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Fjolåret var utmanande för banker och fondföretag. verk-
samhetsbetingelserna överskuggades av att krisen inom 
eurozonen försvårades och att den stramare regleringen 
innebar ökade kostnader. under fjolåret försvann ett fler-
tal små och medelstora företag i branschen antigen genom 
fusion eller genom att verksamheten upphörde. evlis net-
toomsättning och resultat höll sig ända på föregående års 
nivå. evli har nöjda kunder och högklassig placeringsanalys. 
Bevis på det här är bland annat nöjda kunder enligt kunden-
käten från 2011 och våra analytikers goda placeringar i en 
internationell jämförelse.

markets-enheten och Wealth management utvecklades 
bäst vad beträffar provisionsintäkter. Corporate Finance-
enhetens provisionsintäkter föll betydligt jämfört med före-
gående år. en betydande fluktuation mellan intäkterna från 
ett kvartal till ett annat är emellertid typiskt för Corporate 
Finance-affärsrörelsen. omsättningens och resultatets jäm-
förbarhet med föregående år påverkades av att evli Pro-
perty Investments fastighetsaffärsrörelse såldes, av bety-
dande omläggningskostnader samt av nedskrivningarna av 
icke-noterade aktier. 

I det svåra marknadsläget var vi tvungna att välja, och 
koncentrera oss på den mest lönsamma kärnverksamheten, 
bland annat de tjänster som vi riktar till inhemska insti-
tutionella och privata placerare. vi beslutade att, bortsett 
från kapitalförvaltningen, skära ner vår verksamhet i Bal-
tikum samt att kombinera aktieförmedlingsverksamheten 
och Corporate Finance-verksamheten i Finland och Sverige. 
Därtill effektiverades koncern-administrationen genom att 
sammanslå stödfunktioner och skapa större helheter. vi 
vidtog även ett antal effektiverings och sparåtgärder som 
under innevarande år ger oss en betydligt lättare kostnads-
struktur än år 2011. vi anser att vi som bank i kundernas 
intresse bör vinnlägga oss om resultatet. vår likviditet och 
soliditet låg fortsättningsvis hela året på en hög nivå. 

vi fortsatte enligt den uppgjorda strategin med differen-
tieringen av tjänsterna och utvecklandet av nya produktom-
råden. vi förvärvade majoriteten i KKm Partners oy, som har 
derivathandel som specialitet, och vårt mål är att bli Fin-
lands ledande derivatmäklare. evli har nått en betydande 
marknadsandel i handeln med indexandelsfonder, vilket vi 
fortsättningsvis fokuserar på. 

I årets början övergick evli Russia oy:s hela aktiestock till 
evli Bank. evli stärkte sin ställning inom fastighetssektorn i 
Norden genom att sälja (29.9.2011) sin egen fastighetsfond-
rörelses, evli Property Investments ab:s hela aktiestock till 
danska BPt asset management a/S och förvärva 50 procent 
av BPt asset management a/S.

På sommaren flyttade helsingforskontoret till en ny 
lokal vilket gav personalen en förstklassig och mycket triv-
sam arbetsmiljö. Ingenting ändrades däremot ur kundernas 
perspektiv: vår reception är alltjämt på den gamla adressen 
på alexandersgatan.

vi har redan under flera års tid systematiskt utvecklat 
våra kapitalförvaltnings- och nättjänster. vi har i synnerhet 
fokuserat på att stärka den servicehelhet som riktar sig till 
privatpersoner, eftersom vi bedömer att efterfrågan under 

de närmaste åren kommer att öka. vi tror därtill att nät-
tjänsternas betydelse ytterligare ökar och därför har nät-
tjänsten my evli utvecklats på så sätt, att den nu ger en 
komplett bild av kundens totalförmögenhet. I my evli kan 
kunden, oavsett tid och plats, handla med aktier och fond-
andelar samt ta del av våra placeringsanalyser och mark-
nadsöversikter. 

vi väntar oss att regleringen blir allt strängare under 
kommande år. Detta begränsar bankernas tillväxtutsikter 
och tvingar även de svagaste bankerna att öka sitt kapital. 
vi väntar oss att detta leder till att avkastningen på banks-
ektorns eget kapital minskar. 

under hösten diskuterade styrelsen verksamhetsbe-
tingelserna och konkurrenssituationen samt bedömde olika 
tänkbara utvecklingsriktningar. vi valde att fortsättningsvis 
fokusera på organisk tillväxt, i synnerhet på de områden 
där vi kan vänta oss naturlig tillväxt, exempelvis efterfrågan 
på kapitalförvaltningstjänster. Framöver undersöker vi möj-
ligheterna att utvidga kapitalförvaltningstjänsterna genom 
företagsförvärv. 

Marknadsutveckling
under år 2011 steg aktiekurserna globalt med 7,6 pro-
cent, mätt med världsindexet mSCI. mSCI emerging mar-
kets Free-indexet, som mäter tillväxtländernas aktiemark-
nader, föll med 20,4 procent och Stoxx-index, som mäter 
europeiska aktiemarknaden, föll med 8,6 procent. I Finland 
föll aktiekurserna med 28 procent, mätt med omX helsinki 
CaP-index. I Sverige föll kurserna med 17 procent, mätt med 
omX Stockholm CaP-index.

ovissheten tog sig uttryck som en större spridning mel-
lan å ena sidan emittenter som uppfattades som säkra och å 
andra sidan objekt med högre risk. Bland de långa statsobli-
gationerna föll avkastningsnivån för tyska statens 10-åriga 
obligationer med drygt en procentenhet till 1,82 procent. 
Svenska kronan ligger på nästan samma nivå mot euron 
som i fjol.

Nettoteckningen av fondandelar registrerade i Finland 
var i januari–december -1 238,8 miljoner euro (-31,1 milj. 
euro).

Omsättningsutveckling
evlikoncernens nettoomsättning låg på samma nivå som 
motsvarande period föregående år och var 59,0 miljoner 
euro (59,4 milj. euro). Intäkterna för försäljningen av dot-
terbolaget evli Property Investments ab:s aktiestock bidrog 
till nettoomsättningens positiva utveckling. Säljaren och 
köparen kom överens om att inte offentliggöra förvärvspri-
set. markets-enhetens ökade nettoprovisionsintäkter bidrog 
likaså till nettoomsättningens positiva utveckling. Corpo-
rate Finance-enhetens utveckling belastades av markna-
dens osäkerhet som fördröjde verkställandet av uppdragen.

värdepappershandelns och valutahandelns nettointäk-
ter påverkades av att treasuryverksamhetens utveckling, på 
grund av oron som spred sig på räntemarknaden, försvaga-
des under sommaren. Koncernens placeringar har värderats 
enligt marknadsnoteringarna. under andra kvartalet omvär-
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derade bolaget även de värdepapper som handlas och skrev 
ner värdet i balansräkningen med 0,6 miljoner euro. 

Wealth management-enhetens nettoomsättning mins-
kade med 3,1 procent jämfört med motsvarande period 
föregående år. 

markets-enhetens nettoomsättning ökade med 3,0 
procent jämfört med motsvarande period föregående år. 
tillväxten av nettoprovisionsintäkterna, som skedde trots 
betraktelseperiodens svaga marknadssituation, var speci-
ellt positiv. 

Corporate Finance-enhetens nettoomsättning minskade 
med 46,0 procent jämfört med motsvarande period i fjol. 
en betydande fluktuation mellan intäkterna från ett kvartal 
till ett annat är emellertid typiskt för Corporate Finance-
affärsrörelsen.

Resultat och kostnadsstruktur
Koncernens resultat före skatter och vinstpremier till perso-
nalen var under betraktelseperioden 3,6 miljoner euro (8,2 
milj. euro). Resultatet före skatter och bokslutsdispositio-
ner var 3,6 miljoner euro (4,2 milj. euro). Koncernens I/K-tal 
förblev oförändrat på samma nivå, 1,1, som motsvarande 
period i fjol.

under andra halvåret bokförde koncernen drygt 1,5 mil-
joner euro kostnader av engångsnatur i anslutning till att 
verksamheten omorganiserades.

Moderbolagets resultatutveckling
Koncernens moderbolag evli Bank abp hade under redovis-
ningsperioden en nettoomsättning på drygt 48,2 miljoner 
euro (42,3 milj. euro). moderbolagets resultat var 4,4 miljo-
ner euro (0,03 milj. euro).

moderbolagets resultat påverkades positivt av köpe-
summan för försäljningen av evli Property Investments ab:s 
aktiestock och negativt av nedskrivningen av värdet på dot-
terbolagens aktier.

Balansräkning och finansiering 
Koncernens egna kapital uppgick i slutet av betraktelseperi-
oden till 50,6 miljoner euro. evli tillämpar standardmetoden 
i Basel II-kapitaltäckningsreglerna (krav på eget kapital vid 
kreditrisk) och basmetoden (krav på eget kapital vid opera-
tiv risk). Koncernens kapitaltäckningsgrad är 14,5 procent, 
vilket klart överstiger myndighetskraven (8 %).

Koncernens inlåning från allmänheten och kreditinstitut 
ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Bolagets 
kreditstock ökade med 3 procent jämfört med föregående år 
till cirka 59,8 miljoner euro. Förhållandet mellan koncernens 
beviljade lån och allmänhetens depositioner i evli Bank abp 
var 17 procent. Koncernens likviditet är god.

Personal och organisation
I slutet av perioden hade koncernen 276 anställda (282). 
antalet anställda minskade med sex personer, det vill säga 
2,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

av de anställda arbetade 71 procent i Finland och 29 
procent utomlands.

Verksamhetsområden
Wealth Management

Wealth management i siffror
1–12/ 
2011

1–12/ 
2010

Förändr.  
%

omsättning, m€ 31,5 32,5 -3,1
Rörelseresultat, m€ 6,2 6,5 -4,2
Personal, i slutet av perioden 90 91 -1,1
Kapital under förvaltning  
(netto), i slutet av perioden, m€ 4 487 5 162 -13,1
marknadsandel  
(evli-Fondbolag), % 5,1 5,1
Nettoteckningar i  
evlis egna fonder, m€ -14 58
morningstar-värdering  
av fonder i genomsnitt 3,6 3,4

med beaktande av marknadssituationen var asset mana-
gement-enhetens utveckling rimlig under betraktelseperi-
oden. affärsenhetens förvaltade kapital uppgick i slutet av 
december till 4,5 miljarder euro (5,2 mrd. euro), vilket är en 
ökning med 13,1 procent jämfört med föregående år. 

Nettoteckningen av fondandelar registrerade i Finland 
var i januari-december 2011 totalt -1 239 miljoner euro. 
Nettoteckningen av evlis fondandelar i Finland uppgick år 
2011 till -14 miljoner euro (58 milj. euro) och evli-Fond-
bolag behöll sin marknadsandel på 5,1 procent. Kapitalet i 
bolagets 27 placeringsfonder uppgick till sammanlagt 2 812 
miljoner euro (3 064 milj. euro) och antalet andelsägare till 
15 115 (17 497).

Den största nettoteckningen bland evlis fonder år 2011 
hade evli euro likvid (310 milj. euro) och evli european high 
yield (58 milj. euro). vid årsskiftet var evli euro likvid (757 
milj. euro) och evli european high yield (406 milj. euro) de 
kapitalstarkaste fonderna.

Fondernas avkastningsutveckling återspeglade den all-
männa marknadsutvecklingen och kalenderårets avkast-
ning var i regel negativ i aktiefonderna och svagt positiv 
i räntefonderna. aktiefondernas bästa resultat presterades 
av evli Nordamerika (årsavkastning +5,57 %), blandfon-
dernas av evli Global asset allocation (-5,65 %) och ränte-
fondernas av evli euro likvid (+1,75 %). evli Finland aktie 
hade den största avkastningsdifferensen till jämförelsein-
dex (+8,65 %).

I morningstars oberoende jämförelse i december hade 
evlis i Finland registrerade fonder i genomsnitt betyget 3,55 
(3,36). 22 av evlis 27 fonder är med i jämförelsen. Samman-
lagt 11 av dessa fonder fick det bästa eller nästbästa mor-
ningstarbetyget. 

evlis i Sverige registrerade fonder hade i slutet av 2011 
ett sammanlagt kapital 1472 miljoner kronor. De åtta pla-
ceringsfonder som bolaget förvaltar redovisade ett netto-
teckningsbelopp på -177 miljoner kronor. Placeringsfonden 
evli obligationsfond nådde med +7,23 procent den bästa 
årsavkastningen.

under året lanserade evli en på fritt kassaflöde grundad 
fondhelhet som placerar på de globala utvecklade markna-
derna. Den nya helheten åstadkoms genom att byta tre fon-
ders namn och investeringspolicy. Fonderna evli uS Quant 
Index- och evli Japan Quant Index fick de nya namnen evli 
Nordamerika och evli Japan, och deras investeringspolicy 
ändrades till aktiv, vilket också blev fallet med fonden evli 
Globals investeringspolicy. Fonden evli europe Quant Index 
sammanslogs med fonden evli europe som redan tillämpade 
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en policy grundad på fritt kassaflöde. Fondhelheten består 
nu av fyra placeringsfonder. 

under betraktelseperioden stängdes fonden evli Global 
Infrastructure på grund av det ringa förvaltade kapitalet.

År 2011 gav utländska ratinginstitut evli-Fondbolag 
beröm. morningstar valde evli-Fondbolag till Finlands totalt 
sett bästa förvaltare av ränteinstrument, och evlis räntefon-
der var likaså framgångsrika i den nordiska kategorin av lip-
per Funds awards 2011-jämförelsen. 

I en jämförelse av avkastningen över tre år och fem år 
var evli Realränta Nordens bästa fond med fokus på infla-
tionsbundna ränteinstrument. Företagslånefonden evli Cor-
porate Bond var den mest lönsamma fonden i sin kategori 
i en avkastningsjämförelse över fem och tio år. även aktie-
viktade blandfonden evli Global multi manager 75 var den 
mest lönsamma i sin klass i en jämförelse över tio år.

under 2011 utvecklade evli sin elektroniska service ytter-
ligare och bland annat förnyades handelsplatsen för place-
ringsfonder.

Det fjärde fonddirektivet (uCItS Iv) trädde i Finland i 
kraft först alldeles vid årets slut. härav följer att de föränd-
ringar och möjligheter som följer av direktivet kan imple-
menteras först under år 2012. I Sverige trädde direktivet i 
kraft redan sommaren 2011 och evlis svenska fondbolag 
uppdaterade under året sina processer och fondstadgar 
enligt den nya lagens krav.

29.9.2011 sålde evli sin egen fastighetsfondverksamhets, 
evli Property Investments ab:s, hela aktiestock till danska 
BPt asset management a/S. Samtidigt förvärvade evli en 
50 procents andel i BPt asset management a/S. Förvärvet 
stärker evlis position inom den nordiska fastighetssektorn.

Markets

markets i siffror
1–12/ 
2011

1–12/ 
2010

Förändr.  
%

omsättning, m€ 16,3 15,8 3,0
Rörelseresultat, m€ -2,9 -4,2 30,7
Personal, i slutet av perioden 52 51 2,0
marknadsandel (omX helsinki) 
euR av volymen, % 1,4 2,1
marknadsandel (omX helsinki) 
av antalet börstransaktioner, % 1,4 1,7

Jämfört med motsvarande period föregående år ökade 
enhetens nettoomsättning under det sista kvartalet och 
var 16,3 miljoner euro (15,8 milj. euro).

under betraktelseperioden verkställde markets-enheten 
ett antal betydande blockaffärer, bland annat aktia abp:s 
a-aktie (transaktionens värde 25,1 milj. euro), technopo-
lis oyj (9,9 milj. euro), samt SRv yhtiöt oyj (9,9 milj. euro).

evlis investeringsanalys premierades för sina resultat-
prognoser och aktieval i Starmines jämförelse. analyserna 
var i synnerhet träffande när de gällde finansieringstjäns-
ter, gruvdrift och verkstadsindustrin, både i Norden och i 
europeiskt perspektiv.

Försäljningen av markets-enhetens strukturerade pla-
ceringsprodukter utvecklades positivt år 2011. evlis netto-
provisionsintäkter ökade med cirka 30 procent och under 
året verkställde enheten 32 emissioner, med ett sammanlagt 
nominellt värde på cirka 100 miljoner euro.

under betraktelseperioden stärkte evlis markets-enhet 
sin derivathandelsverksamhet genom att förvärva majori-
teten i KKm Partners oy, som har derivathandel som specia-
litet. Bolagets namn ändrades till evli optioner ab.

Corporate Finance

Corporate Finance i siffror
1–12/ 
2011

1–12/ 
2010

Förändr.  
%

omsättning, m€ 5,1 9,4 -46,0
Rörelseresultat, m€ -4,2 1,5 -385,3
Personal, i slutet av perioden 46 40 15,0

evli Corporate Finance agerade rådgivare vid 13 offentliga 
transaktioner i Norden, Ryssland och Baltikum inom ramen 
för varierande uppdrag. evli agerade rådgivare åt bland 
annat DuoCort Pharma ab då särläkemedlet Plenadren sål-
des till viroPharma Incorporated, vid lappland Goldminers 
emission av teckningsrätter, vid försäljningen av Kamux oy 
till Intera Partners, åt Fiskars abp vid försäljningen av Silva 
ab till Karnell ab, åt Paroc oy vid förvärvet av konkursboet 
Isoplits ägarandelar i Ryssland och åt lattelecom oy vid för-
säljningen av lettlands ledande nyhetsportalbolag apollo. 
ett betydande antal projekt och transaktioner blev under 
andra halvåret uppskjutna av kunderna på grund av det 
utmanande marknadsläget.

Evlis styrelse och revisorer
Bolagsstämman 4.3.2011 återvalde henrik andersin, Robert 
Ingman, harri-Pekka Kaukonen, timo Korvenpää, mikael 
lilius, teuvo Salminen och thomas thesleff till evli Bank 
abp:s styrelse. henrik andersin fungerar som styrelsens 
ordförande. Pekka hietala stod inte till styrelsens förfo-
gande. 

evli Bank abp:s långvariga styrelseledamot timo Kor-
venpää avled 2.10.2011 i en flygolycka.

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 ändrades under fjärde kvartalet 
då 138 461 aktier makulerades och då de vid emissionen 
hösten 2011 till fullo betalda aktierna registrerades i han-
delsregistret. 

evli Bank abp:s aktiestock ändrades under tredje kvar-
talet med 4 500 aktier i anslutning till en emission i juni 
2011 och till registreringen av makulering i handelsregistret. 

evli Bank abp:s aktiestock ökade under första kvartalet 
med 42 436 aktier genom aktieemission. under första kvar-
talet förvärvade evli Bank abp evli Russia ab:s hela aktie-
stock och aktieemissionen var en följd av detta arrange-
mang.

evli Bank abp förvärvade 20.4.2011 en andel på 70 pro-
cent i KKm Partners oy, som numera använder firmanam-
net evli optioner ab.

29.9.2011 sålde evli sin egen fastighetsfondverksamhets, 
evli Property Investments ab:s, hela aktiestock till danska 
BPt asset management a/S. Samtidigt förvärvade evli en 
50 procents andel i BPt asset management a/S.

