
 

EVLI BANK ABP 
 
Evli Bank har placering som specialområde. Vi hjälper samfund och privatpersoner att öka sin förmögenhet. Evli erbjuder 
förmögenhetsförvaltning, aktie- och derivatförmedlig, analys samt corporate finance-tjänster.  
 
Evli grundades 1985 och har sedan dess varit en föregångare och vägvisare på den snabbt växande kapitalmarknaden. 
Verksamheten grundar sig på personalens gedigna yrkeskunskap samt dess förmåga, som uppnåtts genom erfarenhet, att 
hitta lösningar med mervärde åt kunderna. Evlis målsättning är att skapa lågsiktiga och förtroendefulla kundrelationer.  
 
Evlis verksamhetsområde omfattar i första hand Östersjöregionen. Banken sysselsätter omkring 250 personer. 
Evlikoncernens eget kapital uppgår till 48,4 milj. euro och BIS-kapitaltäckningsgraden är 13,9 % (31.3.2012).  
 
 
Evli Bank Abp , Alexandersgatan 19 A, PB 1081 00101 Helsingfors, telefon +358 (09) 476 690 www.evli.com 
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EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-3/2012 
 
 
• Koncernens nettoomsättning var under betraktelseperioden 12,8 miljoner euro (1-

3/2011: 16,1 milj. euro). 
• Koncernens kostnader har minskat betydligt, ca. 15 procent jämfört med året innan. 
• Resultatet var 1,2 miljoner euro (1,1 milj. euro). 
• Koncernens förvaltade kapital uppgick i slutet av mars till 4,9 miljarder euro (5,3 mrd. 

euro). Kapitalet under förvaltning uppgick till 6,2 miljarder euro (5,3 mrd euro), 
medräknat samägda företag. 

• Evli Banks likviditet och soliditet är fortsättningsvis goda. 
• Enligt Evlis bedömning blir resultatet positivt för året som helhet.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYCKELTAL 1-3/ 2012 1-3/ 2011 1-12/ 2011
Intäkter, M€ 13,4 16,7 61,5
Nettoomsättningen, M€ 12,8 16,1 59,0
Rörelsevinst / -förlust, M€ 1,4 1,7 3,6
Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 1,2 1,1 3,8
Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 11,2 % 10,8 % 6,2 %
Anställda i slutet av perioden 253 291 276
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Omsättningsutveckling 
  
Koncernens nettoomsättning minskade med 20 procent jämfört med motsvarande 
period i fjol och var 12,8 miljoner euro (16,1 milj. euro). Räntebidragets utveckling och 
Treasury-verksamhetens samt Corporate Finance-enhetens goda resultat hade en 
positiv effekt på utvecklingen av nettoomsättningen. Bakgrunden till den minskade 
omsättningen är en synnerligen stark jämförelseperiod för Markets- och Wealth 
Management-enheterna samt den svaga börsomsättningen som bottnar i osäkerheten 
på marknaden. Därtill omvärderade bolaget de värdepapper som anskaffats för 
försäljning och redovisade en värdeminskning på 0,7 miljoner euro, vilket bidrog till den 
svagare utvecklingen av omsättningen.  
 
Wealth Management-enhetens nettoomsättning minskade med 28 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. Utöver den starka jämförelseperioden, påverkas 
statistiken av att intäkterna för fastighetsfonderna saknas i betraktelseperiodens 
omsättning. Under betraktelseperioden omfattade posten Andelar i samägda bolags 
resultat fastighetsfondernas intäkter. 
   
Markets-enhetens nettoomsättning minskade med 41 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år.  
  
Corporate Finance-enhetens nettoomsättning ökade med 126 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 personalen var under 
betraktelseperioden 1,8 miljoner euro (3,1 milj euro). Resultatet före skatter och 
bokslutsdispositioner var 1,4 miljoner euro (1,7 milj. euro). Koncernens I/K-tal förblev 
oförändrat på samma nivå; 1,1, som motsvarande period i fjol. Koncernens kostnader 
har minskats betydligt genom de sparåtgärder som verkställdes 2011. 

 
Utsikter  
 
Vi esitimerar att årets resultat som helhet blir positivt. Vår syn får stöd av en svag 
förbättring i verksamhetsbetingelserna och av att bolagets kostnadsstruktur har lättats 
betydligt.  

 
Helsingfors 24 april 2012 
 
Styrelsen 
 
Ytterligare information: 
 
Maunu Lehtimäki, verkställande direktör  
Tel. +358 (09) 4766 9304 eller +358 (0)50 553 3000 

 
Eeva Vakkilainen, ekonomidirektör  
Tel. +358 (09) 4766 9861 eller +358 (0)40 571 5757 
 
www.evli.com 
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