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EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-9/2009 
 
• Koncernens resultat under betraktelseperioden, 3,7 miljoner euro, var betydligt bätt-

re än under motsvarande period föregående år (1-9/2008: 0,3 milj. euro). 
• Rörelsevinsten före skatter och vinstpremier till personalen var 8,3 miljoner euro, en 

ökning på 7,0 miljoner euro jämfört med motsvarande period föregående år  
(1,3 milj. euro).  

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 39,9 miljoner euro under perioden (43,3 
milj. euro), vilket innebär en sänkning på sju procent jämfört med motsvarande peri-
od föregående år. 

• Tack vare effektiveringsåtgärder som verkställts år 2008 sjunker koncernens årliga 
fasta kostnader med drygt 15 miljoner euro. 

• Koncernens förvaltade kapital uppgick i slutet av september till 4,1 miljarder euro  
(4,4 mrd. euro). 

• Evli Bank hade inga kreditförluster under granskningsperioden, och likviditeten har 
fortsatt att vara solid. 

• 6.10.2009 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. 

• Med det 19.10.2009 undertecknat köpekontrakt har Evli Bank köpt hela Erik Penser 
Fonder AB:s aktiestock av Urdar AB. 

 
 
NYCKELTAL 7-9/ 2009 7-9/ 2008 1-9/ 2009 1-9/ 2008 1-12/ 2008
Intäkter, M€ 14,7 13,9 42,2 46,8 60,5
Nettoomsättningen, M€ 14,0 12,6 39,9 43,3 56,2
Rörelsevinst / -förlust, M€ 2,0 -0,2 5,1 0,5 -0,7
Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 1,7 0,0 3,7 0,3 -1,1
Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 14,7 % -1,4 % 12,7 % 1,2 % -1,3 %
Anställda i slutet av perioden 277 320 295  

 
EVLI BANK ABP 
 
Evli Bank Abp är en oberoende investmentbank med företagare, företagsledare och professionella investerare som kunder. 
Evli grundades 1985 och har sedan dess varit en föregångare och vägvisare på den snabbt växande kapitalmarknaden. 
Evlis ledande ställning grundar sig på gedigna yrkeskunskaper, erfarenhet samt förmåga att hitta nya lösningar åt sina kun-
der på en föränderlig marknad. För att erbjuda maximalt mervärde åt kunderna skapar Evli långsiktiga kundrelationer som 
bygger på ömsesidigt förtroende.  
 
Evlis hemmamarknad utgörs av Östersjöområdet. Inom denna region har bolaget verksamhet i Finland, Sverige, Estland, 
Litauen och Ryssland. Evli Koncernens eget kapital är 57,9 milj. euro och kapitaltäckningsgraden är 14,6 % enligt bis 
(31.9.2009). Koncernen har omkring 280 anställda. 
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Intäktsutveckling 
 
Koncernens verksamhetsbetingelser var alltjämt utmanande under hela perioden. I den 
utmanande affärsmiljön minskade Evli-koncernens nettoomsättning med sju procent 
jämfört föregående år till 39,9 miljoner euro (43,3 milj. euro). Minskningen i nettoomsätt-
ningen var i första hand en följd av minskade provisionsintäkter som i sin tur orsakades 
av marknadsläget. Nettoomsättningen påverkades även av de negativa förändringar i 
marknadsvärdet på koncernens placeringar i kapitalfonder som bokfördes under perio-
den. I gengäld hade koncernens treasury -rörelse en positiv inverkan på nettointäktsut-
vecklingen av räntenettot samt värdepappershandeln och valutarörelsen. Ovannämnda 
intäkter hade även en positiv inverkan på koncernens rörelseresultat för betraktelseperi-
oden. Koncernens placeringar har värderats enligt marknadsnoteringar.  
 
Kapitalförvaltningsenhetens nettoomsättning minskade med 24 procent jämfört med 
föregående år. Minskningen var en följd av att de förvaltade tillgångarnas marknads-
värde sjönk, vilket i sin tur minskade enhetens provisionsintäkter.  
 
Kapitalmarknadsenhetens nettoomsättning minskade med ca 30 procent jämfört med 
samma period föregående år. Utvecklingen var i första hand en följd av minskade pro-
visionsintäkter som i sin tur orsakades av marknadsläget. 
 
Marknadsläget påverkade även Corporate Finance -enheten, vars nettoomsättning 
minskade med 52 procent jämfört med samma period föregående år. En betydande 
fluktuation mellan intäkterna från ett kvartal till ett annat är emellertid typiskt för Corpo-
rate Finance -affärsrörelsen. Enhetens orderstock ligger på en acceptabel nivå. 
 
Resultat och kostnadsstruktur 
 
Koncernens resultat före skatter och vinstpremier till personalen var under betraktelse-
perioden 8,3 miljoner euro (1,3 milj. euro). Resultatet före skatter och bokslutsdisposi-
tioner var 5,1 miljoner euro (0,5 milj. euro). Koncernens I/K-tal uppgick i genomsnitt till 
1,1, jämfört med 1,0 föregående år.  
 
Under ett flertal år har man inom koncernen arbetat med ett projekt vars målsättning är 
att effektivera samtliga verksamhetsfunktioner genom att utveckla processerna och de 
IT-system som stöder processerna. Därtill verkställdes år 2008 två separata program 
för att lätta på koncernens kostnadsstruktur. Som en följd av dessa åtgärder har kon-
cernens fasta kostnader från början av 2009 sjunkit med 24 procent jämfört med mot-
svarande period i fjol. Koncernens fasta kostnader kommer i år att vara 15 miljoner 
euro lägre än år 2008.  
 
Framtidsutsikter 
 
Bolagets resultat för hela året kommer att vara positivt. Det förverkligade resultatet från 
början av året är en följd av bolagets genomförda åtgärder samt finansmarknadens sta-
bilisering. Även bolagets resultat för det fjärde kvartalet förväntas bli positivt. En viss 
osäkerhet riktas dock till resultatet för det fjärde kvartalet angåenden tidpunkten för Cor-
porate Finance -enhetens provisionsintäkter vad gäller rådgivning.  
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Ytterligare information: 
 
Verkställande direktör Maunu Lehtimäki  
Tfn +358 (09) 4766 9304 eller +358 (0)50 553 3000 
 
Finansdirektör Johanna Lamminen 
Tfn +358 (09) 4766 9861 eller +358 (0)40 848 4448 
 
www.evli.com 
 

 
 