Styrelsens befogenheter och utvecklingen av Evlis 
aktiekapital 
evli Bank abp:s styrelse fattade 14.6.2011 beslut om att 
makulera 30 000 aktier och 25.10.2011 beslut om att maku-
lera 148 461 aktier. ändringarna i antalet aktier registrera-
des i handelsregistret 18.7.2011 och 30.11.2011.
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enligt inköpsfullmakten beviljad vid bolagsstämman 
2.3.2010 köpte bolaget sammanlagt 18 376 egna aktier i 
början av 2011. aktierna kom i bolagets besittning genom 
aktieägarändringar enligt aktieägaravtal.

enligt emissionsfullmakten beviljad vid bolagsstäm-
man 2.3.2010 fick bolagets nyckelpersoner enligt styrelsens 
beslut 11.2.2011 erbjudandet att teckna sammanlagt 42 436 
aktier, som alla tecknades inom utsatt tid. De nya aktieinne-
haven registrerades i handelsregistret 7.3.2011.

evli Bank abp:s ordinarie bolagsstämma beslutade 
4.3.2011 att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieut-
delning samt beviljande av optionsrätter och/eller övriga i 
aktiebolagslagen, 10 kapitlet, 1 § avsedda beviljanden av sär-
skilda rättigheter till aktieemission i en eller flera omgångar, 
så att antalet aktier som enligt fullmakten emitteras inte 
överskrider trehundrafemtontusen (315 000) stycken. Sty-
relsen är enligt fullmakten befogad att bestämma om aktie-
utdelning samt optionsrätter och/eller i 10 kap. 1 § avsedda 
beviljanden av särskild rätt till aktier, som på förhållande-
vis samma sätt som bolagsstämman skulle kunna besluta 
om dessa. Befullmäktigandet gäller tills vidare, dock längst 
aderton (18) månader från bolagsstämmans beslut. 

enligt emissionsfullmakten beviljad vid bolagsstäm-
man 4.3.2011 fick bolagets nyckelpersoner enligt styrelsens 
beslut 14.6.2011 erbjudandet att teckna sammanlagt 30 000 
aktier, av vilka 25 500 tecknades inom utsatt tid. De nya 
aktieinnehaven registrerades i handelsregistret 18.7.2011.

Styrelsen begagnade sig av emissionsfullmakten under 
tredje kvartalet genom att 15.7.2011 fatta beslut om emis-
sion mot delbetalt vederlag. enligt emissionsfullmakten 
fick bolagets nyckelpersoner erbjudandet att teckna sam-
manlagt högst 200 000 aktier, av vilka 130 000 tecknades. 
aktierna registreras i handels-registret när de är till fullo 
betalda.

Styrelsen begagnade sig av emissionsfullmakten under 
fjärde kvartalet genom att 25.10.2011 fatta beslut om emis-
sion mot delbetalt vederlag. enligt emissionsfullmakten fick 
bolagets nyckelpersoner erbjudandet att teckna samman-
lagt högst 57 500 aktier, av vilka 47 500 tecknades. 10 000 
aktier betalades till fullo och registreras i handelsregistret 
30.12.2011. Återstående aktier registreras i handelsregistret 
när de är till fullo betalda.

ordinarie bolagsstämma beslutade 4.3.2011 att bemyn-
diga styrelsen att besluta om inköp av egna aktier. med 
bemyndigandet som grund kan högst 420 279 aktier köpas 
och de kan införskaffas i en eller flera poster, dock så att 
det sammanlagda värdet av bolagets eller dess dotterbo-
lags aktieinnehav eller pantsatta aktier efter anskaffningen 
inte överstiger tio (10) procent av bolagets samtliga 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 aderton 
(18) månader från bolagsstämmans beslut.

enligt inköpsfullmakten som beviljades styrelsen vid 
bolagsstämman 4.3.2011 köpte bolaget sammanlagt 3 752 
egna aktier under första kvartalet, 8 000 aktier under andra 
kvartalet, 82 000 aktier under tredje kvartalet och 43 200 
aktier under fjärde kvartalet. aktierna kom i bolagets besitt-
ning genom aktieägar-ändringar enligt aktieägaravtal.

I slutet av betraktelseperioden ägde bolaget samman-
lagt 41 200 egna aktier. totala antalet aktier var vid betrak-
telseperiodens slut 4 102 274 stycken. 

Det skedde inga förändringar i bolagets aktiekapital 
under perioden.

Riskhantering
målet med riskhanteringen är att se till att koncernens 
strategi och ekonomiska resultat inte rubbas. Styrelsen för 
evlis moderbolag fastställer principerna för riskhanteringen, 
koncernens risklimiter och andra allmänna anvisningar för 
hur riskhanteringen och den interna kontrollen organiseras 
hos evli. Styrelsen har tillsatt en balans- och riskkommitté 
(Credalco), som bereder förslag till risklimiter för styrelsen. 
Riskhanterings-enheten övervakar den dagliga verksamhe-
ten och att de fastställda risklimiterna för affärsenheterna 
följs.

evlis egen placeringsportfölj och handelslagrets delta-
justerade prisrisk var i slutet av december cirka 7,6 miljoner 
euro och en negativ marknadsrörelse på 20 procent hade 
medfört en scenarioförlust på cirka 1,5 miljoner euro. I slu-
tet av december var treasurys ränterisk cirka +/- 1,0 miljo-
ner euro, utgående från att marknadsräntorna skulle sjunka 
eller öka med en procentenhet. evlis likviditet är fortsatt 
mycket god.

Verksamhetsbetingelser
Den försiktiga optimismen i årets början förbyttes under 
året i ökande osäkerhet, vilket bland annat yttrade sig som 
en minskning i förmögenhetsnivåerna samt dämpad börs-
handel. Samtidigt ökade kundernas försiktighet vid verk-
ställandet av omstruktureringar. mot slutet av året åter-
speglades marknadsoron på evlis alla enheter. Idag är evlis 
verksamhetsbetingelser utmanande.

Utsikter 
oavsett de osäkra verksamhetsbetingelserna väntar sig evli 
ett positivt resultat som en följd av anpassningsåtgärderna 
som verkställdes hösten 2011. vår syn får stöd av bolagets 
starka likviditet och goda soliditet.

helsingfors den 10 februari 2012

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.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007
omsättning, 1 000€ 59 033 59 380 53 758 56 172 79 879
Rörelsevinst/-förlust, 1 000€ 3 681 4 176 5 251 -718 15 884

% av omsättningen 6,2 7,0 9,8 -1,3 19,9
Räkenskapsårets vinst, 1 000€ 3 794 3 407 3 695 -1 134 12 040

% av omsättningen 6,4 5,7 6,9 -2,0 15,1
avkastning på eget kapital, % (Roe) 7,0 5,9 6,3 -1,8 18,5
avkastning på totalt kapital, % (Roa) 0,6 0,5 0,5 -0,1 1,4
Soliditet, % 8,7 8,7 8,6 8,7 7,4
Intäkts- kostnadsrelation 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2
Kapitaltäckningsgrad, % 14,5 14,8 13,6 14,1 15,3
Personal i slutet av räkenskapsperioden 276 282 281 295 377
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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.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010

Ränteintäkter 1. 9 709 8 172
Räntekostnader 2. -5 732 -5 943
RÄNTENETTO 3 977 2 228

Provisionsintäkter 3. 54 282 59 313
Provisionskostnader 4. -2 466 -2 793
Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet 5.

vinst/förlust på grund av värdering enligt verkligt värde -540 -439
Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas -633 0
Nettointäkter från valutaverksamhet -52 905

Övriga rörelseintäkter 6. 4 465 165
NETTOOMSÄTTNING 59 033 59 380

administrationskostnader
Personalkostnader 7. -28 879 -30 134
Övriga administrationskostnader 8. -18 559 -18 263

avskrivningar och nedskrivningar 9. -4 346 -3 682
Övriga rörelsekostnader 10. -3 604 -3 124
Nedskrivningar av krediter och andra åtaganden 11. -4 0
RÖRELSEVINST/ -FÖRLUST 3 642 4 176

andel i intresseföretags resultat 39 0
VINST FÖRE SKaTT 3 681 4 176

Inkomstskatt 12. 113 -770
RÄKENSKaPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 3 794 3 407

Fördelning
minoritetsandel 946 1 050
moderbolagets ägare 2 847 2 357

RÖRELSEVINST/ -FÖRLUST 3 794 3 407

Övriga poster som ingår i totalresultatet
omräkning från utländska enheter -109 -474
Övriga poster i totalresultatet sammanlagt -109 -474

TOTaLRESULTaT 3 684 2 932

vinstdelning
minoritetsandel 946 1 050
moderbolagets ägare 2 738 1 882
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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 31.12.2011 31.12.2010

TILLGÅNGaR

Kontanta medel 205 146 27 512

lån och övriga fordringar
Fordringar på kreditinstitut 13. 6 267 19 001
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 14. 59 801 58 090

lån och övriga fordringar totalt 66 068 77 092

Finansiella tillgångar bokförda till verkligt värde via resultaträkningen
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker 15. 130 575 236 703
Skuldebrev 15. 22 506 38 316
aktier och andelar 16. 39 916 90 703
Derivatinstrument 18. 17 368 19 418

Finansiella tillgångar bokförda till verkligt värde via resultaträkningen totalt 210 365 385 140

Finansiella tillgångar som kan säljas
aktier och andelar 16. 1 258 1 896

Finansiella tillgångar som kan säljas totalt 1 258 1 896

Övriga förutom finansiella tillgångar
aktier och andelar i ägarintresseföretag 17. 4 992 76
Immateriella tillgångar 19. 14 356 14 545
materiella tillgångar 20. 3 408 1 509
Övriga tillgångar 21. 69 205 138 605
Resultatregleringar och förskottsbetalningar 22. 5 259 5 560
uppskjutna skatteskulder 23. 1 864 823

Övriga förutom finansiella tillgångar totalt 99 085 161 118

TILLGÅNGaR TOTaLT 581 921 652 757
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1 000 euRo Not 31.12.2011 31.12.2010

SKULDER OCH EGET KaPITaL

SKulDeR
Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift

Skulder till kreditinstitut och centralbanker 24.
Kreditinstitut 11 958 21 161

Skulder till allmänheten och offentlig sektor 25.
Inlåning 345 391 293 359
Övriga skulder 1 979 4 921

Skuldebrev emitterade till allmänheten 26.
obligationslån 66 708 51 862
Övriga 1 985 10 967

Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift totalt 428 021 382 269

Finansieringsskulder bokförda till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel 27. 21 255 42 449

Övriga förutom finansieringsskulder
Övriga skulder 28. 68 512 151 258
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29. 12 758 19 340
uppskjutna skatteskulder 30. 759 629

Övriga förutom finansieringsskulder totalt 82 029 171 227

SKulDeR totalt 531 305 595 945

eGet KaPItal 32.,33.
aktiekapital 30 194 30 194
Överkursfond 1 839 1 839
Fond för inbetalt fritt eget kapital 10 789 10 483
Övriga fonder 107 107
omräkningsdifferenser -183 -73
ackumulerade vinstmedel 7 230 12 743
minoritetsandelar 639 1 520
eGet KaPItal totalt 50 616 56 812

SKULDER OCH EGET KaPITaL TOTaLT 581 921 652 757

K O N C E R N E N S  B a L a N S R Ä K N I N G
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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
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 35 509
Dividendutbetalning 0 0 0 0 0 -4 977 -4 977 -448 -5 425
Köp av egna aktier 0 0 0 0 0 -513 -513 0 -513
Övriga förändringar 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Eget kapital 31.12. 30 194 1 839 10 483 107 -73 12 743 55 292 1 520 56 812

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
2011
eget kapital 1.1. 30 194 1 839 10 483 107 -73 12 743 55 292 1 520 56 812
Direkt till eget kapital bokförda
värderingsvinster eller -förluster 0 0 0 0 -109 0 -109 0 -109
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 0 0 0 0 0 2 847 2 847 946 3 794
Intäkter och kostnader som
bokförts för räkenskapsperioden totalt 0 0 0 0 -109 2 847 2 738 946 3 684
aktieemission 0 0 306 0 0 438 744 0 744
Dividendutbetalning 0 0 0 0 0 -1 960 -1 960 0 -1 960
Köp av egna aktier 0 0 0 0 0 -5 184 -5 184 -790 -5 974
Övriga förändringar 0 0 0 0 0 -1 654 -1 654 -1 036 -2 690
Eget kapital 31.12. 30 194 1 839 10 789 107 -183 7 230 49 977 639 50 616

omräkningsdifferensen omfattar omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolags bokslut.



1 0  |  E V L I  B a N K  a B P  B o K S l u t  2 0 11  |  K o N C e R N e N

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.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010

affärsverksamhetens kassaflöde
erhållna räntor och provisioner samt intäkter av värdepappershandel inkl. utdelning 34 532 56 551
erlagda räntor och arvoden -8 068 -8 241
Betalningar till leverantörer av varor och tjänster samt personal -59 109 -51 084

Ökning (-) eller minskning av affärsverksamhetens tillgångar
Nettoförändring av handelslager, -skulder och -fordringar 69 017 30 720
Inlåning för myndighetsåligganden och centralbankens tillsyn -543 759
emission av obligationslån 5 864 5 340
Kundfordringar 138 097 -36 742
affärsverksamhetens nettotillgångar före inkomstskatt 179 789 -2 697
Inkomstskatter -1 501 -2 252

affärsverksamhetens nettokassaflöde 178 288 -4 949

Investeringarnas kassaflöde
Förändringar i dotter- och delägarbolag -2 229 -1 147
erhållna räntor 0 2
Investeringar i materiell och immateriell egendom -5 000 -3 354

Investeringarnas nettokassaflöde -7 229 -4 499

Finansieringens kassaflöde
aktieemission 744 474
Köp av egna aktier -1 960 -513
Ökning av långfristiga lån och amortering av skulder 2 -7
Betalning av finansieringsleasing -216 -135
Betald utdelning -5 274 -5 724

Finansieringens nettokassaflöde -6 704 -5 905

Kassaflödenas nettoökning 164 355 -15 354

likvida medel vid ingången av räkenskapsperioden 45 330 60 508

effekt av förändringar i valutakurser på de likvida medlen 13 176

Likvida medel*) vid utgången av räkenskapsperioden 209 698 45 330

*) likvida medel inkluderar kassa samt vid behov utbetalningsbara bankfordringar.
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Uppgifter om företaget
evli Bank abp är en oberoende investmentbank och kapital-
förvaltare med professionella investerare, företagare samt 
dagens och framtidens förmögna privatpersoner som kun-
der. Bolaget erbjuder sina kunder rådgivning genom gränsö-
verskridande branschgrupper inom två verksamhetsområden: 
kapitalförvaltning och Investment Banking. Servicen omfattar 
mäklarverksamhet med aktier och derivat, analys och rådgiv-
ningstjänster. evlikoncernen är verksam i fem länder. huvud-
kontoret är beläget i Finland och därtill har evli verksamhet 
i Sverige och, genom dotterbolaget evli Securities, i estland 
och litauen samt genom dotterbolaget evli Russia oy i St. 
Petersburg och moskva.

evli Bank abp är koncernens moderbolag. moderbolagets 
säte är helsingfors, och dess registrerade adress alexanders-
gatan 19 a, 00100 helsingfors.

en kopia av koncernbokslutet erhålls i internet www.evli.
fi eller på moderbolagets huvudkontor, alexandersgatan 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 2011 gällande IaS- 
och IFRS-standarder samt SIC- och IFRIC-tolkningar tilläm-
pats. med internationella redovisningsstandarder avses de 
standarder och tolkningar som godkänts i enlighet med euro-
paparlamentets och rådets förordning (eG) nr 1606/2002. 
utöver IFRS-standarderna har även bestämmelserna i kredit-
institutlagen 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 verkligt 
värde. vid konsolidering av affärsverksamhet före år 2005 
motsvarar goodwill bokföringsvärdet enligt tidigare redo-
visningsnorm, vilket använts som presumtivt anskaffnings-
värde enligt IFRS. Klassificeringen och bokföringshanteringen 
av förvärven har inte justerats i koncernens IFRS-öppnings-
balans.

Koncern har från och med 1.1.2011 tillämpat följande nya 
och förnyade standarder och tolkningar:
•	 IAS	24	(förnyad)	Upplysningar	om	närstående

Övriga standarder och tolkningar som trädde i kraft 2011 
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. Bestämmande inflytande upp-
kommer då koncernen innehar mer än hälften av den röst-
mängd som aktierna medför, eller då koncernen har rätt att 
utforma bolagets finansiella och operativa strategier.

Koncerninternt aktieinnehav har eliminerats genom för-
värvsmetoden. Förvärvade dotterbolag inkluderas i koncern-
redovisningen den tidpunkt vid vilken koncernen erhåller det 
bestämmande inflytandet. De exkluderas ur koncernredovis-
ningen från och med den tidpunkt då det bestämmande infly-
tandet upphör. 

alla koncerninterna transaktioner, fordringar, skulder och 
orealiserade vinster samt vinstutdelning mellan koncernfö-
retag elimineras då koncernbokslutet görs upp. orealiserade 
förluster elimineras inte ifall de beror på nedskrivning. Fördel-
ningen av räkenskapsperiodens vinst mellan moderbolagets 
ägare och minoritetsägare presenteras i resultaträkningen, 
och minoritetens andel av det egna kapitalet redovisas i ba-
lansräkningen som en separat post under eget kapital. mino-
ritetsägares del av ackumulerad förlust redovisas i koncern-
bokslutet 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. 

Intresseföretag
Intresseföretag är företag där koncernen har ett betydande 
inflytande. Betydande inflytande föreligger då koncernens 
aktieinnehav uppgår till mer än 20 procent av rösträtterna, 
eller då koncernen av annan anledning har betydande, men 
inte bestämmande inflytande. Intresseföretag har konsoli-
derats enligt kapitalandelsmetoden. orealiserade vinster på 
transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag har 
eliminerats i förhållande till koncernens innehav i intressefö-
retaget. Investering i intresseföretag inkluderar goodwill som 
uppkommit vid förvärvet.

Dotterbolag och intresseföretag som ingår i koncernbok-
slutet finns förtecknade på sidan 35.

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 enhet huvud-
sakligen är verksam (funktionell valuta). I koncernredovis-
ningen används euro, vilket är moderbolagets funktionella 
valuta och rapporteringsvaluta. 

transaktioner i utländsk valuta omräknas till moderbo-
lagets funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller 
på transaktionsdagen. tillgångar och skulder i utländsk valuta 
omräknas till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 
Kursdifferenser redovisas som nettointäkter av valutaverk-
samhet.

utländska koncernföretags resultaträkningar har omräk-
nats till genomsnittlig valutakurs under perioden; balansräk-
ningarna har omräknats till den valutakurs som föreligger på 
balansdagen. Då räkenskapsperiodens totalresultat konverte-
ras till olika valutor i resultaträkningen och balansräkningen 
uppstår en omräkningsdifferens som bokförs med totalresul-
tatets övriga poster och redovisas mot eget kapital. omräk-
ningsdifferenser mellan elimineringen av förvärvsutgiften 
för utländska dotterbolag och förändringar av poster under 
eget kapital som uppkommit efter förvärvet, och bokförs med 
totalresultatets övriga poster och redovisas mot eget kapi-
tal. vid avyttring helt eller delvis av ett utländskt dotterbo-

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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lag redovisas upplupna omräkningsdifferenser i resultaträk-
ningen som en del av realisationsvinsten/-förlusten.

Materiella tillgångar
materiella anläggningstillgångar redovisas till ursprungligt 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar 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 tillförlitligt sätt. Övriga 
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resul-
taträkningen under den period de uppkommer.

avskrivningar på tillgångar görs linjärt över den beräk-
nade 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 nyttjandeperioder 
prövas varje balansdag och justeras vid behov för att mot-
svara 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 under 
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 fördelarna 
som är förknippade med tillgången kommer koncernen till 
godo. Immateriella tillgångar med begränsad ekonomisk 
nyttjandeperiod redovisas i resultaträkningen till ursprung-
ligt anskaffningsvärde och avskrivs linjärt över den faktiska 
eller beräknade ekonomiska nyttjandetiden. Immateriella till-
gångar inkluderar programlicenser och andra immateriella 
rättigheter med en ekonomisk nyttjandeperiod på 3–5 år.

7.10.2009 undertecknades ett avtal varigenom evli för-
värvade hela aktiestocken i Carnegies Kapitalförvaltning och 
Fondbolag i Finland. Genom förvärvet uppstår ingen goodwill, 
övriga immateriella rättigheter som ingår, exempelvis kund-
avtal, avskrivs i sin helhet inom 2–7 år.

Goodwill
Goodwill motsvarar den del av anskaffningsutgiften, som 
överskrider koncernens andel av det verkliga värdet för net-
totillgångarna hos det förvärvade företaget vid anskaffnings-
tidpunkten. Goodwill för företag som förvärvats före 1.1.2005 
motsvarar bokföringsvärdet enligt tidigare redovisningsnorm, 
vilket har använts som antaget anskaffningsvärde. Klassifice-
ringen och bokföringshanteringen av förvärven har inte jus-
terats i koncernens IFRS-öppningsbalans.

