
EVRY startet 2016 med en lavere kost-
nadsbase enn foregående år. Dette som 
resultat av at flere kostnadsreduserende 
tiltak ble implementert i 2015 for å styrke 
konsernets lønnsomhet og langsiktige 
konkurransekraft. Forbedring av den 
operasjonelle effektiviteten, sammen 
med lavere kostnadsbase, har bidratt til 
en betydelig lønnsomhetsforbedring 
innen alle forretningsområder i 2016. 
I tillegg har endring av organisasjons-
struktur, økt markedsfokus og tydeligere 
prioritering av ressurser resultert i økt 
salg og flere kundeseire av langsiktig og 
strategisk betydning.  

Selskapet har gjennom 2016 fortsatt sitt 
fokus på investering i skybaserte infra-
strukturløsninger for å tilby kundene ska-
lerbare og markedsledende løsninger 
på globale plattformer. Overføringen 
av kunder til IBM sin plattform, som er 
en viktig del av EVRY sin skybaserte 
strategi, er i henhold til plan. I tillegg har 
selskapet inngått flere partnerskapsavtaler 
med blant annet Google, Microsoft, 
Amazon Web Services, Apple og 
Facebook. Dette for å tilby EVRY sine 
kunder skalerbare og innovative løsninger 
for økt konkurransekraft. 

Konsernets driftsinntekter for 2016 ble 
NOK 12 246,4 millioner mot NOK  
12 859,5 millioner i 2015. som tilsvarer 
en organisk omsetningsnedgang på  

4,4 %. Justert for tap av inntekter knyttet 
til DNB non-mainframe var organisk  
omsetningsnedgang 0,9 %. 

Konsernets driftsresultat før avskrivning 
av kundekontrakter og nedskrivning av 
immaterielle eiendeler og andre inn- 
tekter og kostnader (normalisert EBITA) 
var NOK 1 321,6 millioner sammenlignet 
med NOK 811,0 millioner in 2015. 
Normalisert EBITA margin ble forbedret 
med 4,5 prosentpoeng, fra 6,3 % i 2015 
til 10,8 % i 2016.

Konsernets cash conversion var 108,0 % 
i 2016, en forbedring på 10 prosent- 
poeng fra 2015. Konsernet frie kontant- 
strøm (justert for andre inntekter og 
kostnader) var NOK 964,0 millioner i 
2016 sammenlignet med NOK 592,0 
millioner i 2015.

Konsernet rapporterte en ordrereserve 
på NOK 20,8 milliarder ved utgangen 
av desember 2016, hvorav NOK 7,6 
milliarder skal leveres i 2017. 

Fortjeneste per aksje i 2016 var NOK 
1,12 sammenlignet med NOK -5,28 i 
2015. Normalisert fortjeneste per aksje i 
2016 var NOK 2,18 sammenlignet med 
NOK 1,15 i 2015.

Se mer detaljert informasjon på side 58-63 
Nøkkeltall og Alternative resultatmål.

Styrets årsberetning 2016

EVRY viser i 2016 økt lønnsomhet og demonstrerer styrket 
konkurransekraft. Langsiktige kontrakter med strategiske 
kunder er fornyet, og også nye kunder viser EVRY tillit. Ved 
inngangen til 2017 er ordrereserven på et rekordhøyt nivå.
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Driftsinntekter

Normalisert EBITA

Antall ansatte

Driftsinntekter

Normalisert EBITA

Antall ansatte

Driftsinntekter

Normalisert EBITA

Antall ansatte

EVRY Financial Services
2016

EVRY Norge
2016

EVRY Sverige
2016

NOK 3 133 mill

NOK 415 mill

1 238

NOK 5 669 mill

NOK 430 mill

2 361

NOK 3 245 mill

NOK 305 mill

1 778

Resultatregnskap

INNTEKTER
Konsernets driftsinntekter for 2016 ble 
NOK 12 246,4 millioner mot NOK  
12 859,5 millioner i 2015, som tilsvarer en 
organisk omsetningsnedgang på 4,4%. 
Reduksjonen i konsernets driftsinntekter 
i 2016 skyldes i hovedsak tap av DNB 
non-mainframe kontrakten. Justert  
for DNB var organisk omsetnings- 
nedgang 0,9 %. Konsernet viste positiv 
organisk vekst i både tredje og fjerde 
kvartal i 2016. Veksten var i stor grad 
drevet av segmentet EVRY Financial 
Services, spesielt innen det nordiske 
kortmarkedet. 

