
 

EVLI BANK ABP 
 
Evli Evli Bank Abp är en oberoende investmentbank, som erbjuder förmögenhetsförvaltning, aktie- och derivatförmedlig, 
analys samt corporate finance -tjänster. Bolagets kunder består av institutioner, företag och förmögna privatpersoner. Evli 
grundades 1985 och har under hela verksamhetstiden varit en föregångare och vägvisare på den snabbt växande kapital-
marknaden. Bolagets tillväxt och framgång grundar sig på personalens gedigna yrkeskunskap samt dess förmåga, som 
uppnåtts genom erfarenhet, att hitta lösningar med mervärde åt sina kunder. Evlis målsättning är att skapa långsiktiga och 
förtroendefulla kundrelationer. 
 
Evli har verksamhet i Finland, Sverige, Estland, Litauen och Ryssland och har omkring 280 anställda. Evlikoncernens eget 
kapital är 55,9 miljoner euro och kapitaltäckningsgraden är 13,2 % enligt BIS (30.6.2010). 
 
 
Evli Bank Abp, Alexandersgatan 19 A, PB 1081, FI-00101 Helsingfors, Finland, växel +358 9 476 690, www.evli.com 
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EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-6/2010 
 
Januari - juni 
 
· Koncernens provisionsintäkter uppgick till nästan det dubbla jämfört med 

motsvarande period i fjol och var 29,3 miljoner euro (1-6/2009: 16,2 milj. euro) 
· Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent jämfört med motsvarande 

period i fjol och var 30,2 miljoner euro (26,0 milj. euro).  
· Nettoomsättningens tillväxt hämmades av att Treasurys värdepappershandel och 

valutahandel som en följd av turbulensen på finansmarknaden gav en mindre 
nettoavkastning än väntat.   

· Corporate Finance stärkte sin marknadsposition Sverige, Finland och Ryssland, 
vilket medförde att enhetens resultat blev betydligt bättre än under motsvarande 
period i fjol. 

· Koncernens resultat för betraktelseperioden var 2,3 miljoner euro (2,0 milj. euro). 
· Rörelsevinsten före skatter och vinstpremier till personalen var 4,4 miljoner euro  

(4,4 milj. euro)  
· Koncernens förvaltade kapital uppgick i slutet av juni till 5,1 miljarder euro  

(3,8 mrd. euro). Siffrorna för 2010 inkluderar förvaltat kapital som överfördes både 
genom förvärvet av Carnegie Finlands kapitalförvaltningsrörelse och förvärvet av Erik 
Penser Fonder AB. 

· Evli Banks likviditet har fortsatt att vara solid och koncernen hade inga kreditförluster 
under granskningsperioden. 

 
April - juni 
 
· Koncernens provisionsintäkter var 70 procent högre än under motsvarande period i 

fjol och var 16,0 miljoner euro (4-6/2009: 9,3 milj. euro). 
· Koncernens nettoomsättning var 14,3 miljoner euro (15,4 milj. euro). 
· Koncernens resultat för andra kvartalet var 0,5 miljoner euro (2,3 milj. euro). 
· Rörelsevinsten före skatter och vinstpremier till personalen var 1,1 miljoner euro  

(4,5 milj. euro). 
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NYCKELTAL 4-6/ 2010 4-6/ 2009 1-6/ 2010 1-6/ 2009 1-12/ 2009
Intäkter, M€ 15,0 16,2 31,7 27,5 57,1
Nettoomsättningen, M€ 14,3 15,4 30,2 26,0 53,8
Rörelsevinst / -förlust, M€ 0,4 3,1 2,5 3,0 5,3
Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 0,5 2,3 2,3 2,0 3,7
Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 2,8 % 20,4 % 8,3 % 11,6 % 9,8 %
Anställda i slutet av perioden 280 285 281  
 
 
Omsättningsutveckling 
 
Januari - juni 
 
Koncernens nettoomsättning utvecklades positivt i jämförelse med motsvarande period 
i fjol. Evli-koncernens nettoomsättning var 30,2 miljoner euro, vilket innebär en tillväxt 
på 16 procent (26,0 milj. euro). Nettoomsättningen påverkades positivt av ökade 
intäkter inom kapitalförvaltningen och ökade rådgivningsarvoden. Enligt 
förväntningarna minskade räntenettot jämfört med motsvarande period i fjol. 
Nettointäkterna för värdepappershandeln och valutahandeln minskade i synnerhet på 
grund av koncernens treasury-verksamhet. Utvecklingen av treasury-verksamhetens 
omsättning hämmades mot slutet av våren då osäkerheten spred sig på 
räntemarknaden, vilket höjde riskpremien. Koncernens placeringar har värderats enligt 
marknadsnoteringarna. 
 