Goodwill värderas till det ursprungliga anskaffningsvär-
det med avdrag för eventuella nedskrivningar. Inga regelmäs-
siga avskrivningar görs på goodwill utan nedskrivningsbeho-
vet prövas årligen. I detta syfte har goodwillen fördelats till de 
enheter som genererar kassaflöde, eller, då det rör sig om dot-

terbolag, inkluderats i anskaffningsutgiften för dotterbolaget 
och dotterbolaget utgör en enhet som genererar kassaflöde.

Inom koncernen testas goodwillen genom att diskontera 
det uppskattade framtida nettokassaflödet (tio år) med hjälp 
av marknadsmässiga diskonteringsfaktorer. utöver uppskatt-
ningsperiodens kassaflöde beaktas även det såkallade termi-
nalvärdet vid periodens slut, ett värde som är beroende av 
bolagens och marknadens utvecklingsförväntningar. 

Lånekostnader
lånekostnader upptas under kostnader för den räkenskaps-
period då de har uppkommit. transaktionsutgifter som direkt 
beror på anskaffning av lån och som klart hänför 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 redovis-
ningsmetod som ger ett resultat vilket kan anses ligga till-
räckligt nära resultatet enligt metoden för effektiv ränta.

Hyresavtal
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som är förknippade med ägandet av en materiell 
tillgång i allt väsentligt är överförda till koncernen. en tillgång 
som hyrts genom finansiellt leasingavtal upptas i balansräk-
ningen vid inledningen av hyresperioden till den hyrda till-
gångens verkliga värde, eller till ett lägre nuvärde för mini-
mihyror. avskrivningarna på materiella tillgångar som hyrts 
genom finansiellt leasingavtal görs under deras ekonomiska 
nyttjandeperiod eller under en kortare hyresperiod. leasing-
hyror som betalas, indelas i finansiella kostnader och amor-
tering av skuld, och fastställs så att ränteprocenten för den 
återstående skulden är lika stor varje räkenskapsperiod. hyre-
såtaganden upptas under övriga skulder.

hyresavtal, i vilka de för ägande typiska riskerna och för-
månerna inte överförs på hyrestagaren, klassificeras som 
övriga hyresavtal. hyror i anslutning till dem redovisas line-
ärt i resultaträkningen under hyresperioden.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Koncernen gör på varje bokslutsdag en bedömning av huru-
vida det finns indikationer på att värdet på en tillgångspost 
har minskat. om sådana indikationer föreligger, uppskattas 
det kassaflöde som kan ackumuleras från tillgångsposten. 
Kassaflödet som kan generas från goodwill samt från imma-
teriella tillgångar med obegränsad ekonomisk nyttjandepe-
riod uppskattas årligen oberoende av om det föreligger indi-
kation på att en värdeminskning kan ha skett. Bedömningen 
av nedskrivningsbehov sker på den nivå där det finns kassa-
genererande enheter, vilken inom evlikoncernen motsvarar 
segmentnivå.

med återvinningsvärdet avses tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader eller ett högre nyttjan-
devärde. med nyttjandevärde avses beräknade framtida kas-
saflöden av tillgångsposten eller från den kassagenererande 
enheten i fråga, diskonterade till nuvärde. Som diskonterings-
ränta används en ränta som återspeglar marknadens uppfatt-
ning om pengarnas tidsvärde samt tillgångens specifika ris-
ker och har definierats före skatter.

en nedskrivning bokförs när tillgångspostens bokförings-
värde är större än tillgångens nyttjandevärden. I samband 
med redovisning av nedskrivningsförlust bedöms ifrågava-
rande tillgångens avskrivningstid på nytt. Nedskrivningen 
återförs om omständigheterna förändrats, och det belopp 
som kan genereras av tillgången har förändrats från den 
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tidpunkt då nedskrivningen bokfördes. en nedskrivning på 
goodwill återförs dock aldrig.

anställningsförmåner
Pensionsåtaganden
Samtliga pensionsarrangemang inom evlikoncernen är base-
rade på inbetalningar. Inbetalningar avseende avgiftsbe-
stämda planer redovisas som kostnader i resultaträkningen 
för den räkenskapsperiod till vilken de hör. Samtliga pen-
sionsarrangemang inom evlikoncernen finansieras genom 
inbetalningar till pensionsförsäkringsbolag. Inbetalningen 
sker enligt lokala bestämmelser och praxis i de olika länderna. 

Belöningssystem
Personalen består av experter inom många olika områden och 
därför tillämpar evlikoncernen en belöningsmodell som gäl-
ler hela personalen. med en resultatrelaterad incitaments-
modell eftersträvar bolaget en lönsam tillväxt för koncer-
nen och att affärsstrategin realiseras. Styrelsen utser inom 
sig en kompensationskommitté som i samarbete med led-
ningen skapar en belöningsmodell enligt styrelsens riktlin-
jer. Kompensationskommittén ger förslag till belöningsmodell 
som årligen bekräftas av styrelsen. Kompensationskommit-
tén följer regelbundet upp den av styrelsen bekräftade belö-
ningsmodellens ändamålsenlighet och resultat. Kompensa-
tionskommittén sammanträder minst fyra gånger årligen. På 
basis av uppföljningen ger kompensationskommittén förslag 
och rekommendationer till styrelsen beträffande belöningar 
eller revision av belöningsmodellen. Kompensationskommit-
tén övervakar därtill att belöningssystemet följs och för de 
belöningar som utbetalas till de personer som svarar för bola-
gets riskhantering och översynsfunktioner.

Inom evlikoncernen fungerar den rörliga bonusen dels 
som ett belöningssystem och dels som ett led i strävan att 
knyta personalen till bolaget och dess mål. även om koncer-
nen har en belöningsmodell, har policyn för belöning genom 
den fasta lönen en stor betydelse. Den fasta lönen stiger 
antingen på basis av höjningar enligt arbetsavtalet eller på 
basis av en personlig höjning enligt chefens rekommenda-
tion. Den anställdes chef ger en rekommendation, som hans 
chef godkänner enligt riktlinjerna för evlis lönepolicy. Inga 
separata, betydande naturaförmåner förekommer inom kon-
cernen. 

evlikoncernens belöningsmodell innefattar ett antal 
begränsningar vars syfte är att säkerställa att en rörlig bonus 
betalas ut endast när koncernens resultatutveckling är posi-
tiv. Den rörliga bonusen kan under inga omständigheter över-
skrida det fasta lönebeloppet utan kan maximalt motsvara 
50 procent av den fasta lönen. Bonusen kan inte heller under 
några som helst omständigheter överskrida 50 procent av 
bolagets resultat före vinstpremier till personalen. en viss 
procentandel av affärsenheternas resultat avsätts för per-
sonalpremier. andelen varierar i de olika enheterna. Förut-
sättningen för reserveringen är under alla omständigheter 
att koncernens lönsamhet ligger inom de gränser styrelsen 
bestämt. Bonusar betalas alltså inte inom enheter som redo-
visar en förlust, inte heller inom vinstbringande enheter, ifall 
evlikoncernen som helhet inte har uppnått den resultatgräns 
man satt upp. 

affärsenhetens chef definierar mätare och interna model-
ler för fördelningen av bonusandelen mellan enhetens team 
och enskilda anställda. att uppnå ekonomiska mål har stor 
vikt både då man mäter teamens prestation och enskilda 

personers prestation. Chefen bedömer även hur de anställda 
agerar avseende koncernens etiska regler och värden. 

Koncernen har även en aktiebelöningsmodell. verkstäl-
lande direktören ger tillsammans med kompensationskom-
mittén styrelsen en separat rekommendation beträffande en 
eller flera personer man önskar bevilja aktier. I första hand 
erbjuds aktierna till personer man med tanke på bolagets 
framgång anser det mycket viktigt att knyta till bolaget.

under år 2011 beslutade styrelsen om två aktieemissio-
ner på delbetalning. enligt emissionsfullmakten fick bolagets 
nyckelpersoner erbjudandet att teckna sammanlagt högst 
257 500 aktier, av vilka 177 500 tecknades. aktierna registre-
ras i handelsregistret när de är till fullo betalda.

Kompensationskommittén upprätthåller ett register över 
såkallade risktagare och deras arvoden. På basis av arbets-
uppgifterna har kompensationskommittén identifierat 26 
personer inom evlikoncernen som risktagare. Kompensa-
tionskommittén har definierat risktagarna som anställda 
i ledande positioner, inom interna kontrollfunktioner eller 
som annars på grund av sina arbetsuppgifter väsentligen 
kan påverka evlis riskprofil. enligt belöningsmodellens prin-
ciper betalas risktagares belöning, till den del den överskrider 
50 000 euro, under en period på tre år.

avsättningar
en avsättning redovisas när koncernen till följd av en inträf-
fad händelse har en befintlig juridisk eller informell förplik-
telse och det är sannolikt att en betalningsskyldighet kom-
mer att uppstå och skyldighetens storlek kan uppskattas 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 beräk-
nas på alla temporära skillnader mellan bokföringen och 
beskattningen. Den uppskjutna skattefordran har redovi-
sats upp till det belopp som sannolikt kan användas för den 
beskattningsbara inkomsten under framtida räkenskapsperio-
der, mot vilken en avdragsgill temporär differens kan utnytt-
jas. De största temporära skillnaderna uppstår på grund av 
avskrivningar av materiella anläggningstillgångar och i 
beskattningen fastställda förluster. För dotterbolagens out-
delade vinstmedel bokförs ingen uppskjuten skatt till den del 
som differensen sannolikt inte uppkommer under en över-
skådlig framtid. Den uppskjutna skatteskulden eller skatte-
fordran beräknas med tilllämpning av fastställda skattesatser 
på bokslutsdagen.

Finansiella tillgångar och skulder
Koncernens tillgångar klassificeras i enlighet med IaS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering, till föl-
jande kategorier: finansiella tillgångar och finansiella skulder 
värderat till verkligt värde via resultaträkningen, finansiella 
skulder som kan realiseras, lån och övriga fordringar, 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 förde-
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lar förknippade med finansiella tillgången utanför koncernen. 
Finansiella tillgångar och -skulder bokförs enligt transak-
tionsdatum. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen är uppfylld.

Finansiella tillgångar och skulder presenteras i netto 
enbart ifall det finns en lagligt rätt till kvittning och kvittning 
skall förverkligas eller fordran och skulden erläggas samtidigt.

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 bokföringstrans-
aktionen har definierats som tillgångar värderade till verk-
ligt värde via resultaträkningen (t.ex. långfristiga placeringar 
i fonder, masskuldebrev och andra ränteinstrument). De till-
gångar 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 markna-
derna, närmare bestämt köp- och säljnoteringarna på balans-
dagen och enligt avslutskurserna. vid tillfällen då priser inte 
är tillgängliga från marknaden, bestäms priset utgående från 
en av marknaden allmänt accepterad värderingsmodell. Det 
verkliga värdet på icke-noterade instrument, bland annat 
aktier och kapitalfonder, beräknas i första hand utgående 
från substansvärdet eller en kassaflödesanalys på basis av 
framtidsutsikterna eller det av kapitalfondens eller fastig-
hetsfondens förvaltare senast publicerade värderingspriset. 
Såväl orealiserade som realiserade vinster och förluster som 
beror på förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträk-
ningen under den period de uppkommit.

De finansiella tillgångarna som kan realiseras omfattar 
långsiktiga placeringar vars gängse värde inte kan faststäl-
las exakt. Placeringarnas gängse värde bedöms i första hand 
utgående från substansvärdet eller en kassaflödesanalys på 
basis av framtidsutsikterna. Ifall en noggrannare uppskatt-
ning av gängse värde inte är tillgänglig, kan anskaffnings-
priset användas. 

lån och övriga fordringar utgör tillgångar som inte ingår 
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 inklu-
sive omedelbara anskaffningsutgifter. Senare värderas de till 
sin periodiserade anskaffningsutgift.

likvida medel inkluderar kassa och med kassa jämförbara 
kassakravmedel hos Finlands Bank. också fordringar på kre-
ditinstitut betalbara på anfordran i anslutning till adminis-
trationen av bolaget klassificeras som likvida medel i kassa-
flödesredovisningen.

Finansiella skulder
Finansiella skulder upptas ursprungligen i bokföringen till 
verkligt värde utifrån mottaget vederlag med tilllägg för 
direkta anskaffningsutgifter. Senare värderas alla finansiella 
skulder enligt den effektiva räntemetoden till sin periodise-
rade anskaffningsutgift, såsom emitterade masskuldebrev. 

verkligt värde för finansiella skulder som värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen, fastställs i regel utifrån 
prisnoteringar som publiceras på de aktiva marknaderna, när-
mare bestämt säljnoteringarna på balansdagen samt på basis 
av avslutskursen. Finansiella skulder som värderas till verk-

ligt värde via resultaträkningen är blankade aktier och deri-
vatinstrument. 

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

Skulder som hänför sig till tillgångar som anskaffats med 
finansieringsleasingavtal redovisas bland övriga skulder.

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

objektiv belägg på kunders förmåga att återbetala sina 
skulder baserar sig på kundernas riskklassificering, kon-
cernens 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 beaktas 
beloppet som kan erhållas genom att realisera säkerheten. 
efter nedskrivningen intäktsförs ränta på basis av det ned-
skrivna beloppet.

utöver enskilda nedskrivningar bedömer ledningen regel-
bundet det kollektiva behovet att redovisa nedskrivning.

Nedskrivning bokförs som en realiserad kreditförlust, när 
gäldenären i konkursförfarandet har konstaterats medellös, 
har upphört med sin verksamhet, eller fordran annullerats fri-
villigt eller på basis av lagstadgat skuldsaneringsförfarande.

Derivatavtal 
Koncernen hanterar derivatinstrument på det sätt som fast-
ställs i IaS 39 Finansiella instrument: redovisning och vär-
dering. Derivatinstrument bokförs i samband med anskaff-
ningen till anskaffningsvärdet, vilken motsvarar verkligt värde. 
Senare värderas de till verkligt värde. De vinster och förluster 
som uppstår vid värderingen till verkligt värde behandlas i 
bokföringen enligt syftet med derivatavtalet. Derivatavtalets 
positiva värdeförändringar redovisas i balansräkningen som 
tillgångar och dess negativa värdeförändringar som skulder. 

Bolaget definierar inte derivatavtal som säkringsinstru-
ment och klassificerar derivatavtal som finansiella tillgångar 
som innehas för försäljning. till denna grupp hörande deri-
vatinstruments värdeförändringar under räkenskapsperioden 
samt realiserade vinster/förluster redovisas vid nettoresultat 
av värdepappershandel i resultaträkningen. 

Bokföring av aktieindexlån
Den beräknade provisionen som erhålls vid emission av aktie-
indexlån, bokförs omedelbart till resultatet. lånet bokförs i 
balansräkningen till nominellt värde, och lånets räntean-
del dvs. optionens värde, bokförs som en separat skuldpost 
i punkten ”Derivatinstrument och andra skulder som innehas 
för handel”. lånets ränteutgift 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.
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Rörelsevinst
Standarden IaS 1 ”Presentation av bokslut” definierar inte 
begreppet rörelsevinst. Koncernen har definierat begreppet 
som följer: rörelsevinsten är den nettosumma som uppkom-
mer då omsättningen minskas med lönekostnader, ränte-
kostnader, kostnader avseende anställningsförmåner, övriga 
administrationskostnader, avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar samt övriga kostnader föranledda av affärsverk-
samheten. alla resultaträkningsposter förutom de ovan-
nämnda redovisas efter rörelsevinsten. 

Principer för intäktsföring
Inkomster från projekt i anslutning till Corporate Finance 
bokförs under intäkter under den redovisnings-period då 
det är möjligt att tillförlitligt uppskatta projektets slutresul-
tat. Projektets kostnader och uppskattade förluster redovisas 
omedelbart under kostnader. 

Kapitalförvaltningsarvoden periodiseras per månad och 
debiteras i efterskott i perioder om tre, sex eller tolv måna-
der. transaktioner inom värdepappersförmedlingen redovisas 
enligt handelsdatum. 

Ränteintäkter och räntekostnader har bokförts enligt 
effektivräntemetoden, eller vid behov enligt en redovisnings-
metod som ger ett resultat vilket kan anses ligga tillräckligt 
nära resultatet enligt metoden för effektiv ränta. Ränteintäk-
ter och räntekostnader i anslutning till interna handelstrans-
aktioner tas upp i resultaträkningen under posten nettoin-
täkter för värdepappershandel. Då nedskrivning redovisas för 
avtal i finansieringstillgångar ackumuleras räntan till bokfö-
ringssaldot enligt avtalets ursprungliga effektiva ränta. om 
det är osannolikt att räntan 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 framtiden, och 
det verkliga utfallet kan avvika från gjorda uppskattningar. 
uppskattningarna bygger på erfarenhet och under rådande 
omständigheter rimliga antaganden från ledningens sida. 
också redovisningsprinciperna kan förutsätta att man gör 
vissa bedömningar. De viktigaste bedömningarna gäller anta-
ganden med avseende på testning av nedskrivningsbehov för 
goodwill och värderingsprinciper för finansiella instrument 
som värderas på teoretisk grund. 

Prövningen av nedskrivningsbehov för goodwill bygger på 
en jämförelse mellan bokföringsvärdet och ett framtida kas-
saflöde för kassagenererande enheter som inkluderar good-
will. För prövningen görs vissa antaganden, bl.a. avseende 
framtida pris, avkastningarnas tillväxttakt, kostnader i anslut-
ning till verksamheten samt diskontoräntan. 

I situationer då ett marknadspris inte är tillgängligt för 
ett enskilt derivatinstrument då verkligt värde ska fastställas, 
används ett pris som beräknas med på en av marknaden all-
mänt accepterad värderingsmodell.

Nya IFRS-normer
Följande nya eller reviderade standarder och tolkningar - 
som koncernen inte ännu har tillämpat, men som påverkar 
koncernbokslutet då de träder i kraft - har offentliggjorts av 
IaSB. Koncernen tillämpar standarder och tolkningar från det 
datum då de träder i kraft eller, ifall datum för ikraftträdandet 
inte är redovisningsperiodens första dag, från följande redo-
visningsperiods första dag.

•	 IFRS	9	Finansiella	instrument,	reviderad	(gäller	redo-
visningsperioder som inleds 1.1.2015 eller senare). Den 
nya standarden tas fram stegvis och ersätter, då den 
är komplett, IaS 39 Finansiella instrument: redovisning 
och värdering. Den första delen av IFRS 9 publicerades 
i november 2009 och omfattade instruktioner för klas-
sificering av finansiella instrument och värderingsgrun-
der. enligt IFRS 9 är klassificeringen och värderingen 
av finansiella instrument beroende av avtalsenliga kas-
saflödens karaktär samt av företagets verksamhetsmo-
dell. Del två, som handlar om klassificeringen och vär-
deringen av finansieringsskulder, publicerades i oktober 
2010 och grundar sig huvudsakligen på nuvarande krav 
enligt IaS 39. Standardens centrala delar gäller nedskriv-
ning, all-män säkringsredovisning samt makrosäkrings-
redovisning. avsnittet som gäller allmän säkringsredo-
visning väntas bli klart mot slutet av 2012 och de övriga 
avsnitten senare. 

•	 IFRS	10	Koncernbokslut	(gäller	för	räkenskapsår	som	
inleds 1.1.2013 eller senare). Standarden definierar enligt 
nuvarande principer att den centrala faktorn är bestäm-
mande inflytande när bedömning skall göras om organi-
sationen skall redovisa ett konsoliderat koncernbokslut. 
Standarden ger därtill detaljerade instruktioner om defi-
nitionen av bestämmande inflytande när det är svårt att 
bedöma. Standarden tillämpas ännu inte inom eu.

•	 IFRS	12	Upplysningskrav	avseende	innehav	i	andra	före-
tag (gäller för räkenskapsår som inleds 1.1.2013 eller 
senare). Standarden innehåller krav på bilageuppgifter 
gällande olika intresseandelar i andra företag, medräk-
nat intresseföretag, joint ventures, företag som etable-
ras för ett visst syfte och andra bolag som blir utanför 
balansräkningen. Standarden tillämpas ännu inte inom 
eu.

