt
lån och övriga fordringar

Fordringar på kreditinstitut 17 263 0 0 0 17 263
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 4 390 12 574 40 376 750 58 090

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
skuldebrev belåningsbara i centralbanker 0 0 235 367 0 235 367
skuldebrev 2 998 31 858 3 460 0 38 316

Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift
skulder till kreditinstitut 18 011 1 650 1 500 0 21 161
skulder till allmänheten och offentlig sektor 305 372 6 861 86 0 312 320
skuldebrev emitterade till allmänheten 6 492 7 400 48 936 0 62 829

2009
lån och övriga fordringar

Fordringar på kreditinstitut 14 227 0 0 0 14 227
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 4 753 11 936 31 781 1 107 49 577

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
skuldebrev belåningsbara i centralbanker 4 008 54 090 171 367 10 754 240 219
skuldebrev 2 964 24 735 3 822 0 31 521

Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift
skulder till kreditinstitut 71 820 81 080 150 0 153 050
skulder till allmänheten och offentlig sektor 206 277 2 599 70 0 208 946
skuldebrev emitterade till allmänheten 4 497 9 171 43 821 0 57 489

37. Balansposter i inhemsk och utländsk valuta
Inhemsk Övrig 2010 Inhemsk Övrig 2009

Balanspost valuta valuta Totalt valuta valuta totalt
lån och övriga fordringar

kontanta medel 27 512 0 27 512 45 044 0 45 044
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 58 090 0 58 090 49 528 49 49 577

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Fordringar på kreditinstitut 15 404 1 859 17 263 7 952 6 275 14 227
skuldebrev 273 683 0 273 683 271 740 0 271 740
aktier och andelar 55 439 31 183 86 622 73 354 37 624 110 978
derivatinstrument 18 921 496 19 418 13 715 229 13 944

Övriga tillgångar, inkl. balansposter 126 213 25 559 151 771 123 873 45 029 168 902
totalt 575 262 59 097 634 359 585 207 89 206 674 413

Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift
skulder till kreditinstitut 21 161 0 21 161 153 050 0 153 050
skulder till allmänheten och offentlig sektor 307 624 4 696 312 320 197 626 11 319 208 946
skuldebrev emitterade till allmänheten 62 829 0 62 829 57 489 0 57 489

Finansieringskulder bokförda till verkligt värde via resultaträkningen
derivatinstrument och skulder som innehas för handel 31 778 10 670 42 449 17 331 29 574 46 905

Övriga skulder 115 148 24 691 139 839 108 753 38 118 146 871
totalt 538 540 40 058 578 598 534 249 79 012 613 261
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38. Värdepapperslån
marknadsvärde av värdepapperslån 31.12. 23 889 35 718

39. Finansiella tillgångars och skulders verkliga och bokförda värden Bokföringsvärde Verkligt värde
2010 2010

kontanta medel 27 512 27 512
skuldebrev belåningsbara i centralbanker 235 367 235 367
Fordringar på kreditinstitut 17 263 17 263
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 58 090 58 090
skuldebrev 38 316 38 316
aktier och andelar 68 118 68 118
aktier och andelar i  företag inom samma koncern 18 504 18 504
derivatinstrument 19 418 19 418

Finansiella skulder
skulder till kreditinstitut 21 161 21 161
skulder till allmänheten och offentlig sektor 312 320 312 320
skuldebrev emitterade till allmänheten 62 829 62 277

derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel 42 449 42 449

40. Ställda säkerheter och övriga ansvarsförbindelser 2010 2009
Värdepapper 130 887 237 103
Penningdepositioner 1 604 2 656

41. Bruksleasingavtal
leasinghyror, ansvar inom ett år 328 517
leasinghyror, ansvar längre än ett år och högst fem år 354 344
leasinghyror, ansvar längre än fem år 0 4

42. Övriga åtaganden avseende hyresansvar
Hyresansvar inom ett år 2 266 1 965
Hyresansvar längre än ett år 12 473 11 305

43. Specifikation av åtaganden utanför balansräkningen
Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part* 6 419 9 266
oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder 1 672 2 277
Övriga garantiansvar 530 530
outnyttjade kreditarrangemang 3 055 2 508

* Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part inkluderar i HypoVerein-banken, omX och seB för kundens del givna säkerheter.
kunderna har täckt alla sina garantier till evli till fullo, utom en kunds garanti-underskott på 0,02 miljoner euro.
Övriga för kunden givna oåterkalleliga avtal inkluderar för kunders del garanterade teckningsavtal.

44. notariatverksamhet och kundmedel under förvaltning (miljoner euro)
kapital inom ramen för evli Bank abp:s förmögenhetsförvaltning  31.12.

Brutto 7 258 7 277
Netto 5 162 4 897

kapital under förvaltning enligt separata avtal
diskretionär kapitalförvaltning 2 058 1 830
konsultativ kapitalförvaltning 96 91
totalt 2 154 1 921
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moderbolagets utdelningsbara egna kapital i bokslutet uppgår till 13 435 889,96 euro,  
varav räkenskapsperiodens vinst är 33 733,41 euro.

styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen används på följande sätt:
- som dividend utdelas 1,25 euro per aktie, sammanlagt 5 173 082,50 euro
- 8 262 807,46 euro kvarlämnas i det fria egna kapitalet

Verksamhetsberättelsens och bokslutets underskrifter
Helsingfors 11.2.2011

 Henrik andersin robert Ingman Pekka Hietala
 ordförande

 Harri-Pekka kaukonen timo korvenpää mikael lilius

 thomas thesleff teuvo salminen maunu lehtimäki
   verkställande direktör

S T Y R E L S E n S  F Ö R S L a G  T I L L  V I n S T U T D E L n I n G  
Å T  B O L a G S S T Ä M M a n
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Till Evli Bank abp:s bolagsstämma
Vi har reviderat evli Bank abp:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 
1.1.2010 – 31.12.2010. Bokslutet omfattar koncernens balansräkning, rapport över totalresultat, kalkyl över föränd-
ringar i eget kapital, finansieringsanalys och noter till bokslutet samt moderbolagets balansräkning, resultaträkning, 
finansieringsanalys och noter till bokslutet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att 
koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFrs) så-
dana de antagits av eu och för att bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet 
med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. styrelsen svarar 
för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för 
att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. 

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår 
revision. revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god re-
visionssed i Finland. god revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säker-
het om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida medlem-
marna i moderbolagets styrelse eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse 
som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen eller 
bolagsordningen.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår 
i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefat-
tar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksam-
hetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera 
relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. 
en revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande pre-
sentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Utlåtande om koncernbokslutet
enligt vår mening ger koncernbokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens ekonomiska ställning samt om 
resultatet av dess verksamhet och kassaflöden i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFrs) sådana de 
antagits av eu.

Utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen
enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och mo-
derbolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stad-
ganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bok-
slutet är konfliktfria.

Helsingfors den 11 februari 2011

kPmg oY aB

marcus tötterman
Cgr

R E V I S I O n S B E R Ä T T E L S E

ÖVersÄttNINg
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