DRIFTSR E S ULTAT FØ R AVS K RI V-
NING AV K UNDE KO NT RAK T E R O G 
NEDSKRI V NI NG AV I MMATE RI E L L E 
EIENDEL E R ( E BI TA) 
Konsernets driftsresultat før avskrivning 
av kundekontrakter og nedskrivning av 
immaterielle eiendeler (EBITA) var NOK 
946,7 millioner i 2016 mot NOK -1 405,4 
millioner i 2015. Samlet sett var EBITA 
negativt påvirket av andre inntekter og 
kostnader på NOK 374,9 millioner i 2016, 
hvorav NOK 249,8 millioner knytter seg 
til implementering av IBM kontrakten. 
I 2015 var EBITA negativt påvirket av 
andre inntekter og kostnader på  
NOK 2 216,4 millioner, hvorav NOK  
1 234,2 millioner relaterer seg til inn- 
gåelse av avtalen med IBM. I tillegg ble 
det kostnadsført NOK 510,2 millioner i 
forbindelse med restruktureringstiltak, 
samt nedskrivning av balanseposter 
knyttet til forbedringsprogrammet 
Future Proof på til sammen NOK 292,7 
millioner. Se note 2 til konsernregn- 
skapet for en mer detaljert oversikt over 
andre inntekter og kostnader.

Justert for andre inntekter og kostnader 
rapporterte konsernet et driftsresultat 
før av- og nedskrivning av immaterielle 
eiendeler på NOK 1 321,6 millioner 
sammenlignet med NOK 811,0 millioner 
i 2015. Forbedringer av operasjonell 
effektivitet, sammen med kostnads- 
reduserende tiltak implementert i 2015 
og 2016 har bidratt til en betydelig 
lønnsomhetsforbedring. 

Avskrivninger av varige driftsmidler og 
egenutviklet software utgjorde NOK 
270,3 millioner i 2016, hvorav avskriv-
ninger av egenutviklet software var 
NOK 45,4 millioner. På sammenlignbar 
basis utgjorde avskrivninger NOK 467,4 
millioner i 2015, hvorav avskrivninger av 
egenutviklet software utgjorde  
NOK 84,0 millioner. 

Konsernets driftsresultat (EBIT)  
var NOK 933,3 millioner i 2016 mot  
NOK -1 566,0 millioner i 2015.

Avskrivninger av immaterielle eien-
deler utgjorde NOK 13,4 millioner i 
2016 mot NOK 24,6 millioner i 2015. 
Nedskrivninger av immaterielle eiendeler 
utgjorde NOK 135,9 millioner i 2015 
som i sin helhet gjelder nedskrivning av 
forbedringsprogrammet Future Proof. 

N E TTO  FI N AN S P OS T E R O G  
RE S ULTAT FØ R O G E T TE R S KATT 
Netto finansposter var NOK -513,0 
millioner i 2016, mens resultat før skatt 
fra videreført virksomhet var NOK 420,4 
millioner. Konsernets skattekostnad 
utgjorde NOK 119,9 millioner i 2016 og 
årsresultat fra videreført virksomhet var 
NOK 300,5 millioner. Resultat etter skatt 
fra ikke videreført virksomhet var NOK 
0,1 millioner i 2016. 

På sammenlignbar basis var netto 
finansposter NOK -330,4 millioner i 2015, 
mens resultat før skatt fra videreført 
virksomhet var NOK -1 896,4 millioner. 
Konsernets skattekostnad utgjorde NOK 
-455.4 millioner i 2015 og årsresultat fra 
videreført virksomhet var NOK -1 441,0 
millioner. Resultat etter skatt fra ikke 
videreført virksomhet var NOK 30,4 
millioner i 2015.

KO NTAN TS TRØ M O G FI NANSIELL 
S TI L L I N G 
Konsernets netto kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter var NOK 305,9 
millioner i 2016 mot NOK 217,3 millioner 
i 2015. Økningen i operasjonell kontant-
strøm skyldes i hovedsak forbedring av 
konsernets driftsresultat før av- og ned-
skrivninger (EBITDA). Rentebetalingene 
på konsernets låneportefølje økte med 
NOK 180.7 millioner i 2016 sammenlignet 
med 2015.  Endringen i konsernets 

arbeidskapital var NOK -433,3 millioner, 
som i hovedsak skyldes en reversering 
av avsetninger gjort i 2015 knyttet til  
IBM kontrakten.