•	 IFRS	13	Värdering	till	verkligt	värde	(gäller	för	räken-
skapsår som inleds 1.1.2013 eller senare). Syftet med 
standarden är att öka harmoniseringen och göra redo-
visningen mindre komplicerad genom att ge en exakt 
definition för verkligt värde och att i samma standard 
kombinera kraven för definitionen av verkligt värde med 
kraven på bilageuppgifter. användningen av verkligt 
värde blir inte mer omfattande, men standarden inne-
håller instruktioner om definitionsgrunderna när det är 
tillåtet att använda det eller när det krävs i en annan 
standard. Standarden tillämpas ännu inte inom eu.

•	 IAS	27	(förnyad	2011)	Koncernredovisning	och	separata	
finansiella rapporter (gäller för räkenskapsår som inleds 
1.1.2013 eller senare). Den förnyade standarden innehål-
ler kraven för sådana separata finansiella rapporter som 
återstår när punkterna som gäller betydande inflytande 
har redovisats enligt förnyade IFRS 10. Den förnyade 
standarden tillämpas ännu inte inom eu.

•	 IAS	28	(förnyad	2011)	Intresseföretag	och	joint	ventu-
res (gäller för räkenskapsår som inleds 1.1.2013 eller 
senare). Den förnyade standarden innehåller krav på att 
andelar i både intresseföretag och joint ventures som en 
följd av IFRS 11 redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Den förnyade standarden tillämpas ännu inte inom eu. 
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S E G M E N T R a P P O R T E R I N G

Corporate asset Koncern-
2011 (1 000 EURO) markets Finance management funktioner ej fördelade Koncernen

1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2011
SEGMENTRESULTaTRÄKNING
INtäKteR

Intäkter från utomstående kunder 17 064 5 080 31 492 5 406 -9 59 033
Intäkter från andra segment -742 -26 -23 791 0

Intäkter totalt 16 322 5 055 31 469 6 197 -9 59 033

ReSultat
Segmentets operativa kostnader -16 362 -8 239 -20 809 -10 061 119 -55 353
Kostnader på företagsnivå -2 888 -1 033 -4 433 8 354 0

Rörelsevinst/ -förlust -2 927 -4 218 6 227 4 489 109 3 681

Skatt 113 113
Segmentets vinst/förlust -2 927 -4 218 6 227 4 489 222 3 794

SEGMENTBaLaNSRÄKNING
Segmentets tillgångar 207 941 1 563 18 695 383 356
Icke allokerade tillgångar
på företagsnivå -29 633

Koncernens tillgångar totalt 581 921
Segmentets skulder 152 041 511 8 038 385 751
Icke allokerade tillgångar
på företagsnivå -15 036

Koncernens skulder totalt 531 305

Segmentrapporteringsformen följer affärsområ-
dena, som också ligger till grund för koncernens 
interna rapportering. Styrelsen är den högsta ope-
rativa beslutsfattaren. evli Bank abp:s affärsområ-
den är kapitalförvaltning, kapitalmarknad och cor-
porate finance. Koncernen har dessutom ett antal 
gemensamma funktioner, som redovisas under 
koncernfunktioner. Den sekundära segmentrap-
porteringen använder geografiska områden för att 
följa upp affärsverksamhetens utveckling. De geo-
grafiska områdena är Finland, Sverige och Balti-
kum.

affärsområdena består av affärsenheter med 
sinsemellan olika produkter och tjänster samt 
intjäningslogik och lönsamhet. också affärsområ-
denas affärsrisker är olika. 

Prissättningen mellan segmenten sker till verk-
ligt värde enligt principen om armlängds avstånd. 
till de olika affärsområdena har allokerats de intäk-
ter, kostnader, tillgångar och skulder som man 
anser direkt hänför sig – eller som på goda grunder 
kan hänföras – till affärsområdet i fråga. Intäkter, 
kostnader, investeringar och kapital som inte hän-

för sig till enskilda affärsområden, samt koncerne-
limineringar mellan olika affärsområden redovisas 
under koncernfunktionerna. 

Kapitalförvaltning
evlis kapitalförvaltningstjänster omfattar diskre-
tionär institutionell kapitalförvaltning, Private 
Banking samt ett brett sortiment placeringsfon-
der. Inom institutionell kapitalförvaltning erbjuder 
bolaget heltäckande och professionella tjänster rik-
tade till bl.a. försäkringsbolag, pensionsstiftelser, 
organisationer, kommuner och företag. evlis Pri-
vate Banking erbjuder heltäckande förvaltnings-
tjänster för privatpersoner vars investeringskapital 
överstiger 300 000 euro. För övriga privatpersoner 
tillhandahåller evli placeringsfonder, elektroniska 
banktjänster och andra gängse penningmarknads-
produkter. 

Markets
markets-enheten verkar på fyra affärsområden: 
aktieförmedling, förmedling av derivatinstru-
ment, marknadsgaranti och trading samt analys. 

enhetens produkturval omfattar även strukture-
rade produkter, etF-instrument samt realisering av 
optionsprogram för ledningen. 

Corporate Finance
Corporate Finance-enheten erbjuder rådgiv-
ningstjänster avseende förvärv och finansiering 
av affärsrörelse. Företagsfinansieringen omfat-
tar företagsförvärv och försäljning, fusioner och 
avknoppningar. Finansieringstjänsterna omfattar 
börsintroduktioner, försäljning av aktier, aktieemis-
sioner, konvertibla skuldebrev samt private place-
ment. 

Koncernfunktioner
Koncernfunktionerna omfattar den interna banken 
(som i sin tur inkluderar treasury, betalningsför-
medling, depåtjänster och låneadministration), för-
valtningen av koncernens egna placeringar, finans-
förvaltningen, riskhanteringen, dataförvaltningen, 
koncernens kommunikation, juridiska tjänster, 
compliance-verksamheten, personalförvaltningen 
samt de interna tjänsterna.
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2011 (1 000 EURO) Finland Sverige Baltiska länder Koncernen
1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2011

SEGMENTRESULTaTRÄKNING (GEOGRaFISK)
Nettoomsättning 51 159 6 251 1 624 59 033

SEGMENTBaLaNSRÄKNING (GEOGRaFISK)
Segmentets tillgångar 575 276 5 186 1 458 581 921

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

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 tillgångar
på företagsnivå -16 865

Koncernens skulder totalt 595 945

Koncernfunktionerna omfattar den interna banken, administrationen av koncernens egna placeringar, finansförvaltningen, riskhanteringen, 
dataförvaltningen, koncernens kommunikation compliance-verksamheten, personalförvaltningen samt interna tjänsterna. 
evli Bank abp har inga enskilda kunder vars avkastning överskrider 10 procent av totalavkastningen.
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evli Bank abp (nedan evli) följer den finska aktiebolagsla-
gen och värdepappersmarknadslagen, den finska Finans-
inspektionens föreskrifter, den finska koden för bolags-
styrning utfärdad av värdepappers-marknadsföreningen 
samt regler och bestämmelser för NaSDaQ omX nordiska 
börs i helsingfors. mer information om evlis riskhante-
ringssystem på sid 21. 

Bolagsstämma
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 styrelseleda-
möter, väljer medlemmarna till styrelsen samt fastställer 
deras arvoden. Förutom att välja styrelse hör det i enlig-
het med aktiebolagslagen till bolagsstämmans befogen-
heter att fatta beslut om ändring av bolagsordningen och 
utökande 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 bolagsstämma. 
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 4.3.2011 återvalde henrik andersin, 
Robert Ingman, harri-Pekka Kaukonen, timo Korvenpää, 
mikael lilius, teuvo Salminen och thomas thesleff till evli 
Bank abp:s styrelse. Pekka hietala stod inte till styrelsens 
förfogande. under betraktelseperioden fungerade henrik 
andersin som styrelsens ordförande och harri-Pekka Kau-
konen som vice ordförande.

evli Bank abp:s långvariga styrelseledamot timo Kor-
venpää avled 2.10.2011 i en flygolycka.

evlis nuvarande styrelse består av experter inom bran-
schen och bolagets största ägare. majoriteten av nuva-
rande styrelsens ledamöter är oberoende av bolaget. Sty-
relseledamöterna harri-Pekka Kaukonen, timo Korvenpää 
(i styrelsen fram till 2.10.2011), mikael lilius 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 enlig 
varsamma och sunda affärsprinciper. Styrelsens uppgift är 
att handla i företagets och samtliga aktieägares intressen. 

År 2011 sammanträdde evlis styrelse 9 gånger. Den 
genomsnittliga deltagandefrekvensen bland styrel-
semedlemmarna var 88,7 procent. I enlighet med årsstäm-
mans beslut betalades styrelsens ledamöter ett arvode om 
4 100 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 revi-
sionssystem 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 teuvo Salminen (ordförande) och Robert Ingman. 
timo Korvenpää fungerade som medlem i kommittén fram 
till 2.10.2011. Kommittén sammanträder regelbundet varje 
kvartal. År 2011 sammanträdde kommittén 5 gånger. Den 
genomsnittliga deltagandefrekvensen bland kommitté-
medlemmarna var 92,3 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. Därtill övervakar 

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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kommittén systematiskt belöningssystemet och hur det 
tillämpas. Kompensationskommittén skall bestå av minst 
tre medlemmar som väljs bland styrelsens ledamöter och 
vars ordförande är en oberoende styrelseledamot. leda-
möterna i evlis kompensationskommitté är harri-Pekka 
Kaukonen (ordförande), henrik andersin, mikael lilius 
och thomas thesleff. År 2011 sammanträdde kommittén 
5 gånger. Den genomsnittliga deltagandefrekvensen bland 
kommittémedlemmarna var 95,2 procent.

under redovisningsperioden belönades styrelsens 
medlemmar inte med aktier eller aktierelaterade rättig-
heter. 

Verkställande direktören och koncernens lednings-
grupp
evlis styrelse utser den verkställande direktören (vD), som 
ska svara för den löpande förvaltningen av företaget i 
enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens riktlinjer 
och anvisningar. I vD:s uppgifter ingår att styra och över-
vaka verksamheten inom koncernen, förbereda ärenden 
som ska behandlas av styrelsen samt att verkställa styrel-
sens beslut. vD:s arbetsuppgifter regleras av en skriftlig 
arbetsordning 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 381 600,00 euro, en 
resultatbaserad bonus och extraförmåner om 240,00 euro, 
eller sammanlagt 381 840,00 euro. under redovisningspe-
rioden 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, sam-
ordna koncernens verksamhet, förbereda och verkställa 
viktiga 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 novem-
ber 2006.

Styrelsemedlemmarnas, VD:s och ledningsgruppens 
ägande i bolaget
evlis nuvarande styrelseledamöter och bolagets vD ägde i 
slutet av år 2011 direkt eller indirekt via företag som kon-
trolleras av dem cirka 60,1 procent av bolagets aktier och 
cirka 60,7 procent av rösträtten. Styrelsemedlemmarna, 
vD och ledningsgruppens medlemmar ägde direkt eller 
indirekt via företag som kontrolleras av dem cirka 63,3 
procent av bolagets aktier och cirka 63,9 procent av röst-
rätten. 

Intern revision och kontroll
Den interna revisionen inom evli faller under vD:s ansvar 
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 ger även 
rekommendationer avseende utvecklandet av riskhante-
ringen, intern kontroll samt lednings- och administra-
tionsprocesserna.

Den interna revisionen rapporterar resultaten av 
granskningarna till evlis styrelse och vD via revisions-
kommittén. Styrelsen fastställer varje år en handlingsplan 
för den interna revisionen. 

Den interna revisionen verkställs i enlighet med bola-
gets 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).

Intern kontroll
Den interna kontrollen har som syfte att säkerställa att de 
strategiska och operativa målen nås, att riskhanteringen 
är tillräckligt omfattande, att man ger ut pålitlig ekono-
misk och annan information, att verksamheten håller hög 
klass, är effektiv och bedrivs i enlighet med gällande lagar 
och annan extern reglering samt evlis interna anvisningar.

Den interna kontrollens principer och ansvar beskrivs 
i av styrelsen behandlade och bekräftade policydokument 
och anvisningar. Företagskulturen präglas av höga etiska 
värderingar samt en öppen och korrekt kommunikation. 
Bolagets organisationsstruktur, en tydlig ansvarsfördel-
ning och klara befogenheter samt en sakkunnig personal 
möjliggör effektiv planering, verkställande och kontroll av 
verksamheten, vilket gör att vi kan nå våra mål. Styrelsen 
och den operativa ledningen har ansvaret för den interna 
kontrollen.

Revisorer
evli har en ordinarie revisor. Revisorn och en eventuell 
revisorssuppleant eller revisionssammanslutningen skall 
vara godkända av den finska Centralhandelskammaren. 
om den ordinarie revisorn är en revisionssammanslut-
ning behöver ingen suppleant utses. Revisorernas man-
datperiod varar fram till dess att följande bolagsstämma 
avslutas. 

evlis ordinarie revisor är revisionsbolaget KPmG oy 
ab med CGR marcus tötterman som huvudansvarig revi-
sor. Bolagets revisor skall enligt lagen överlämna en revi-
sionsberättelse till aktieägarna i samband med årsbokslu-
tet. huvudsyftet med den lagstadgade revisionen är att 
verifiera att bokslutet innehåller korrekta och fullstän-
diga uppgifter om bolagets resultat och finansiella ställ-
ning för det aktuella räkenskapsåret. Revisorn fastställer 
även varje kvartal substansvärdet på bolagets aktier, vilket 
utgör en viktig del av bolagets aktiebaserade incitaments-
program. Revisorernas ordinarie arvoden uppgick år 2011 
till 226 000 euro inom hela koncernen och 127 079 euro 
inom moderbolaget. Övriga arvoden till revisionsbolaget 
uppgick till 198 000 euro inom koncernen och 157 019 
euro inom moderbolaget. De övriga arvodena hänför sig 
huvudsakligen till skatterådgivning och rådgivning avse-
ende omstrukturering. Bolaget anlitar vid olika tillfällen 
KPmG för olika konsulttjänster, varvid styrelsen avgör 
huruvida dessa tjänster kan betraktas som oberoende av 
revisionstjänsterna.



2 0  |  E V L I  B a N K  a B P  B o K S l u t  2 0 11  |  K o N C e R N e N

Beskrivning av Evlikoncernens ekonomiska rappor-
teringsprocess
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-
cernbokföringens ekonomiska data verifieras genom kon-
troll dagligen, veckovis och månadsvis, samt avstäm-
ningar och andra kontrollåtgärder. 

ekonomisk 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 
avstämningar för att kontrollera att alla positioner och 
värdepapper har överförts till redovisningssystemet och 
följer även upp skillnaderna mellan operativsystemens 
värderingspriser och priserna i redovisningssystemet samt 
orsakerna 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 Busi-
ness 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.
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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 händel-
seförlopp som äventyrar det ekonomiska resultatet på kort 
eller lång sikt. målet med riskhanteringen är att se till att kon-
cernens strategi och ekonomiska resultat inte rubbas. ansva-
ret för riskhanteringen delas av alla anställda 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 kapitalstruktur. 
under betraktelseperioden bestod kommittén av tuomas 
hukka (ordförande), Jarkko heikkilä, eeva vakkilainen, Kris-
tian Nybergh, mari etholén och maunu lehtimäki samt Bengt 
Wahlström i egenskap av expert. 

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

delse på kort eller lång sikt.
2. Övervaka verksamheten så att en eventuell exponering 

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 riskhanterings-
arbete.

5. Se till att riskhanteringen är en del av det dagliga led-
ningsarbetet.

Chefen för varje enhet ansvarar för att riskhanteringen i 
enheten är tillfredsställande. Riskhanteringsenheten överva-
kar den dagliga verksamheten och att de fastställda risklimi-
terna för affärsenheterna följs. Det finns även en oberoende 
intern kontrollfunktion inom koncernen som fortlöpande 
granskar verksamheten inom de olika affärsområdena. en 
rapport om koncernens totala risk lämnas in till styrelsen 
varje månad.

utöver uppgifterna ovan, har koncernens riskhanterings-
enhet även andra funktioner. enheten fungerar som konsult 
och utvecklare då riskhanteringens metoder och rapporte-
ring utvecklas. Därtill fungerar riskhanteringsenheten som 
ledare då övriga enheter upprättar nödvändiga anvisningar 
och utbildar personalen. Riskhanteringsenhetens viktigaste 
funktion är att dagligen övervaka att risklimiterna 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

Prisrisk
en av evlis mest betydande marknadsrisker utgörs av prisris-
ken i bolagets egen investeringsportfölj och handelslagret. 
evli bedriver investeringsverksamhet på aktiemarknaderna 
i eget namn genom att handla med värdepapper noterade 
på börserna i helsingfors och Stockholm samt med relate-
rade derivatinstrument. Investeringsverksamheten innefat-
tar marknadsgarantverksamhet, tillfälliga investeringar i 
samband med värdepappersmäkleri, handel baserad på olika 
tradingstrategier samt fondinvesteringar och private equity-
investeringar. treasury-enheten bedriver investeringsverk-
samhet på ränte- och valutamarknaden.

Den deltakorrigerade aktiemarknadsrisken var något 
högre än föregående år. För att mäta aktierisken används del-
takorrigerad risk och andra så kallade grekiska mätare samt 
stresstest. År 2011 var den deltakorrigerade totala aktierisken 
i medeltal 7,8 miljoner euro och i slutet av året 7,6 miljoner 
euro (år 2010 var det genomsnittliga värdet 8 milj. euro och 
i slutet av året 6 milj. euro) (se not 16 och 18 under inform-
ation om aktier och derivat). 

med hänsyn till evlis riskhanteringsförmåga låg de aktie-
relaterade riskerna på en moderat nivå. I det läge som rådde 
i slutet av året skulle en negativ marknadsrörelse på 20 pro-
cent ha lett till en förlust på cirka 1,5 miljoner euro (en förlust 
på 1,2 milj. euro år 2010). vid slutet av året omfattade evlis 
innehav inga betydande aktierisker förknippade med någon 
enskild emittent. Styrelsen har satt upp ett investeringstak 
för bland annat investeringar i enskilda emittenter och den 
totala mängden investeringar på såkallade tillväxtmarknader. 
Dessutom följs icke-likvida investeringar och investeringsför-
bindelser upp regelbundet.

Incitamentsprogram som hanteras för kunder enligt avtal 
verkställs genom inköp av vederbörande kundföretags aktier. 
verksamheten medför inte någon marknadsrisk för evli. Kre-
dit- och motpartsrisker som beror på förändrade marknads-
priser övervakas separat. verksamheten ger inte upphov till 
öppen risk i bokslutet.

Cirka 10 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. Instrument 
som värderas med teoretiska modeller tas i sin helhet upp till 
verkligt värde via resultaträkningen under räkenskapsperio-
den, eftersom teoretiskt värderade avtal har en kort löptid 
och de redovisningsparametrar som används är huvudsakli-
gen baserade på marknadsinformation.

Valuta- och ränterisk
evli treasurys valutarisklimiter har fastställts enligt valuta 
och har så kallade stoploss-limiter för såväl specifika valu-
tor som det totala valutainnehavet. I förhållande till omfatt-
ningen på evlis verksamhet hade de direkta valutariskerna 
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endast ringa betydelse under 2011. treasurys placeringsverk-
samhet omfattade vid årets slut en ränterisk på 1 000 000 
euro (600 000 euro år 2010) som utgår från antagandet att 
marknadsräntorna förändras med en procentenhet. Ränte-
risken mäts även med hjälp av ändringsscenarier i förhål-
lande till räntekurvan. Ifall räntekurvan böjs enligt anta-
gandet att tremånadersräntan stiger eller sjunker med en 
procentenhet och att femårsräntan stiger eller sjunker med 
en halv procentenhet, uppgår effekten till 250 000 euro.

År 2011 utgjorde marknadsrisken 2 procent av evlis totala 
riskbaserade kapitalkrav, inklusive operativa risker (9 %).

Likviditetsrisk
evli abp:s styrelse fastställer limiter för utnyttjandet av bun-
det kapital. Dessa limitförslag presenteras av koncernens 
riskkommitté, Credalco. I samband med kapitalanskaffning 
ser evli alltid till att likviditeten motsvarar de fastställda limi-
terna. 