Wealth Management - enhetens nettoomsättning ökade med 61 procent jämfört med 
föregående år. Ökningen var en följd av att de förvaltade tillgångarnas marknadsvärde 
ökade, vilket i sin tur ökade enhetens provisionsintäkter. Wealth Management - 
enhetens nettoomsättning under betraktelseperioden påverkades därtill positivt av 
företagsförvärven 2009 och de därigenom ökade provisionsintäkterna. 
Företagsförvärven ökade även det förvaltade kapitalet. 
   
Kapitalmarknadsenhetens nettoomsättning ökade under första halvåret med 16 procent 
jämfört med föregående år. Tillväxten uppstod i synnerhet genom 
nettoprovisionsintäkterna som ökade med 47 procent jämfört med motsvarande period 
i fjol.  
  
Corporate Finance - enhetens nettoomsättning nästan tredubblades jämfört med 
motsvarande period i fjol. Bakgrunden till den ökade nettoomsättningen är den ökade 
omstruktureringsaktiviteten. En betydande fluktuation mellan intäkterna från ett kvartal 
till ett annat är emellertid typiskt för Corporate Finance - affärsrörelsen. Enhetens 
orderstock ligger på en bra nivå. 
 
April - juni 
 
Evlikoncernens nettoomsättning för andra kvartalet var 14,3 miljoner euro (15,4 milj. 
euro). Nettoomsättningen påverkades positivt av ökade intäkter inom 
kapitalförvaltningen och ökade rådgivningsarvoden. Enligt förväntningarna minskade 
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räntenettot jämfört med motsvarande period i fjol och då även ränteinstrumentens 
marknadsvärde föll, minskade nettoomsättningen.  
 
Wealth Management - enhetens nettoomsättning ökade med 55 procent jämfört med 
föregående år. Ökningen var en följd av att de förvaltade tillgångarna ökade 
(företagsförvärven 2009) och likaså deras marknadsvärde, vilket i sin tur ökade 
enhetens provisionsintäkter.  
   
Kapitalmarknadsenhetens nettoomsättning under andra kvartalet ökade med 17 
procent jämfört med motsvarande period i fjol. Ökningen berodde främst på den 
positiva provisionsintäktsutvecklingen. Enhetens nettoprovisionsintäkter ökade med 22 
procent jämfört med motsvarande period i fjol.  
  
Under andra kvartalet ökade Corporate Finance - enhetens nettoomsättning betydligt 
jämfört med motsvarande period i fjol. Bakgrunden till den ökade nettoomsättningen är 
den ökade omstruktureringsaktiviteten.  
 
Resultat och kostnadsstruktur 
 
Januari - juni  
 
Koncernens resultat före skatter och vinstpremier till personalen var under 
betraktelseperioden 4,4 miljoner euro (4,4 milj. euro). Resultatet före skatter och 
bokslutsdispositioner var 2,5 miljoner euro (3,0 milj. euro). Koncernens I/K-tal förblev 
oförändrat på samma nivå, 1,1, som motsvarande period i fjol.  
 
Koncernens ökade kostnader beror på företagsförvärven mot slutet av 2009 samt på 
marknadföringsinsatser och utvecklandet av nya produkter och tjänster.  
 
April - juni 
 
Koncernens rörelsevinst före skatter och vinstpremier till personalen var under andra 
kvartalet 1,1 miljoner euro (4,5 milj. euro). Andra kvartalets resultat före skatter och 
bokslutsdispositioner var 0,4 miljoner euro (3,1 milj. euro).  
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Utsikter 
 
Enligt vår aktuella syn växer bolagets omsättning och lönsamheten blir bättre än den 
varit 2009. Bakgrunden till detta är ökade provisionsintäkter och de 
anpassningsåtgärder som vidtagits. 
 
Helsingfors den 16 juli 2010 
 
Styrelsen 
 
Ytterligare information: 
 
Maunu Lehtimäki, verkställande direktör 
Tel. +358 (09) 4766 9304 eller +358 (0)50 553 3000 
 
Johanna Lamminen, finansdirektör 
Tel. +358 (09) 4766 9861 eller +358 (0)40 848 4448 
 
www.evli.com 
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