Investeringer i varige driftsmidler var 
NOK 161,1 millioner i 2016 som var en 
nedgang fra NOK 296,6 millioner i 2015. 
Investeringer i egenutviklet program-
vare var NOK 189,4 millioner i 2016 
mot NOK 146,7 millioner i 2015. Det 
var i 2016 høyere investeringer innen 
segmentet EVRY Financial Services 
som i hovedsak var knyttet til utvikling av 
nye kjernebank- og betalingsløsninger, 
bygget på industristandarder som ISO 
20022, SOA og BIAN og tilrettelagt for 
et internasjonalt marked. Det er ikke 
kostnadsført vesentlig forskning og 
utvikling i 2016.

Netto kontantstrøm fra finansieringsak-
tiviteter var NOK 227,3 millioner i 2016. 
Konsernet refinansierte deler av sin 
låneportefølje i 2016 og i denne forbin-
delse ble det også utbetalt et utbytte til 
aksjonærene på NOK 1 906,1 millioner. 
I 2016 ble det tatt opp nye lån på netto 
NOK 2 133,4 millioner. Konsernets likvi-
ditetsreserve var NOK 2 799,2 millioner 
ved utgangen av 2016, hvorav NOK 
990,2 millioner var bankinnskudd, mot 
NOK 2 209,2 millioner ved utgangen 
av 2015. Konsernets likvide situasjon 
betraktes som god. 

Konsernets totalkapital beløp seg til  
NOK 10 460,7 millioner per 31. desember 
2016 mot NOK 11 077,5 millioner per 31. 
desember 2015. Immaterielle eiendeler 
er økt som følge av høyere investeringer 
i egenutviklet programvare, mens varige 
driftsmidler er redusert som følge av 
lavere investeringer i 2016 og salg av 
utstyr i forbindelse med driftsavtalen 
med IBM i desember 2015. Sum anleggs-
midler utgjorde NOK 7 180,4 millioner 
per 31. desember 2016, hvorav goodwill 
utgjorde 78 %. Ved utløpet av 2015 var 
anleggsmidler NOK 7 434,6 millioner, 
hvorav goodwill utgjorde 76 %.

Konsernets egenkapital var NOK 193,8 
millioner per 31. desember 2016,  
tilsvarende en egenkapitalandel på 1,9 %. 
Dette var en reduksjon fra NOK 2 145,6 
millioner ved utløpet av 2015, som 

tilsvarte en egenkapitalandel på 19,4 %. 
Styret vurderer løpende konsernets 
egenkapitalsituasjon ut fra de under- 
liggende verdier og den likvide  
situasjonen. Konsernets egenkapital 
påvirkes negativt av valutasvingninger. 
Verdien av den reelle egenkapitalen 
anses tilfredsstillende og likviditetstil- 
førselen er god.

Netto rentebærende gjeld var NOK  
6 040,6 millioner pr. 31. desember 2016 
som er en økning på NOK 2 032,4 millioner 
sammenlignet med 31. desember 2015. 
Dette svarer til en netto gjeldsgrad på 
31,17 ved utgangen av 2016 mot 1,87 
ved utgangen av 2015. 

R APPORTERINGSSEGMENTENE
Konsernet rapporterte i 2016 på de tre 
segmentene EVRY Financial Services, 
EVRY Norge og EVRY Sverige. 
Segmentet EVRY Financial Services 
utgjorde 26 % av samlet omsetning før 
elimineringer i 2016, mens segmentet 
EVRY Sverige og EVRY Norge utgjorde 
henholdsvis 26 % og 46 %. 

Se note 2 til konsernregnskapet for mer detaljert 
informasjon om konsernets rapporteringspliktige 
segmenter.  

SEGMENTET EVRY FINANCIAL 
SERVICES
Segmentet EVRY Financial Services 
tilbyr en bred portefølje av løsninger  
og tjenester og er en komplett bransje- 
vertikal ansvarlig for selskapets leveranser 
til bank- og finanskunder. Løsnings-
porteføljen dekker alle basistjenester i 
en bank, enten det gjelder grensesnitt 
ut mot sluttkunde eller løsninger til støtte 
for bankens interne prosesser og medar-
beidere. Porteføljen er modulbasert og 
omfatter banktjenester, transaksjons- 
systemer, betalingsløsninger og kort- 
tjenester. Porteføljen inneholder også  
en unik verdikjede av korttjenester 
som leveres til banker i Norden og 
Storbritannia. 