Den interna banken ansvarar för hanteringen av likvi-
ditetsrisken. likviditetsrisken övervakas av koncernens risk-
hanteringsenhet, som rapporterar till Credalco och bolags-
styrelsen.

användningen av kapital var främst relaterat till kapital-
marknadsprodukter och utlåning. en del kapital var därtill 
bundet i form av säkerheter för clearing- och derivatverk-
samheten. allmänhetens och kreditinstitutens depositioner 
uppgick vid slutet av år 2011 till 359 miljoner euro. Den ome-
delbara likviditeten, som består av summan av tillgångarna 
på avistakontot och icke pantsatta värdepapper, 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 depositioner och egna före-
tagscertifikat. Den långsiktiga kapitalanskaffningens andel 
ökade under 2011 och uppgick till cirka 64 miljoner euro (50 
milj. euro år 2010).

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

Kreditrisker
Styrelsen har upprättat en särskild strategi för hanteringen 
av kreditrisker inom koncernen. Strategin består av faststäl-
lande av principer för kreditgivning, krav på säkerheter, pris-
sättning och löptider. Inom ramen för strategin har man 
också upprättat ett klassificeringssystem för kunder och lån 
som evli använder. Kreditriskerna övervakas av koncernens 
riskhanteringsenhet, som rapporterar till ledningsgruppen, 
Credalco och bolagsstyrelsen. Kreditriskerna uppstår i första 
hand genom kreditgivning, genom treasury-enhetens pla-
ceringsverksamhet och genom motpartsrisken vid derivat-
handel. 

Inom bankverksamheten var lånestocken för externa lån-
tagare i slutet av året 60 miljoner euro (58 milj. euro år 2010). 
Företagslånens andel var 10 procent (7 %). vid bokförings-
periodens slut hade banken inga oreglerade fordringar. Cre-
dalco har befogenheter att fatta kreditbeslut inom ramen för 
de risklimiter som fastställts av styrelsen. Kreditgivningens 
största kundgrupp är Wealth management-enhetens kunder, 
vars kredit är säkrad. År 2011 redovisades en sammanlagd 
värdeminskning av krediter på cirka 6 000 euro.

treasury investerar i första hand sina medel i banker och 
kreditinstitut samt statsobligationer med hög kreditvärde-
ring (minst a-), vilket innebär att kreditriskerna i investe-

ringsportföljen är måttliga. Placeringarna koncentreras i 
nordiska kreditinstitut. Placeringsverksamhetens limiter fast-
ställs med beaktande av bland annat emittentens kreditbetyg 
och geografiska läge. 

Kreditriskerna inom mäkleriverksamheten var små under 
verksamhetsåret. Derivathandelns motpartsrisk regleras dag-
ligen genom krav på säkerhet och handhavande av finan-
siella säkerheter för både otC-avtal och standardiserade 
avtal. evli fastställer en limit för storleken på enskilda kun-
ders derivatposition och alla otC-derivatkunder ska godkän-
nas av riskkommittén. aktiemäklarverksamhetens clearings-
risker var under verksamhetsåret ringa.

År 2011 utgjorde kreditriskerna 56 procent av kapital-
kravet för samtliga evlis risker (50 % år 2010). Kapitalkravet 
består huvudsakligen av kreditrisken för utlåning, treasurys 
investeringar och de strategiska investeringarna. 

Operativa risker
med operativa risker avses risk för direkt eller indirekt eko-
nomisk förlust orsakad av otillräckliga eller misslyckade 
interna processer, system, personal, eller av externa fakto-
rer. även juridiska risker, compliancerisker och informations-
säkerhetsrisker innefattas i de operativa riskerna. operativa 
risker är därför förknippade med exempelvis organiseringen 
av ledningen, verksamhetsprocesserna, personalen och olika 
externa faktorer eller hot. varje enhet har ansvar för att han-
tera de operativa riskerna inom det egna området. 

Inom evli lägger man särskilt stor vikt vid att identifiera, 
följa upp och kontrollera de operativa riskerna. affärsenhe-
terna utvärderar regelbundet de operativa riskerna i anslut-
ning till produkter, tjänster, personal, verksamhetsprocesser 
och system. För att kunna identifiera, utvärdera, övervaka 
och rapportera operativa risker har man upprättat särskilda 
anvisningar för hantering av operativa risker som omfattar 
hela koncernen.

I och med Baselkommitténs nya kapitaltäckningsregler 
(Basel II) har även de operativa riskerna blivit en del av mini-
mikapitalkraven. evli tillämpar den så kallade grundläggande 
metoden (Basic Indicator approach) i de nya kapitaltäck-
ningsreglerna, där kapitalkravet för den operativa risken byg-
ger på de genomsnittliga bruttointäkterna för de senaste tre 
åren multiplicerat med en av de koefficienter som fastställts 
av Baselkommittén (0,15). År 2011 var det beräknade kapital-
kravet för operativa risker cirka 7,8 miljoner euro. enligt evlis 
egna interna kapitalutvärdering var det beräknade kapital-
kravet för operativa risker betydligt lägre.

Processer
verksamhetsprocesserna utvecklas snabbt i takt med att 
koncernens verksamheter förändras. De centrala proces-
serna har dokumenterats så att processbeskrivningarna bl.a. 
kan användas som hjälpmedel för att bekanta sig med pro-
cesserna och utvecklingen av systemen. I takt med att pro-
cesserna ändras, uppdateras anvisningarna för att motsvara 
de nya verksamhetsmodellerna. Processerna och anvisning-
arna analyseras regelbundet för att se till att de är uppdate-
rade. Chefen som är ansvarig för verksamheten är ansvarig 
för att upprätta processbeskrivningarna. Koncernens interna 
revision kontrollerar med stickprov att beskrivningarna följs. 
arbetsbeskrivningar samt uppgifter om arbetsfördelning och 
ansvarsområden ska upprättas skriftligen och på ett så tyd-
ligt sätt att man enkelt kan konstatera vem som är ansvarig 
för preciseringar, granskning och godkännande. 
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Juridiska risker
De snabba förändringarna inom lagstiftning och juridisk 
praxis innebär utmaningar när det gäller att tilllämpa 
anvisningar och föreskrifter. ofta kräver ändringarna 
mycket arbete och tid. Det främsta ansvaret när det gäl-
ler att se till att särskilda lagar och myndighetsbestäm-
melser följs inom evli ligger alltid hos den linjeledning 
som är ansvarig för verksamheten. evlis styrelse har utsett 
en Compliance officer på koncernnivå och ledningen har 
utsett en Compliancestyrgrupp, vars medlemmar repre-
senterar 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 säker 
hantering av information i olika format. Inom evlis verk-
samhet hanteras och sparas stora mängder information 
som i enlighet med olika bestämmelser, anvisningar och 
avtal måste hållas hemlig eller som särskilt behöver skyd-
das av andra skäl. Dessa uppgifters 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 kontinui-
tet har man inom varje verksamhet en kontinuitetsplan. 
målet med kontinuitetsplanen är att se till att man, om de 
tilltänkta hotbilderna blir verklighet, kan trygga kundernas 
och personalens säkerhet, skydda materiella och immate-
riella tillgångar, följa gällande lagar och andra bestäm-
melser, bibehålla den fastställda nivån på kundservicen 
och den interna verksamheten samt behålla intressegrup-
pernas 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 försäkrar 
sig om att alla de enheter som ska börja använda dem vet 

vilka deras uppgifter är och känner till de eventuella ope-
rativa riskerna eller andra risker förknippade med lanse-
ringen av dem. man bör vara särskilt noggrann med att 
utvärdera vilka de indirekta följderna för hela koncernen 
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 
ansvar och sina åtaganden. evli har riktlinjer som måste 
följas när delar av verksamheten läggs ut på en extern 
part. Genom riktlinjerna ser man till att hanteringen och 
kontrollen av de operativa riskerna i samband med out-
sourcingen av verksamheterna är organiserade i enlighet 
med Finansinspektionens bestämmelser. 

Rapportering
evlis riskhanteringsgrupp ansvarar för riskrapporteringen 
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 styrel-
sen.

Hantering av kapitaltäckning
att följa principerna i pelare 2 är en viktig del av kapi-
taltäckningsreglerna enligt Basel II. Pelare 2 tar hänsyn 
till riskerna i beräkningen av minimikapitalkraven och 
alla dess dimensioner samt de risker som hamnar utanför 
denna beräkning. Principen för kapitaltäckningsreglerna 
är att kvantiteten, kvaliteten och allokeringen av ban-
kens egna tillgångar alltid måste vara tillräcklig så att de 
täcker de väsentligaste riskerna för den part som bevakas. 
Kapitalet kan dock inte ersätta bristande kvalitetsfakto-
rer i riskhanteringsförmågan. Förmågan att hantera risker 
innefattar utöver kapital och lönsamhet även en tillför-
litlig förvaltning, 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 upprätthålla 
minst 13 procent av BIS-kapitaltäckningen. Detta mål följs 
upp i Credalco, styrelsen och ledningsgruppen genom 
månadsrapporterna avseende riskhanteringen inom kon-
cernen. Bankens interna kontrollberäkningar för kapital-
täckningen uppdateras med jämna mellanrum enligt led-
ningens beslut. uppdateringen görs dock minst en gång 
per år som en del av den strategiska planeringen i anslut-
ning till budgetprocessen.

Koncernen drabbades inte av några ekonomiska för-
luster till följd av missbruk av datasystemen eller stör-
ningar i dessa under 2011. utöver normalt egendoms-
skydd har evli en heltäckande ansvarsförsäkring och 
försäkring för skada till följd av brottsliga handlingar. På 
grund av koncernens höga kapitaltäckningsgrad och goda 
riskhanteringsförmåga 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 LTÄ C K N I N G

1.1.2011- 1.1.2010- 1.1.2009– 1.1.2008– 1.1.2007–
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Eget kapital, M€*) 33,1 37,5 40,8 43,6 52,3
Riskvägda fordringar, investeringar och förbindelser utanför
balansräkningen för kredit- och marknadsrisk 130,5 148,1 182,6 189,1 223,7
operativa riskens kapitalkrav 7,8 9,5 9,6 9,5 0,0
Kapitaltäckningsgrad, % 14,5 14,8 13,6 14,1 15,3
evli Bank abp:s kapitaltäckningsgrad, % 19,3 17,2 17,5 17,7 17,3
Överskott av kapital 14,8 17,2 16,8 18,9 24,9
eget kapital i förhållande till minimikapitalkravet 1,8 1,9 1,7 1,8 1,9

*) Inkluderar endast primärt eget kapital.

2007- 2011 års siffror har beräknats enligt Basel II-kraven. motsvarande har 2006 räknats enligt kraven i Basel I.  

Eget kapital 2011 2010
till eget kapital hör aktiekapital, fonder och räkenskapsperiodens vinst. till dessa poster hör inga särskilda krav. 

eget primärt kapital totalt, m€:
aktiekapital 30,2 30,2
Fonder totalt 19,8 25,1
minoritetsintresse 0,6 1,5
minskningar:
  Immateriella tillgångar 13,6 13,7
  Övriga minskningar 3,9 5,6
 totalt primärt eget kapital 33,1 37,5

Banken innehar inte sekundärt eget kapital.

Hantering av kapitaltäckning och minimikrav för eget kapital
Se avsnittet om hantering av kapitaltäckning. min. krav Riskvägt värde exponerings-belopp

Soliditetskrav enligt ansvarsgrupp, standardmetod för kreditrisk, m€:
Fordringar hos stater och centralbanker 0,0 0,0 207,2
Fordringar hos regionala och lokala myndigheter 0,0 0,0 0,0
Fordringar hos kreditinstitut och värdepappersföretag 2,7 34,3 172,0
Placeringar i placeringsfonder 0,2 2,2 2,2
Fordringar med säkerhet i fastighet 0,2 2,8 8,1
Fordringar på företag 0,9 10,9 11,4
Poster som enligt myndighetsbeslut anses inkludera hör risk 0,4 5,1 3,4
Förfallna fordringar 0,0 0,0 0,0
Övriga poster 5,7 71,8 86,4
totalt 10,2 127,0 490,7

minimibelopp för eget kapital, marknadsrisk, m€ 0,3 3,5
 Riskviktade fordringar, placeringar och balansräkningens utomstående förbindelser totalt 10,4 130,5

minimibelopp för eget kapital, operativ risk, m€ 7,8 98,0
totalt 18,3 228,6

Riskhanteringens principer per riskområde
 Se avsnitt om riskhantering.

allmän information om kredit- och avmattningsrisk
Beskrivningar för hur värdeminskningar bokas har presenterats i bokslutet. en kredit markeras som oreglerad om räntebetalningen eller amorteringen
har varit förfallen 90 dagar. under året har värdenedskrivningar på ca 6 000 euro gjorts för krediter, inga oreglerade krediter fanns vid årsskiftet. 
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målet med kreditgivningen är att stöda kundförhållanden och bankens huvudsakliga affärsområden, dessutom måste den riskkorrigerade avkastningen från
lånegivningen vara tillräcklig. Kreditgivningen har koncentrerats till kapitalförvaltningens kunder; de inhemska privatkundernas andel av lånestocken var 84 procent,
och de utländska privatkundernas andel sex procent. treasury-enheten placerade sina medel huvudsakligen i nordiska bankers skuldebrev och placeringscertifikat,
vars kreditklassificering är minst a. I beräkningen av kapitaltäckningsgrad hade 96 procent av placeringarna en riskvikt på 20 procent, tre procent en riskvik på
10 procent och en procent av placeringarna en riskvikt på 100 procent.

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. målet är att erhålla likvida
säkerheter, som också kan utnyttjas i beräkningen av kapitaltäckningsgraden. Koncernens riskkommitté besluter om maximimängden illikvida säkerheter
som kan godkännas per kund. Bara i enskilda specialfall, kan man avvika från den normala processen för säkerheter.
Realsäkerheternas huvudarter, som utnyttjas vid soliditetsberäkning: 

Bostadsfastigheter
Penningsäkerheter
Skuldebrev emitterade av evli

ansvar som skyddats med godkänd säkerhet i beräkning av kapitaltäckningsgrad, m€ 2011 2010
Bostadskrediter 8,1 7,2
Övriga krediter 12,0 10,3
otC-derivat motpartsrisk 1,9 3,1

Kreditrisk (motpartsrisk) M€
otC-derivatavtalens positiva verkliga värde i bokslutet 11,8 15,7

I avtalen ingår aktie-, valuta- och räntederivat
Säkerheter som minskar motpartsrisken vid kapitaltäckningsgradens beräkning 1,9 3,1
efter effektminskning genom säkerheter, var avtalens kreditmotvärde totalt 19,6 23,0

Marknadsrisk
minimi kapitaltäckningskrav, handelslager, m€:

Positionsrisk 0,2 1,0
minimi kapitaltäckningskrav för hela verksamhetens valutakursrisk, m€ 0,1 0,8

totalt 0,3 1,7

Den delta-korrigerade aktierisken för handelslagret var i årets slut 1,2 m€.  
Koncernens största nettovalutapositioner var 31.12. i uSD (-0,4 m€), GBP (0,2 m€) och tRy (0,2 m€).

Operativ risk
använda metoden i beräkning av kapitaltäckningsgraden är standardmetoden, som baserar sig på koncernens intäkter för de tre föregående åren.

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 21,1 milj. euro, vilket motsvarar placeringarnas verkliga värde. 
De noterade aktierna hänför sig till de aktiebundna incitamentprogrammen, och medför ingen marknadsrisk åt banken. 

Placeringstyper, m€:
Kapitalfonder 3,4 3,4
Fastighetsfonder 3,0 1,5
onoterade aktier 2,1 2,2
Placeringsfonder 0,5 4,1
Noterade aktier 12,1 24,5

totalt 21,1 35,7

Kapitalfonderna, fastighetsfonderna samt placeringsfonderna har värderats genom tillämpning av fondernas förvaltningsbolagets senast kända faktiska värde. Det
verkliga värdet på onoterade aktier, bedöms i första hand utgående från substansvärdet eller en kassaflödesanalys på basis av framtidsutsikterna. Ifall en noggrannare
uppskattning av gängse värde inte är tillgänglig, kan anskaffningspriset användas. under räkenskapsåret har placeringarna realiserat en nettovinst på 0,3 miljoner euro. 
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Företag som har konsoliderats i koncernbokslutet
evli Bank abp, helsingfors (moderbolag)

evli life ab, helsingfors (100 %)
evli options ltd, helsinki (70 %)
evli-Fondbolag ab, helsingfors (100 %)
ePI Russia Partners II oy, helsingfors (100 %)
evli alexander management oy, helsingfors (45 %)*)

evli Russia ltd (100 %)
ooo evli St. Petersburg, St.Petersburg (100 %)
ooo evli moscow, moskva (100 %)

evli Securities aS, tallinn (100 %)
evli Fonder aB, Stockholm (100 %)

Intresseföretag
BPt asset management a/S, Copenhagen (50 %)**)

Baltic Sme management B.v., amsterdam (33,3 %)
BIF management ltd, Jersey (10 %)

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.
**) Bolager är evlis Intresseföretag: enligt delägaravtalet evli har inte bestämmanderätt.
Intresseföretag har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden.
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1 000 euRo 2011 2010

1. Ränteintäkter
värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Skuldebrev 7 207 6 944
Ränteintäkter från övriga lån och fordringar

Fordringar på kreditinstitut 1 044 282
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 1 436 942
Övriga ränteintäkter 22 4

Ränteintäkter totalt 9 709 8 172

2. Räntekostnader
värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel -12 -14
Räntekostnader för övriga främmande kapital-poster

Skulder till allmänheten, offentlig sektor och kreditinstitut -3 653 -3 452
obligationslån emitterade till allmänheten -2 030 -2 472
Övriga räntekostnader -38 -5

Räntekostnader totalt -5 732 -5 943

3. Provisionsintäkter
utlåning 83 18
Förmedling av försäkringar 425 282
Rådgivning 7 422 10 033
värdepappersförmedling 13 089 13 733
Placeringsfonder 24 968 25 678
Kapitalförvaltning 3 992 4 771
Depåavgifter 2 774 2 678
Övrig verksamhet 1 528 2 121
Provisionsintäkter totalt 54 282 59 313

4. Provisionskostnader
handelsavgifter till börser -1 168 -1 084
Övriga -1 297 -1 710
Provisionskostnader totalt -2 466 -2 793

5. Nettointäkter från värdepappershandel
Intäkter från egetkapitalinstrument

Intäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel 882 536
Intäkter från företag inom samma koncern och intäkter från ägarintresseföretag 9 -4

Intäkter från egetkapitalinstrument totalt 890 532

Intäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel 1 969 1 878
Intäkter från finansiella tillgångar som kan säljas -633 0
vinst/förlust på grund av värdering enligt verkligt värde -3 399 -2 850
Nettointäkter från värdepappershandel totalt -2 063 -971

Förlusten för finansiella tillgångar som kan säljas, kommer från en nedskrivning av värdet av en onoterad aktie, då 
framtidsutsikterna för bolaget har försämrats. Förlusten bokas till markets-enheten.

Försäljningsvinster Förändringar i 
och -förluster verkligt värde Totalt totalt

Skuldebrev -1 750 -2 856 -4 606 -5 358
aktier och derivatinstrument 10 169 -7 626 2 543 4 387
Nettointäkter från värdepappershandel totalt 8 419 -10 482 -2 063 -971
Nettointäkter från valutaverksamhet -52 905
Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet totalt -2 115 -66

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 2011 2010

6. Övriga rörelseintäkter
hyresintäkter 0 44
Överlåtelsevinster på rörelsefastigheter 7 3
Försäljningsvinster av dotterbolagsaktier 4 419 0
Övriga 40 118
Övriga rörelseintäkter totalt 4 465 165

1 000 euRo 2011 2010

7. Personalkostnader
löner -22 253 -23 174
- varav bonus 0 -3 214
lönebikostnader -2 460 -2 365
- i anslutning till bonus 0 -186
Pensionskostnader -4 166 -4 596
- i anslutning till bonus 0 -507
- avgiftsbestämda pensionskostnader -4 166 -4 596
totalt -28 879 -30 134

2011 2010
antalet anställda under räkenskapsperioden 293 275

 Personal vid utgången av räkenskapsperioden 276 282

Personalfördelning enligt segment vid utgången av räkenskapsperioden
markets 46 46
Corporate finance 54 45
Kapitalförvaltning 83 96
administration och övriga funktioner 93 95
totalt 276 282

Personalfördelning enligt land vid utgången av räkenskapsperioden
Finland 196 211
Sverige 37 26
estland 9 16
litauen 12 11
Ryssland 22 18
totalt 276 282
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1 000 euRo

Ersättning

2011 Markets Corporate Finance asset Management Koncern-funktioner
Rörlig ersättning

löner 1 189 32 1 354 121
lönebikostnader 69 2 78 7
Pensionskostnader 212 6 241 22

uppskjuten ersättning 0 0 0 0
antalet mottagare 27 1 42 16

2010 markets Corporate Finance asset management Koncern-funktioner
Rörlig ersättning

löner 1 266 88 2 167 643
lönebikostnader 73 5 125 37
Pensionskostnader 225 16 386 114

uppskjuten ersättning 0 0 0 0
antalet mottagare 23 2 49 33

Den personal som väsentligt kan 
påverka kreditinstitutets riskprofil2011 Högsta ledningen

Rörlig ersättning
löner 104 119
lönebikostnader 6 7
Pensionskostnader 18 21

uppskjuten ersättning 0 0
antalet mottagare 3 6

Den personal som väsentligt kan påverka 
kreditinstitutets riskprofil2010 högsta ledningen

Rörlig ersättning
löner 258 360
lönebikostnader 15 21
Pensionskostnader 46 64

uppskjuten ersättning 0 0
antalet mottagare 3 16

Då en anställning upphör, betalar bolaget ut ersättning enligt gällande lag och tillämpligt arbetsavtal. 

under redovisningsperioden har bolaget inte betalat ut startpengar till nya anställda.

8. Övriga administrationskostnader 2011 2010
Kontorets underhållskostnader -1 067 -681
Kontorsmaterial -1 190 -1 448

 Post- och telefonkostnader -668 -736
 It-systemets kostnader -2 988 -2 810

It-underhållskostnader -4 859 -4 920
Representationskostnader -537 -400
Resekostnader -953 -953
Personbilskostnader -174 -232
Övriga personalkostnader -1 131 -1 088
marknadsföringskostnader -1 260 -1 545
Bankkostnader, förvaring o andra kostnader -732 -730
externa servicekostnader -3 000 -2 721
Övriga administrationskostnader totalt -18 559 -18 263
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1 000 euRo 2011 2010

9. avskrivningar och nedskrivningar
avskrivningar
Programvara och projekt -2 424 -1 771
Övriga immateriella tillgångar -1 162 -1 087
Reparationer av hyreslokaler -111 -74
Finansleasade maskiner och inventarier -166 -226
Övriga maskiner och inventarier -484 -523
avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar totalt -4 346 -3 682

10. Övriga rörelsekostnader
myndighetsavgifter -220 -215
hyreskostnader -3 125 -2 772
Förlust vid överlåtelse av rörelsetillgångar -6 -2
Övriga kostnader -252 -135
Övriga rörelsekostnader totalt -3 604 -3 124

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

värdeminskningsförluster -6 2
Återförda specifika värdeminskninsförluster 2 -1

Nedskrivningsförlust av övriga finansiella tillgångar totalt -4 0

12. Inkomstskatter
Skatter som hänför sig till beskattningsbara inkomster under räkenskapsperioden -812 -1 413
Skatter från föregående räkenskapsperioder 0 -43
Kalkylerade skatter 874 736
Övriga skatter 51 -51
Inkomstskatter totalt 113 -770

Skatt enligt gällande skattesats jämförd med skatt redovisad i resultaträkningen: 

vinst/förlust före skatt, Finland 9 935 4 972
vinst/förlust före skatt, övriga länder -6 255 -796
vinst/förlust före skatt, totalt 3 681 4 176

enligt en skattesats på 26 % 957 1 086
effekt av avvikande skattesats för utländska dotterbolag -126 -50
Källskatt som betalats till utlandet -13 -9
effekt av skattefria intäkter -1 090 -61
effekt av icke avdragsgilla kostnader 69 54
Justering av tidigare icke bokföringsbara
skattepliktiga avskrvningar av anläggningstillgångar 0 -73
ändring av kalkylerad återbetalning av övriga skatter 316 -178
Skatt i resultaträkningen 113 770
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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 2011 2010

13. Fordringar på kreditinstitut
Betalbara på anfordran

Inhemska kreditinstitut 1 881 14 191
 utländska kreditinstitut 2 659 3 627

Betalbara på anfordran totalt 4 541 17 818
Övriga

utländska kreditinstitut 1 726 1 183
Övriga totalt 1 726 1 183

Fordringar på kreditinstitut totalt 6 267 19 001

14. Fordringar på allmänheten och offentlig sektor
Betalbara på anfordran

Finansiella företag och försäkringsföretag 0 0
Betalbara på anfordran totalt 0 0
Övriga

Företag och bostadssamfund 4 569 3 493
offentlig sektor
hushåll 50 079 46 528
utlandet 5 152 8 068

Övriga totalt 59 801 58 090

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 59 801 58 090

15. Skuldebrev
Offentligt

emitterade av offentliga samfund noterande Övriga Totalt totalt
av staten emitterade obligationslån som innehas för handel 920 0 920 66 154
emitterade av offentliga samfund totalt 920 0 920 66 154

emitterade av andra än offentliga samfund
Övriga förutom handelslager 0 0
Som innehas för handel

Bankcertifikat 0 22 036 22 036 32 900
obligationslån emitterade av banker 57 460 72 665 130 125 175 964
Övriga skuldebrev 0 0 0 0

emitterade av andra än offentliga samfund totalt 57 460 94 701 152 160 208 865
Skuldebrev totalt 153 080 275 019

Skuldebrev per balansräkningspost
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker

offentlig sektor 920 66 154
Övriga 129 655 170 549

Skuldebrev
offentlig sektor 0 0
Övriga 22 506 38 316

totalt 153 080 275 019
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1 000 euRo 2011 2010

Placeringarnas landsfördelning
Finland 40 057 99 915
Sverige 64 543 52 862
Norge 11 660 8 824
Danmark 10 894 4 638
Storbritannien 3 958 19 524
Schweiz 11 038 11 026
holland 10 930 7 291
uSa 0 8 841
Frankrike 0 39 647
Österrike 0 4 264
tyskland 0 18 187

16. aktier och andelar
2011

Offentliga
Balansräkningspost noterade Övriga Totalt
aktier och andelar

Som kan säljas 0 1 258 1 258
värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Som innehas för handel 19 456 616 20 073
Övriga värderade till verkligt värde via resultaträkningen 12 619 7 224 19 843

aktier och andelar, totalt 32 075 9 099 41 174

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

Nettoriskpositionen beskrivs på sidan 21.

17. aktier och andelar i ägarintresseföretag
I början av räkenskapsperioden 76 80
andel i periodens resultat 47 -4
Ökning 4 869 0
I slutet av räkenskapsperioden 4 992 76

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

Innehav i intresseföretag konsoliderade i koncernbokslutet BPT asset BIF Baltic SME
Företagets namn Management a/S Management Ltd Management B.V

hemort Danmark Jersey Nederländerna
tillgångar 11 627 7 9
Skulder 5 080 0 2
omsättning 3 350 0 0
vinst/förlust 85 -1 -3
ägarandel, % 50 10 33,33 
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1 000 euRo

18. Derivatinstrument

Samlad effekt av derivatrisken
Nominellt värde för underliggande instrument

Återstående maturitet 2011 2011

5–15 år
Verkligt värde 

(+/-)Derivatinstrument som innehas för handel Under 1 år 1–5 år TILLGÅNGaR SKULDER
Räntederivat

terminkontrakt 0 0 0 0 0 0
valutaderivat 136 936 0 0 -3 1 509 1 512
aktiederivat

terminskontrakt 8 769 0 0 99 251 152
Köpta optioner 58 280 78 980 0 13 673 14 992 1 319
utfärdade optioner 47 785 79 930 0 -9 403 616 10 019

Övriga derivatinstrument
Derivatinstrument som innehas för handel totalt 251 770 158 910 0 4 367 17 368 13 002

Derivatinstrument totalt 251 770 158 910 0 4 367 17 368 13 001

Samlad effekt av derivatrisken
Nominellt värde för underliggande instrument

2010 2010
Derivatinstrument som innehas för handel
Räntederivat

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

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

Övriga derivatinstrument
Derivatinstrument som innehas för handel totalt 545 233 121 479 0 -2 058 19 418 21 476

Derivatinstrument totalt 545 233 121 479 0 -2 058 19 418 21 476

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 18). Delta-korrigerade aktierisken var i slutet av 2011 
totalt 7,6 miljoner 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 aqvkastning är bundet till ett aktieindex.



3 4  |  E V L I  B a N K  a B P  B o K S l u t  2 0 11  |  K o N C e R N e N

1 000 euRo 2011 2010

19. Immateriella tillgångar

Goodwill
anskaffningsvärde 1.1. 4 663 4 468
Ökning 0 195
minskning -12 0
anskaffningsvärde 31.12. 4 651 4 663
Bokföringsvärde 31.12. 4 651 4 663

Oavslutade program och projekt
anskaffningsvärde 1.1. 1 871 535
Ökning 2 006 2 466
minskning -3 659 -1 130
anskaffningsvärde 31.12. 217 1 871
Bokföringsvärde 31.12. 217 1 871

applikationer och programvara
anskaffningsvärde 1.1. 13 458 12 172
omräkningsdifferens 2 9
Ökning 4 137 1 333
minskning -396 -56
anskaffningsvärde 31.12. 17 200 13 458
ackumulerade avskrivningar 1.1. -8 686 -6 937
omräkningsdifferens -1 -8
Räkenskapsperiodens avskrivningar -1 937 -1 765
omräkningsdifferens som hänför sig till räkenskapsperiodens avskrivningar 0 0
ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar -14 24
ackumulerade avskrivningar 31.12. -10 638 -8 686
Bokföringsvärde 31.12. 6 562 4 772

Övriga immateriella tillgångar
anskaffningsvärde 1.1. 4 145 4 598
Ökning 883 0
minskning -34 -453
anskaffningsvärde 31.12. 4 994 4 145
ackumulerade avskrivningar 1.1. -906 -272
Räkenskapsperiodens avskrivningar -1 162 -906
ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 0 272
ackumulerade avskrivningar 31.12. -2 068 -906
Bokföringsvärde 31.12. 2 925 3 239

Immateriella tillgångars bokföringsvärde 31.12. totalt 14 356 14 545

Immateriella tillgångars balansvärde 31.12. 14 356 14 545

Som en följd av omstruktureringar mellan moderbolaget och dotterbolagen har bolaget omdistribuerat goodwill under år 2011. vissa funktioner flyttades över
till kapitalförvaltningssegmentet från dotterbolagen och dessa funktioners goodwill fördelades på segmentet Kapitalförvaltning. affärsvärdena har testats på
nytt vid tidpunkten för omstruktureringen varvid bolaget konstaterade att något behov för nedskrivningar inte föreligger. Nedskrivningsbedömningarna är 
baserade på den tillämpade kassaflödesmodellen, vilken upprättades på basis av den fastställda budgeten för 2011 samt en kassaflödesprognos för de åtta 
följande åren. Prognosen grundar sig på en tioårsperiod, vilket är allmän praxis för de prognosmodeller som används av Corporate Finance-enheten. Den 
permanenta tillväxten efter prognosperioden uppskattas till cirka 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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20. Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier
anskaffningsvärde 1.1. 5 811 6 164
omräkningsdifferens 1 114
Ökning 2 801 278
minskning -1 633 -745
anskaffningsvärde 31.12. 6 981 5 811
ackumulerade avskrivningar 1.1. -5 271 -5 413
omräkningsdifferens -2 -68
Räkenskapsperiodens avskrivningar -435 -522
omräkningsdifferens som hänför sig till räkenskapsperiodens avskrivningar -1 -1
ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar -218 732
ackumulerade avskrivningar 31.12. -5 926 -5 271
Bokföringsvärde 31.12. 1 055 540

Tillgångar hyrda genom finansleasing 
anskaffningsvärde 1.1. 2 213 1 983
Ökning 197 230
anskaffningsvärde 31.12. 2 410 2 213
ackumulerade avskrivningar 1.1. -1 933 -1 705
Räkenskapsperiodens avskrivningar -166 -228
ackumulerade avskrivningar 31.12. -2 100 -1 933
Bokföringsvärde 31.12. 311 280

Maskiners och inventariers bokföringsvärde totalt 31.12. 1 365 820

Grundförbättring  av hyreslokaler
anskaffningsvärde 1.1. 3 344 3 346
Överföring mellan posterna 0 3
Ökning 1 472 0
minskning -1 548 -6
anskaffningsvärde 31.12. 3 268 3 344
ackumulerade avskrivningar 1.1. -3 246 -3 175
Räkenskapsperiodens avskrivningar 0 -77
ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 1 430 6
ackumulerade avskrivningar 31.12. -1 816 -3 246
Bokföringsvärde 31.12. 1 452 98

Övriga materiella tillgångar
anskaffningsvärde 1.1. 591 591
omräkningsdifferens 0 0
anskaffningsvärde 31.12. 591 591
Bokföringsvärde 31.12. 591 591

Materiella tillgångars bokföringsvärde 31.12. totalt 3 408 1 509

Materiella tillgångars balansvärde 31.12. 3 408 1 509
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21. Övriga tillgångar
Fordringar på försäljning av värdepapper 13 446 14 142
Fordringar avseende provisioner 5 860 7 428
Fordringar avseende förmedling av värdepapper 49 792 116 865
Övriga fordringar 107 169
Övriga tillgångar totalt 69 205 138 605

22. Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Räntefordringar 1 919 2 447
Skattefordran 458 149
Personalrelaterade 1 189 717
Övriga 1 692 2 248
Resultatregleringar och förskottsbetalningar totalt 5 259 5 560

23. Uppskjutna skattefordringar
Skattefordran beräknad på periodiseringsdifferenser 537 479
Övriga temporära skattefordringar

av bekräftade förluster 1 327 344
uppskjutna skattefordringar totalt 1 864 823

Periodiseringsskillnader bokförda som skattefordringar inkluderar 
periodiseringsskillnad vid avskrivning av anläggningstillgångar.

24. Skulder till kreditinstitut och centralbanker
Kreditinstitut

Övriga 11 958 21 161
Skulder till kreditinstitut och centralbanker totalt 11 958 21 161

25. Skulder till allmänheten och offentlig sektor
Inlåning

Betalbara vid anmodan 332 851 266 713
Övriga 12 540 26 645

Övriga skulder
Betalbara vid anmodan 0 0
Övriga 1 979 4 920

Skulder till allmänheten och offentlig sektor totalt 347 370 298 279

26. Skuldebrev emitterade till allmänheten
Placeringscertifikat 1 985 10 967
masskuldebrev 66 708 51 862
Skuldebrev emitterade till allmänheten totalt 68 693 62 829

Förändring i skuldebrev emitterade till allmänheten
emitterade 21 018 24 426
 Återköpta 6 996 18 847
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27. Derivatinstrument och övriga skulder som innehas för handel
Derivatinstrument 13 001 21 476
uppkomna genom blankning av aktier 8 254 20 973
Derivatinstrument och övriga skulder som innehas för handel totalt 21 255 42 449

28. Övriga skulder
Förmedlingsskuld avseende värdepapper 49 113 111 936
Köpeskulder avseende värdepapper 3 795 24 067
leasingfinansieringsskulder 325 288
Skatteskuld 26 30
Personalrelaterade 784 854
Övriga kortfristiga skulder 11 155 13 950
Förhandsbetalningar av kontantkunder 3 150 0
momS-skuld 162 134
Övriga skulder totalt 68 512 151 258

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Ränteskulder 2 026 1 897
Skatteskuld 251 767
Personalrelaterade 6 739 7 967
Övriga resultatregleringar 3 740 8 709
Resultatregleringar och förskottsbetalningar totalt 12 755 19 340

30. Uppskjuten skatteskuld
Beräknad på periodiseringsdifferenser 759 629
uppskjuten skatteskuld totalt 759 629

31. Egna aktier i kreditinstitutets ägo
Företaget innehar egna aktier 41 200 st
aktiernas inköpskostnad uppgår till 1 959 727 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 4 102 274 st

Divident/aktie, € 0,61 1,25
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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

1.1.2010 26 400 4 152 399 30 194 1 839 9 993
Köp av egna aktier beslut 2009 4 683 -4 683 0 0 0
Köp av egna aktier beslut 2010 33 250 -33 250 0 0 0
annulering av egna aktier beslut 2009 0 15 0 0 0
aktieemission 2010 fullmakt 0 9 000 0 0 490

31.12.2010 64 333 4 138 466 30 194 1 839 10 483
aktier totalt 4 202 799

1.1.2011 64 333 4 138 466 30 194 1 839 10 483
Köp av egna aktier beslut 2010 18 376 -18 376 0 0 0
Köp av egna aktier beslut 2011 136 952 -136 952 0 0 0
annulering av egna aktier beslut 2011 -178 461 0 0 0 0
aktieemission 2010 fullmakt 0 42 436 0 0 0
aktieemission 2011 fullmakt 0 35 500 0 0 306

31.12.2011 41 200 4 061 074 30 194 1 839 10 789
aktier totalt 4 102 274

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.

Bolagets nyckelpersoner tecknade under redovisningsperioden 167 500 aktier i bolaget. aktierna registreras i handelsregistret när de är till fullo betalda.

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

oy Prandium ab (thomas thesleff med familj) 950 820 23,18
oy Scripofilum ab (henrik andersin) 950 820 23,18
oy Fincorp ab (Roger Kempe) 579 945 14,14
Ingman Group oy ab 465 000 11,34
lehtimäki maunu 98 432 2,40
tallberg Claes 92 439 2,25
hollfast John 82 080 2,00
Dudarev Grigory 50 385 1,23
hartikainen Raimo 41 504 1,01
Jousimies Panu 39 768 0,97

3 351 193 81,69
Övriga 751 081 18,31
totalt 4 102 274 100,00
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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 för derivat. maturiteten för derivat har också tagits upp i bilagan
18, med det nominella värdet för det underligaande instrumentet som grund, vilket inte fullständigt motsvara verkliga kassaflöden. aktier och andelar är 
rapporterade i maturiteterna så, att handeslagrets noterade aktier, och noterade placeringsfonder är i den kortaste maturitetsperioden, onoterade aktier är
noterade enligt förväntad försäljningstid, och kapital- och fastighetsfonder enligt den estimerade dagen för inlösen.

2011 Under 3 mån 3–12 mån 1–5 år 5–10 år Över 10 år Totalt
Tillgångar
Kontanta medel 205 146 0 0 0 0 205 146
lån och övriga fordringar

Fordringar på kreditinstitut 6 267 0 0 0 0 6 267
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 5 922 14 482 37 230 2 167 0 59 801

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker 224 49 740 80 611 0 0 130 575
Skuldebrev 0 22 506 0 0 0 22 506
aktier och andelar 32 075 616 7 224 0 0 39 916
Derivatinstrument 9 770 734 6 865 0 0 17 368

Finansiella tillgångar som kan säljas
aktier och andelar 0 19 1 239 0 0 1 258

upplupen ränta 790 1 129 0 0 0 1 919

Skulder
Finansieringsskulder bokförda till
periodiserad anskaffningsutgift

Skulder till kreditinstitut 10 208 1 750 0 0 0 11 958
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 342 388 3 494 1 488 0 0 347 370
Skuldebrev emitterade till allmänheten 3 544 1 365 63 783 0 0 68 693

Finansieringsskulder bokförda till
verkligt värde via resultaträkningen 11 021 2 761 7 473 21 255
upplupen ränta 1 964 38 24 2 026

2010
Tillgångar
Kontanta medel 27 512 0 0 0 0 27 512
lån och övriga fordringar

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

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker 1 336 0 235 367 0 0 236 703
Skuldebrev 2 998 31 858 3 460 0 0 38 316
aktier och andelar 82 495 2 984 5 224 0 0 90 703
Derivatinstrument 8 019 2 729 8 670 0 0 19 418

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

upplupen ränta 900 1 547 0 0 0 2 447

Skulder
Finansieringsskulder bokförda till
periodiserad anskaffningsutgift

Skulder till kreditinstitut 18 011 1 650 1 500 0 0 21 161
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 291 322 6 871 86 0 0 298 279
Skuldebrev emitterade till allmänheten 6 492 7 400 48 936 0 0 62 829

Finansieringsskulder bokförda till
verkligt värde via resultaträkningen 29 251 2 627 10 571 42 449
upplupen ränta 1 795 68 34 1 897

Åtaganden utanför balansräkningen specificeras i bilaga 45.
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36. Balansposter i inhemsk och utländsk valuta 2011 2010
Balanspost Inhemsk valuta Övrig valuta Totalt Inhemsk valuta Övrig valuta totalt
lån och övriga fordringar

Kontanta medel 205 146 0 205 146 27 512 0 27 512
Fordringar på kreditinstitut 3 999 2 268 6 267 15 843 3 158 19 001
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 59 800 0 59 801 58 090 0 58 090

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Skuldebrev 152 160 920 153 080 273 683 1 336 275 019
aktier och andelar 35 801 4 115 39 916 67 033 23 671 90 703
Derivatinstrument 15 499 1 869 17 368 18 921 496 19 418

Övriga tillgångar, inkl. balansposter 86 391 13 952 100 343 134 654 28 359 163 013
totalt 558 797 23 124 581 921 595 736 57 020 652 757

Finansieringsskulder bokförda till
periodiserad anskaffningsutgift

Skulder till kreditinstitut 11 958 0 11 958 21 161 0 21 161
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 336 980 10 390 347 370 293 574 4 706 298 279
Skuldebrev emitterade till allmänheten 68 693 0 68 693 62 829 0 62 829

Finansieringskulder bokförda till
verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument och skulder som innehas för handel 16 984 4 271 21 255 31 778 10 670 42 449
Övriga skulder 68 707 13 322 82 029 145 054 26 173 171 227
totalt 503 321 27 984 531 305 554 396 41 549 595 945

Balansposterna i utländsk valuta består huvudsakligen av poster i SeK.
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37. Finansiella instrument värderade till verkligt värde,
indelning i värderingsnivåer Klass 1 Klass 2 Klass 3 Totalt
verkligt värde 2011 2011 2011
Finansiella tillgångar:

aktier och andelar som innehas för handel 19 442 0 631 20 073
Övriga aktier och andelar 12 619 0 8 482 21 101
Skuldebrev 130 575 22 506 0 153 080
Derivatinstrument 7 360 1 566 8 443 17 368

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde totalt 169 995 24 071 17 556 211 623

Finansiella skulder:
aktier och andelar som innehas för handel 7 584 0 670 8 254
Derivatinstrument 5 427 1 518 6 056 13 001

Finansiella skulder värderade till verkligt värde totalt 13 012 1 518 6 725 21 255

2010 2010 2010 totalt
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

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 631 2 984
onoterade aktier och andelar 2 255 2 198
Kapitalfonder och fastighetsfonder 6 428 4 921
otC (onoterade) aktiederivat 8 443 11 886
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde totalt 17 756 21 989

Finansiella skulder:
aktier och andelar som innehas för handel 670 0
Noterade aktiederivat 0 0
otC (onoterade) aktiederivat 6 056 13 517
Finansiella skulder värderade till verkligt värde totalt 6 725 13 517

Signifikanta förändringar under året för instrument i den tredje värderingsnivån
Köpt kapitalfonder och fastighetsfonder 1 290 253
Köpt onoterade aktier 19 1 243
värderingsförändring i kapitalfonder och fastighetsfonder 332 139
Inlösen av kapitalfonder 355 577
värderingsförändring i onoterade aktier -166 0
Köpt onoterade optionsrätter för aktier 1 397 2 006
teckning av optionsrätter och värdeförändringar i dem -3 751 0
Sålt skuldebrev 0 0
Klassificerat skuldebrev till värderingsnivå 2 från nivå 3 0 471
Klassificerat skuldebrev till värderingsnivå 3 från nivå 2 0 0

Förändringar för derivat hänför sig till värdeförändringar i köpta och sålda optioner.

om optionsvärderingsmodellens volatilitetsestimatet  för optioner värderade enligt värderingsnivå 3 
ersätts med en allmänt publicerad historisk volatilitet, skulle optionernas marknadsvärde förändras totalt med netto - 0,01 miljoner euro.

39. Orealiserad vinst/förlust för finansiella Orealiserad orealiserad
instrument i värderingsnivå 3 vid årets slut vinst/förlust 2010 vinst/förlust 2009
Finansiella tillgångar:
aktier och andelar som innehas för handel -1 801 421
Övriga aktier och andelar -873 -524
Skuldebrev 0 0
Derivatinstrument -4 565 2 963
orealiserad vinst/förlust, finansiella tillgångar -7 239 2 860

Finansiella skulder:
Derivatinstrument 4 427 -4 555
orealiserad vinst/förlust, finansiella skulder 4 505 -4 555

orealiserad vinst (förlust) totalt vid årets slut, värderingsnivå 3 -2 734 -1 695

Den orealiserade vinsten (förlusten) är rapporterad vid nettointäkter från värdepappershandel.
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40. Värdepapperslån
marknadsvärde av värdepapperslån 31.12., inlåning 8 254 23 889
marknadsvärde av värdepapperslån 31.12., utlåning 195 2 262

41. Finansiella tillgångars och skulders verkliga och bokförda värden 2011 2011
Bokföringsvärde Verkligt värde

Kontanta medel 205 146 205 146
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker 130 575 130 575
Fordringar på kreditinstitut 6 267 6 267
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 59 801 59 801
Skuldebrev 22 506 22 506
aktier och andelar 41 174 41 174
aktier och andelar i ägarintresseföretag 4 992 4 992
Derivatinstrument 17 368 17 368

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut 11 958 11 958
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 347 370 347 370
Skuldebrev emitterade till allmänheten 68 693 68 954

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel 21 255 21 255

utlåningsräntan är bunden till euriborräntan varigenom krediternas bokförningsvärde inte avviker betydligt från gängse värde.

42. Ställda säkerheter och övriga ansvarsförbindelser 2011 2010
värdepapper 103 200 130 887
Penningdepositioner 1 578 1 604

43. Bruksleasingavtal
leasinghyror, ansvar inom ett år 301 352
leasinghyror, ansvar längre än ett år och högst fem år 243 378

44. Övriga åtaganden avseende hyresansvar
hyresansvar inom ett år 2 239 2 377
hyresansvar längre än ett år 8 659 12 569

45. Specifikation av åtaganden utanför balansräkningen
Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part*) 2 964 6 419
oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder 1 104 1 672
Övriga garantiansvar 885 530
outnyttjade kreditarrangemang, givna åt kunder 3 463 3 055

*) Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part inkluderar i omX och SeB för kundens del givna säkerheter.
Kunderna har täckt alla sina garantier till evli till fullo, utom en kunds garanti-underskott på 0,01 miljoner euro
Övriga för kunden givna oåterkalleliga avtal inkluderar för kunders del garanterade teckningsavtal.

46. Notariatverksamhet och kundmedel under förvaltning, M€ 
Kapital inom ramen för evli Bank abp:s förmögenhetsförvaltning 31.12.

Brutto 6 270 7 258 
Netto 4 481 5 162 

Kapital under förvaltning enligt separata avtal
Diskretionär kapitalförvaltning 2 580 2 058 
Konsultativ kapitalförvaltning 94 96 
totalt 2 674 2 154 
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47. 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.

andel av
Dotter- och intressebolag hemland I ägo ända till ägarandel röstetalet
evli-Fondbolag ab Finland 100 100
evli life ab Finland 100 100
evli options ltd Finland 70 majoritet
ePI Russia Partners II oy Finland 100 100
evli alexander management oy Finland 45 majoritet
eli Russia ltd Finland 100 100
ooo evli St. Petersburg Ryssland 100 100
ooo evli moscow Ryssland 100 100
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
BPt asset management a/S Danmark 50 45

Ledningens löner och arvoden 2011 2010
verkställande direktörer -1 655 -1 232
Styrelsemedlemmar -387 -384

ledningens belöningsmodeller beskrivs i detalj på sidan 13 Belöningssystem
samt på sidan 18 verkställande direktören och koncernens ledningsgrupp.

Intresse- Företags-
Transaktioner med den närmaste kretsen 2011 Dotterbolag bolag ledningen
Försäljning 13 378 4 375 26
Förvärv 550 0 0
Fordringar 3 128 0 115
Skulder 12 348 117 1

Den närmaste kretsens innehav antal aktier: 3 441 449

Transaktioner med den närmaste kretsen 2010
Försäljning 11 517 0 4
Förvärv 2 940 0 0
Fordringar 1 856 0 6
Skulder 14 293 0 64

Den närmaste kretsens innehav antal aktier: 3 441 449

Betalda arvoden åt revisorer 2011 2010
Revisions arvoden KPmG -226 -277
Övriga KPmG -198 -65
totalt KPmG -424 -342
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48. Företagsförvärv

Företagsförvärv 2011
evli Bank förvärvade 20.4.2011 en 70 procents andel i KKm Partners oy (sedan 1.6.2011 evli optioner ab).
Förvärvet stärker markets-enhetens derivatmäklarrörelse.

evli options ltd:s resultat för hela året är 341
varav resultatet för den fjärde månaden är 11
evli options ltd:s resultat för 8 månader, redovisas i koncernens resultaträkning för 2011. 330

Koncernens nettoomsättning 2011 hade varit 59 589
och vinsten hade varit 3 804
om företaget hade omfattats av det konsoliderade
koncernbokslutet från början av räkenskapsperioden.

Gängse värden bokade Redovisningsvärden före
TILLGÅNGaR vid sammanslagning sammanslagningen

Fordringar på kreditinstitut 5 5
Immateriella tillgångar 1 005 0
materiella tillgångar 40 40
Övriga tillgångar 277 277
TILLGÅNGaR TOTaLT 1 327 322

SKULDER OCH EGET KaPITaL

SKulDeR
Övriga skulder 12 12
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 209 209
uppskjutna skatteskulder 261
aktiekapital 88 88
ackumulerade vinstmedel 14 14
SKULDER OCH EGET KaPITaL TOTaLT 584 322

tillgångar, netto 845 102

Kontant förvärvspris 845
till förvärvade kontrakt allokerad köpesumma -1 005
uppskjuten skatteskuld 261
Goodwill 0

Övriga förändringar 2011
29.9.2011 sålde evli sin egen fastighetsfondverksamhets, evli Property Investments ab:s, hela aktiestock till danska BPt asset management a/S.
Samtidigt förvärvade evli en 50 procents andel i BPt asset management a/S. Säljaren och köparen kom överens om att inte offentliggöra förvärvspriset.
Förvärvet stärker evlis position inom den nordiska fastighetssektorn. evli Property Investments ab omfattas av den konsoliderade
koncernredovisningen fram till september. BPt asset management a/S konsolideras från oktober i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden.
evli har inte ett betydande inflytande i bolaget. Försäljningen av bolaget har inte en betydande inverkan på koncernens resultat eller balansomslutning.
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Företagsförvärv 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 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.

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 Redovisningsvärden före 
TILLGÅNGaR vid sammanslagning 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



4 7  |  E V L I  B a N K  a B P  B o K S l u t  2 0 11  |  m o D e R B o l a G e t

1 000 euRo Not 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010

Ränteintäkter 1. 9 694 8 164
Räntekostnader 2. -5 825 -5 962
RÄNTENETTO 3 869 2 203

Provisionsintäkter 3. 39 994 42 968
Provisionskostnader 4. -2 956 -5 541
Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet 5.

Nettointäkter från värdepappershandel 1 450 1 454
Nettointäkter från valutaverksamhet -91 552

Övriga rörelseintäkter 6. 5 974 660
NETTOOMSÄTTNING 48 239 42 295

administrationskostnader
Personalkostnader 7. -22 155 -21 721
Övriga administrationskostnader 8. -14 911 -14 743

avskrivningar och nedskrivningar 9. -3 508 -2 853
Övriga rörelsekostnader 10. -3 195 -3 061
Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar 11. -391 0
RÖRELSEVINST/ -FÖRLUST 4 079 -83

VINST FÖRE SKaTT 4 079 -86

Inkomstskatt 12. 309 120
RÄKENSKaPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 4 389 34

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 31.12.2011 31.12.2010

TILLGÅNGaR

Kontanta medel 205 146 27 512
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker 15.

offentliga sektorn 0 64 818
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker 129 655 170 549

Fordringar på kreditinstitut 13.
Betalbara på anfordran 2 531 16 087
Övriga 1 726 1 176

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 14.
Övriga 59 800 58 090

Skuldebrev 15.
Övriga 22 506 38 316

aktier och andelar 16. 28 539 68 118
aktier och andelar i ägarintresseföretag 17. 4 869 0
aktier och andelar i företag inom samma koncern 21 735 18 504
Derivatinstrument 18. 17 368 19 418
Immateriella tillgångar 19. 9 880 9 183
materiella tillgångar 20. 1 590 1 028
Övriga tillgångar 21. 69 519 135 303
Resultatregleringar och förskottsbetalningar 22. 4 725 5 796
uppskjutna skatteskulder 23. 534 462

TILLGÅNGaR TOTaLT 580 123 634 358

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
Övriga 24. 11 958 21 161

Skulder till kreditinstitutioner och centralbanker 25.
Inlåning

Betalbara på anfordran 344 919 280 764
Övriga 12 540 26 645

Övriga skulder
Övriga 1 971 4 911

Skuldebrev emitterade till allmänheten 26.
obligationslån 66 708 51 862
Övriga 1 985 10 967

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel 27. 21 255 42 449
Övriga skulder 28. 55 622 125 978
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29. 8 448 13 019
efterställda skulder
uppskjutna skatteskulder 30. 558 842

SKulDeR totalt 525 963 578 598

eGet KaPItal 31.
aktiekapital 30 194 30 194
Överkursfond 1 839 1 839
Fond för inbetalt fritt eget kapital 11 111 10 291
ackumulerade vinstmedel 11 015 13 436

eGet KaPItal totalt 54 160 55 761

SKULDER OCH EGET KaPITaL TOTaLT 580 123 634 358

1 000 euRo Not 31.12.2011 31.12.2010

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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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.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010

affärsverksamhetens kassaflöde
erhållna räntor och provisioner samt intäkter av värdepappershandel inkl. utdelning 30 184 32 570
erlagda räntor och arvoden -8 646 -11 007
Betalningar till leverantörer av varor och tjänster samt personal -44 277 -36 410

Ökning (-) eller minskning av affärsverksamhetens tillgångar
Nettoförändring av handelslager, -skulder och -fordringar 57 182 32 763
Inlåning för myndighetsåligganden och centralbankens tillsyn -551 590
emission av obligationslån 5 864 5 340
Kundfordringar 137 040 -31 951

affärsverksamhetens nettotillgångar före inkomstskatt 176 407 -8 107
Inkomstskatter -498 -340

affärsverksamhetens nettokassaflöde 175 909 -8 447

Investeringarnas kassaflöde
Förändringar i dotter- och delägarbolag -2 923 1 330
erhållen utdelning 2 631 1 891
erhållna räntor 2 1
Investeringar i materiell och immateriell egendom -4 768 -3 264
lån till dotterbolag 0 25

Investeringarnas nettokassaflöde -5 058 -18

Finansieringens kassaflöde
aktieemission 744 278
Köp av egna aktier -1 960 -513
Betalning av finansieringsleasing -408 -330
Betald utdelning -5 150 -4 977

Finansieringens nettokassaflöde -6 774 -5 541

Kassaflödenas nettoökning 164 077 -14 006

likvida medel vid ingången av räkenskapsperioden 43 599 57 506

effekt av förändringar i valutakurser på de likvida medlen 1 98

Likvida medel*) vid utgången av räkenskapsperioden 207 677 43 599

*) likvida medel inkluderar kassa samt vid behov utbetalningsbara bankfordringar. 
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B a S I S  F Ö R  U P P R ÄT Ta N D E  aV 
 
M O D E R B O L a G E T S  B O K S L U T

Uppgifter om företaget
evli Bank abp:s säte är helsingfors, och dess registrerade 
adress 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 Finans-
inspektionens föreskrifter. Bokslutet följer därtill bokfö-
ringslagens 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
evli finansierar hela sitt pensionsansvar med betalningar 
till pensionsförsäkringsbolaget varma.

Inkomstskatter
Den uppskjutna skatteskulden eller skattefordran beräk-
nas på alla temporära skillnader mellan bokföringen och 
beskattningen. De största temporära differenserna upp-
står på grund av avskrivningar av materiella tillgångar. 

Hyresavtal
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som är förknippade med ägandet av en mate-
riell tillgång i allt väsentligt är överförda till koncernen. 
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 och som avskrivs under sin verknings-
period enligt koncernens redovisningsprinciper.
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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 2011 2010

1. Ränteintäkter
värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Skuldebrev 7 192 6 939
Ränteintäkter från övriga lån och fordringar

Fordringar på kreditinstitut 1 043 279
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 1 438 943
Övriga ränteintäkter 21 3

Ränteintäkter totalt 9 694 8 164

2. Räntekostnader
Skulder till allmänheten, offentlig sektor och kreditinstitut -3 660 -3 455
obligationslån emitterade till allmänheten -2 030 -2 472
Övriga räntekostnader -135 -34

Räntekostnader totalt -5 825 -5 962

3. Provisionsintäkter
utlåning 83 18
Förmedling av försäkringar 0 24
Rådgivning 4 085 7 874
värdepappersförmedling 11 468 13 725
Placeringsfonder 16 206 13 252
Kapitalförvaltning 3 818 4 564
Depåavgifter 2 808 2 696
Övrig verksamhet 1 526 815
Provisionsintäkter totalt 39 994 42 968

4. Provisionskostnader
handelsavgifter till börser -1 131 -1 084
Övriga -1 824 -4 457
Provisionskostnader totalt -2 956 -5 541

5. Nettointäkter från värdepappershandel
Intäkter från egetkapitalinstrument

Intäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel 882 536
Intäkter från företag inom samma koncern och intäkter från ägarintresseföretag 2 631 1 891

Intäkter från egetkapitalinstrument totalt 3 513 2 427

Intäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel 1 969 1 876
Intäkter från finansiella tillgångar som kan säljas -633 0
vinst/förlust på grund av värdering enligt verkligt värde -3 399 -2 850
Nettointäkter från värdepappershandel totalt -2 063 -973

Förlusten för finansiella tillgångar som kan säljas, kommer från en nedskrivning av värdet av en onoterad aktie, då 
framtidsutsikterna för bolaget har försämrats. Förlusten bokas till markets-enheten.

Försäljnings-
vinster Förändringar i

och -förluster verkligt värde Totalt totalt
Skuldebrev -1 750 -2 856 -4 606 -5 358
aktier och derivatinstrument 10 169 -7 626 2 543 4 385
Nettointäkter från värdepappershandel totalt 8 419 -10 482 -2 063 -973
Nettointäkter från valutaverksamhet -91 552
Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet totalt -2 155 -422
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6. Övriga rörelseintäkter
hyresintäkter 38 71
Överlåtelsevinster på rörelsefastigheter 0 3
Övriga 5 935 586
Övriga rörelseintäkter totalt 5 974 660

7. Personalkostnader 2011 2010
löner -16 949 -16 683
- varav bonus 0 -2 155
lönebikostnader -1 860 -1 778
- i anslutning till bonus 0 -156
Pensionskostnader -3 346 -3 261
- i anslutning till bonus 0 -316
- förmånsbestämda pensionskostnader 0 0
- avgiftsbestämda pensionskostnader -3 346 -3 261
totalt -22 155 -21 721

antalet anställda under räkenskapsperioden 193 179

 Personal vid utgången av räkenskapsperioden 185 183

Personalfördelning enligt segment vid utgången av räkenskapsperioden
markets 35 38
Corporate finance 27 20
Kapitalförvaltning 44 40
administration och övriga funktioner 79 85
totalt 185 183

8. Övriga administrationskostnader
Kontorets underhållskostnader -994 -589
Kontorsmaterial -930 -1 199
Post- och telefonkostnader -496 -549
It-systemets kostnader -2 151 -2 069
It-underhållskostnader -4 370 -4 490
Representationskostnader -482 -359
Resekostnader -570 -566
Personbilskostnader -79 -119
Övriga personalkostnader -930 -955
marknadsföringskostnader -1 087 -1 311
Bankkostnader, förvaring o andra kostnader -695 -681
externa servicekostnader -2 128 -1 860
Övriga administrationskostnader totalt -14 911 -14 743

9. avskrivningar och nedskrivningar
avskrivningar
Programvara och projekt -2 050 -1 412

 Övriga immateriella tillgångar -1 073 -980
Övriga maskiner och inventarier -385 -460
avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar totalt -3 508 -2 853
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10. Övriga rörelsekostnader
myndighetsavgifter -112 -94
hyreskostnader -2 676 -2 300
Förlust vid överlåtelse av rörelsetillgångar 0 -2
Fusionsförluster 0 -335
Övriga kostnader -408 -333
Övriga rörelsekostnader totalt -3 195 -3 064

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

värdeminskningsförluster -6 2
Återförda specifika värdeminskninsförluster 2 -1

Garantier och övriga poster utanför balansräkningen
Övriga finansiella värdeminskningsförluster

Nedskrivningar på dotterbolagsaktier -387 0
Nedskrivningsförlust av övriga finansiella tillgångar totalt -391 0

12. Inkomstskatter
Skatter som hänför sig till beskattningsbara inkomster under räkenskapsperioden 0 0
Skatter från föregående räkenskapsperioder 0 -43
Kalkylerade skatter 250 163
Övriga skatter 59 0
Inkomstskatter totalt 309 120
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15. Skuldebrev Offentligt 2011 2010
emitterade av offentliga samfund noterade Övriga Totalt totalt
av staten emitterade obligationslån som innehas för handel 0 0 0 64 818
emitterade av offentliga samfund totalt 0 0 0 64 818

emitterade av andra än offentliga samfund
Bankcertifikat 22 036 22 036 32 900
obligationslån emitterade av banker 57 460 72 665 130 125 175 964
Övriga skuldebrev 0 0 0 0

emitterade av andra än offentliga samfund totalt 57 460 94 701 152 160 208 865

Skuldebrev totalt 152 160 273 683

Skuldebrev per balansräkningspost
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker

offentilig sektor 0 64 818
Övriga 129 655 170 549

Skuldebrev
Övriga 22 506 38 316

totalt 152 160 273 683

Placeringarnas landsfördelning
Finland 40 057 99 915
Sverige 63 623 51 526
Norge 11 660 8 824
Danmark 10 894 4 638
Storbritannien 3 958 19 524
Schweiz 11 038 11 026
holland 10 930 7 291
uSa 8 841
Frankrike 39 647
Österrike 4 264
tyskland 18 187

1 000 euRo 2011 2010

13. Fordringar på kreditinstitut
Betalbara på anfordran

Inhemska kreditinstitut 702 14 012
 utländska kreditinstitut 1 829 2 075

Betalbara på anfordran totalt 2 531 16 087
Övriga

Centralbanker
utländska kreditinstitut 1 726 1 176

Övriga totalt 1 726 1 176

Fordringar på kreditinstitut totalt 4 257 17 263

14. Fordringar på allmänheten och offentlig sektor
Övriga

Företag och bostadssamfund 4 569 3 493
hushåll 50 079 46 528
utlandet 5 152 8 068

Övriga totalt 59 800 58 090

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 59 800 58 090

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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16. aktier och andelar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen

2011 Offentligt
Balansräkningspost noterade Övriga Totalt
aktier och andelar

Som kan säljas 0 1 239 1 239
värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Som innehas för handel 19 456 616 20 073
Övriga värderade till verkligt värde via resultaträkningen 504 6 723 7 227

aktier och andelar totalt 19 960 8 579 28 539

2010 offentligt
Balansräkningspost noterade Övriga totalt
aktier och andelar

Som kan säljas 0 1 900 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 10 100 68 118

Nettoriskpositionen beskrivs på sidan 21. 

17. aktier och andelar i ägarintresseföretag
I början av räkenskapsperioden 0 0
Ökning 4 869 0
I slutet av räkenskapsperioden 4 869 0
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18. Derivatinstrument

Samlad effekt av derivatrisken Nominellt värde för
underliggande instrument 2011 2011

Återstående maturitet Verkligt
Derivatinstrument som innehas för handel Under 1 år 1–5 år 5–15 år värde (+/-) TILLGÅNGaR SKULDER
valutaderivat 136 936 0 0 -3 1 509 1 512
aktiederivat

terminskontrakt 8 769 0 0 99 251 152
Köpta optioner 58 280 78 980 0 13 673 14 992 1 319
utfärdade optioner 47 785 79 930 0 -9 403 616 10 019

Övriga derivatinstrument
Derivatinstrument som innehas för handel totalt 251 770 158 910 0 4 367 17 368 13 002

Derivatinstrument totalt 251 770 158 910 0 4 367 17 368 13 001

Samlad effekt av derivatrisken 2010 2010

Derivatinstrument som innehas för handel
Räntederivat

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

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

Övriga derivatinstrument
Derivatinstrument som innehas för handel totalt 545 233 121 479 0 -2 058 19 418 21 476

Derivatinstrument totalt 545 233 121 479 0 -2 058 19 418 21 476

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 2011 totalt 7,6 miljoner 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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19. Immateriella tillgångar

Oavslutade program och projekt
anskaffningsvärde 1.1. 1 553 535
Ökning 2 006 2 148
minskning -3 341 -1 130
anskaffningsvärde 31.12. 217 1 553
Bokföringsvärde 31.12. 217 1 553

applikationer och programvara
anskaffningsvärde 1.1. 12 040 10 702
omräkningsdifferens 0 9
Överföring mellan posterna 0 0
Ökning 3 662 1 329
minskning -384 0
anskaffningsvärde 31.12. 15 319 12 040
ackumulerade avskrivningar 1.1. -7 747 -6 328
omräkningsdifferens 0 -6
Räkenskapsperiodens avskrivningar -1 727 -1 413
omräkningsdifferens som hänför sig till räkenskapsperiodens avskrivningar 0 0
ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 124 0
ackumulerade avskrivningar 31.12. -9 351 -7 747
Bokföringsvärde 31.12. 5 968 4 293

Reparationer av hyreslokaler
anskaffningsvärde 1.1. 3 245 3 241
omräkningsdifferens 0 3
Ökning 1 472 0
anskaffningsvärde 31.12. 4 625 3 245
ackumulerade avskrivningar 1.1. -3 147 -3 071
omräkningsdifferens 0 -2
Räkenskapsperiodens avskrivningar -52 -74
omräkningsdifferens som hänför sig till räkenskapsperiodens avskrivningar 0 0
ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 26 0
ackumulerade avskrivningar 31.12. -3 173 -3 147
Bokföringsvärde 31.12. 1 452 98

Övriga immateriella tillgångar
anskaffningsvärde 1.1. 4 145 0
Överföring mellan posterna 0 4 145
minskning -34 0
anskaffningsvärde 31.12. 4 111 4 145
ackumulerade avskrivningar 1.1. -906 0
Räkenskapsperiodens avskrivningar -962 -906
ackumulerade avskrivningar 31.12. -1 869 -906
Bokföringsvärde 31.12. 2 242 3 239

Immateriella tillgångars bokföringsvärde 31.12. totalt 9 880 9 183

Immateriella tillgångars balansvärde 31.12. 9 880 9 183
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20. Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier
anskaffningsvärde 1.1. 5 146 5 534
omräkningsdifferens 4 83
Ökning 2 783 224
minskning -1 897 -694
anskaffningsvärde 31.12. 6 036 5 146
ackumulerade avskrivningar 1.1. -4 709 -4 861
omräkningsdifferens -4 -64
Räkenskapsperiodens avskrivningar -385 -464
omräkningsdifferens som hänför sig till räkenskapsperiodens avskrivningar -1 -1
ackumulerade avskrivningar som hänför sig till minskningar 62 681
ackumulerade avskrivningar 31.12. -5 036 -4 709
Bokföringsvärde 31.12. 1 000 437

Maskiners och inventariers bokföringsvärde totalt 31.12. 1 000 437

Övriga materiella tillgångar
anskaffningsvärde 1.1. 591 591
omräkningsdifferens 0 0
Ökning 0 0
anskaffningsvärde 31.12. 591 591
Bokföringsvärde 31.12. 591 591

Materiella tillgångars bokföringsvärde 31.12. totalt 1 590 1 028

Materiella tillgångars balansvärde 31.12. 1 590 1 028
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21. Övriga tillgångar
Fordringar på försäljning av värdepapper 13 446 14 142
Fordringar avseende provisioner 3 069 3 382
Fordringar avseende förmedling av värdepapper 49 792 116 865
Övriga fordringar 3 212 914
Övriga tillgångar totalt 69 519 135 303

22. Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Räntefordringar 1 911 2 447
Skattefordran 458 11
Personalrelaterade 1 096 579
Övriga 1 260 2 759
Resultatregleringar och förskottsbetalningar totalt 4 725 5 796

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

Periodiseringsskillnader bokförda som skattefordringar inkluderar 
periodiseringsskillnad vid avskrivning av anläggningstillgångar.

24. Skulder till kreditinstitut och centralbanker
Kreditinstitut

Övriga 11 958 21 161
Skulder till kreditinstitut och centralbanker totalt 11 958 21 161

25. Skulder till allmänheten och offentlig sektor
Inlåning

Betalbara vid anmodan 344 919 280 764
Övriga 12 540 26 645

Övriga skulder
Övriga 1 971 4 911

Skulder till allmänheten och offentlig sektor totalt 359 429 312 320

26. Skuldebrev emitterade till allmänheten
Placeringscertifikat 1 985 10 967
masskuldebrev 66 708 51 862
Skuldebrev emitterade till allmänheten totalt 68 693 62 829

Förändring i skuldebrev emitterade till allmänheten
emitterade 21 018 24 426
 Återköpta 6 996 18 847

27. Derivatinstrument och övriga skulder som innehas för handel
Derivatinstrument 13 001 21 476
uppkomna genom blankning av aktier 8 254 20 973
Derivatinstrument och övriga skulder som innehas för handel totalt 21 255 42 449
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28. Övriga skulder
Förmedlingsskuld avseende värdepapper 49 113 111 936
Köpeskulder avseende värdepapper 1 629 12 662
Skatteskuld 26 30
Personalrelaterade 603 609
Övriga kortfristiga skulder 1 100 672
Förhandsbetalningar av kontantkunder 3 150 0
momS-skuld 0 70
Övriga skulder totalt 55 622 125 978

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Ränteskulder 2 029 1 894
Personalrelaterade 5 363 5 625
Övriga resultatregleringar 1 056 5 500
Resultatregleringar och förskottsbetalningar totalt 8 448 13 019

30. Uppskjuten skatteskuld
Beräknad på periodiseringsdifferenser 558 842
uppskjuten skatteskuld totalt 558 842

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 10 291 10 013
Ökningar 820 278
miskning
vid slutet av redovisningsperiod 11 111 10 291

vinst/förlust föregående redovisningsperiod
vid början av redovisningsperiod 13 436 19 106
Ökningar -5 150 -4 977
miskning 238
Dividendutdelning -1 960 -513
Förändring 63 -214
I slutet av räkenskapsperioden 6 627 13 402

Redovisningsperiodens vinst/förlust 4 389 34

32. Egna aktier i kreditinstitutets ägo
Företaget innehar egna aktier 41 200 st
aktiernas inköpskostnad uppgår till 1 959 727 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 4 102 274 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

1.1.2010 26 400 4 152 399 30 194 1 839 10 013
Köp av egna aktier beslut 2008 4 683 -4 683 0 0 0
Köp av egna aktier beslut 2009 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

1.1.2011 64 333 4 138 466 30 194 1 839 10 291
Köp av egna aktier beslut 2010 18 376 -18 376 0 0 0
Köp av egna aktier beslut 2011 136 952 -136 952 0 0 0
annulering av egna aktier beslut 2011 -178 461 0 0 0 0
aktieemission 2010 fullmakt 0 42 436 0 0 0
aktieemission 2011 fullmakt 0 35 500 0 0 820

31.12.2011 41 200 4 061 074 30 194 1 839 11 111
aktier totalt 4 102 274

Överkursfond 
till överkursfonden avsätts det belopp som före nyemission 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 23,18
oy Scripofilum ab (henrik andersin) 950 820 23,18
oy Fincorp ab (Roger Kempe) 579 945 14,14
Ingman Group oy ab 465 000 11,34
lehtimäki maunu 98 432 2,40
tallberg Claes 92 439 2,25
hollfast John 82 080 2,00
Dudarev Grigory 50 385 1,23
hartikainen Raimo 41 504 1,01
Jousimies Panu 39 768 0,97

3 351 193 81,69
Övriga 751 081 18,31
totalt 4 102 274 100,00
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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 för derivat. maturiteten för derivat har också tagits upp i bilagan
18, med det nominella värdet för det underligaande instrumentet som grund, vilket inte fullständigt motsvara verkliga kassaflöden. aktier och andelar är 
rapporterade i maturiteterna så, att handeslagrets noterade aktier, och noterade placeringsfonder är i den kortaste maturitetsperioden,
onoterade aktier är noterade enligt förväntad försäljningstid, och kapital- och fastighetsfonder enligt den estimerade dagen för inlösen.

Under
2011 3 mån 3–12 mån 1–5 år 5–10 år över 10 år Totalt
tillgångar
Kontanta medel 205 146 205 146
lån och övriga fordringar

Fordringar på kreditinstitut 4 257 0 0 0 0 4 257
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 5 922 14 481 37 230 2 167 0 59 800

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker 0 49 044 80 611 0 0 129 655
Skuldebrev 0 22 506 0 0 0 22 506
aktier och andelar 19 960 616 6 723 0 0 27 300
Derivatinstrument 9 770 734 6 865 0 0 17 368

Finansiella tillgångar som kan säljas
aktier och andelar 0 0 1 239 0 0 1 239

upplupen ränta 782 1 129 0 0 0 1 911

Skulder
Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift

Skulder till kreditinstitut 10 208 1 750 0 0 0 11 958
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 354 447 3 494 1 488 0 0 359 429
Skuldebrev emitterade till allmänheten 3 544 1 365 63 783 0 0 68 693

Finansieringsskulder bokförda till verkligt värde via resultaträkningen 11 021 2 761 7 473 0 0 21 255
upplupen ränta 1 967 38 24 0 0 2 029

2010
tillgångar
Kontanta medel 27 512 0 0 0 0 27 512
lån och övriga fordringar

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

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker 0 0 235 367 0 0 235 367
Skuldebrev 2 998 31 858 3 460 0 0 38 316
aktier och andelar 58 022 2 984 5 216 0 0 66 223
Derivatinstrument 8 019 2 729 8 670 0 0 19 418

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

upplupen ränta 900 1 547 0 0 0 2 447

Skulder
Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift

Skulder till kreditinstitut 18 011 1 650 1 500 0 0 21 161
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 305 372 6 861 86 0 0 312 320
Skuldebrev emitterade till allmänheten 6 492 7 400 48 936 0 0 62 829

Finansieringsskulder bokförda till verkligt värde via resultaträkningen 29 251 2 627 10 571 0 0 42 449
upplupen ränta 1 792 68 34 0 0 1 894

Åtaganden utanför balansräkningen specificeras i bilaga 45.
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37. Balansposter i inhemsk och utländsk valuta 
Inhemsk Övrig 2011 Inhemsk Övrig 2010

Balanspost valuta valuta Totalt valuta valuta totalt
lån och övriga fordringar

Kontanta medel 205 146 0 205 146 27 512 0 27 512
Fordringar på kreditinstitut 2 829 1 428 4 257 15 404 1 859 17 263
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 59 800 0 59 800 58 090 0 58 090

Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen
Skuldebrev 152 160 0 152 160 273 683 0 273 683
aktier och andelar 23 185 4 115 27 300 42 552 23 671 66 223
Derivatinstrument 15 499 1 869 17 368 18 921 496 19 418

Övriga tillgångar, inkl. balansposter 100 317 13 775 114 092 139 100 33 071 172 171
totalt 558 936 21 187 580 123 575 262 59 097 634 359

Finansieringsskulder bokförda till periodiserad anskaffningsutgift
Skulder till kreditinstitut 11 958 0 11 958 21 161 0 21 161
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 349 047 10 383 359 429 307 624 4 696 312 320
Skuldebrev emitterade till allmänheten 68 693 0 68 693 62 829 0 62 829

Finansieringskulder bokförda till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument och skulder som innehas för handel 16 984 4 271 21 255 31 778 10 670 42 449

Övriga skulder 51 668 12 906 64 574 115 148 24 691 139 839
totalt 498 349 27 560 525 909 538 540 40 058 578 598
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38. Värdepapperslån 
marknadsvärde av värdepapperslån 31.12., inlåning 8 254 23 889
marknadsvärde av värdepapperslån 31.12., utlåning 195 2 262

39. Finansiella tillgångars och skulders verkliga och bokförda värden Bokföringsvärde Verkligt värde
2011 2011

Kontanta medel 205 146 205 146
Skuldebrev belåningsbara i centralbanker 129 655 129 655
Fordringar på kreditinstitut 4 257 4 257
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 59 800 59 800
Skuldebrev 22 506 22 506
aktier och andelar 28 539 28 539
aktier och andelar i företag inom samma koncern 21 735 21 735
Derivatinstrument 17 368 17 368

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut 11 958 11 958
Skulder till allmänheten och offentlig sektor 359 429 359 429
Skuldebrev emitterade till allmänheten 68 693 68 954

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel 21 255 21 255

40. Ställda säkerheter och övriga ansvarsförbindelser 2011 2010
värdepapper 103 200 130 887
Penningdepositioner 1 578 1 604

41. Bruksleasingavtal
leasinghyror, ansvar inom ett år 301 328
leasinghyror, ansvar längre än ett år och högst fem år 243 354

42. Övriga åtaganden avseende hyresansvar
hyresansvar inom ett år 2 209 2 266
hyresansvar längre än ett år 8 659 12 473

43. Specifikation av åtaganden utanför balansräkningen
Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part*) 2 964 6 419
oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder 1 104 1 672
Övriga garantiansvar 885 530
outnyttjade kreditarrangemang, givna åt kunder 3 463 3 055

*) Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part inkluderar i omX och SeB för kundens del givna säkerheter. Kunderna har
täckt alla sina garantier till evli till fullo, utom en kunds garanti-underskott på 0,01 miljoner euro. Övriga för kunden givna
oåterkalleliga avtal inkluderar för kunders del garanterade teckningsavtal.

44. Notariatverksamhet och kundmedel under förvaltning, M€
Kapital inom ramen för evli Bank abp:s förmögenhetsförvaltning 31.12.

Brutto 6 270 7 258 
Netto 4 481 5 162 

Kapital under förvaltning enligt separata avtal
Diskretionär kapitalförvaltning 2 580 2 058 
Konsultativ kapitalförvaltning 94 96 
totalt 2 674 2 154 
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moderbolagets utdelningsbara egna kapital i bokslutet uppgår till 11 015 327,49 euro, varav räkenskapsperiodens vinst 
är 4 388 593,64 euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen används på följande sätt:
- som dividend utdelas 0,61 euro per aktie, sammanlagt 2 477 255,14 euro
- 8 538 072,35 euro kvarlämnas i det fria egna kapitalet

helsingfors den 10 februari 2012

 henrik andersin Robert Ingman harri-Pekka Kaukonen
 ordförande

 mikael lilius teuvo Salminen thomas thesleff

 maunu lehtimäki  
 verkställande direktör

STYRELSENS FÖRSLaG T I LL  V INSTUTDELNING ÅT 
 
BOLaGSSTÄMMaN
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Till Evli Bank abp:s bolagsstämma
vi har reviderat evli Bank abp:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 
1.1.2011–31.12.2011. Bokslutet omfattar koncernens balansräkning, rapport över totalresultat, kalkyl över förändringar 
i eget kapital, finansieringsanalys och noter till bokslutet samt moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansie-
ringsanalys 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) 
sådana de antagits av eu och för att bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlig-
het med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen sva-
rar 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 revi-
sionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet 
om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida medlemmarna 
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 bolag-
sordningen.

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 moder-
bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadgan-
den gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet 
är konfliktfria.

helsingfors den 10 februari 2012

KPmG oy aB

marcus tötterman
CGR
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