Segmentet EVRY Financial Services 
hadde driftsinntekter på NOK 3 133,4 
millioner i 2016, som tilsvarte en organisk 
omsetningsnedgang på 13,4 % 
sammenlignet med 2015. Nedgangen 
skyldes bortfall av inntekter mot DNB F
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innen non-mainframe området. Justert 
for DNB, var veksten positiv med 2,0 %. 
Det har i 2016 fortsatt vært god vekst 
innenfor det nordiske kortområdet.
Segmentet EVRY Financial Services 
hadde i 2016 normalisert EBITA på NOK 
414,5 millioner mot NOK 335,2 millioner 
i 2015. Normalisert EBITA margin for 
2016 ble 13,2 % mot 9,3 % i 2015. 

Per 31. desember 2016 rapporterte 
segmentet EVRY Financial Services 
en ordrereserve på NOK 8,9 milliarder, 
hvorav NOK 2,9 milliarder skal leveres i 
2017. Det ble forlenget flere strategisk 
viktige kundekontrakter innen dette seg-
mentet i 2016 (se kundecase side 20).

Segmentet EVRY Sverige Segmentet 
EVRY Sverige tilbyr alt fra strategisk råd-
giving og konsulenttjenester til løsninger 
og driftstjenester. EVRY Sverige har 
en betydelig portefølje med vertikale 
løsninger som kombinerer bransje- og 
forretningsforståelse med teknologi-
kompetanse. På tvers av  
geografi og bransjer leveres spesialist- 
tjenester basert på sterk fagkompetanse, 
eksempelvis ERP-løsninger, mobilitet, 
cloudbaserte løsninger og Business 
Intelligence. Segmentet har dessuten 
egen driftsorganisasjon som fokuserer 
mot mellomstore virksomheter i privat 
og offentlig sektor.

Det er innen det svenske segmentet i 
2016 implementert en ny og forenklet 
driftsmodell og antall juridiske enheter 
i Sverige er redusert for å harmoni-
sere drift, skape synergier og øke 
effektiviteten. 

Segmentet EVRY Sverige hadde  
driftsinntekter på NOK 3 244,8 millioner 
i 2016 tilsvarende en organisk omset-
ningsnedgang på 7,7 %, som følge av 
bortfall av inntekter innen driftsområdet.

Normalisert EBITA var NOK 304,9 
millioner i 2016, tilsvarende en normali-
sert EBITA margin på 9,4 %. Normalisert 
EBITA for 2015 var NOK 241,2 millioner 
med en normalisert EBITA margin på 
7,0 %.

Segmentet EVRY Sverige rapporterte 
NOK 3,5 milliarder i kontraktsfestet 

ordrereserve per 31. desember 2016, 
hvorav NOK 1,5 milliarder skal leveres  
i 2017. 

S EG ME N TE T E V RY N O RG E
Segmentet EVRY Norge tilbyr både kon-
sulent-, infrastruktur- og driftstjenester. 
EVRY Norge har en betydelig posisjon 
innen kommune- og helsesegmentet, 
og styrker seg innenfor bransjer som 
retail, olje og gass og forsikring. EVRY 
Norge har gjennom sin virksomhet sterk 
fagkompetanse som leverer spesialist-
tjenester til alle bransjer og på tvers av 
geografi. Dette omfatter blant annet 
vekstområder som mobilitet, cloud  
baserte løsninger og Business Intelligence. 

Segmentet EVRY Norge hadde driftsinn-
tekter på NOK 5 669,4 millioner i 2016 
som er en nedgang på 1,6 % sammenlignet 
med 2015. 

Segmentet EVRY Norge hadde en  
normalisert EBITA på NOK 430,1 millioner 
i 2016, svarende til en normalisert EBITA 
margin på 7,6 %. I 2015 var  normalisert 
EBITA til sammenligning NOK 111,1  
millioner, svarende til en normalisert 
EBITA margin på 1,9 %. 

Segmentet EVRY Norge rapporterte 
NOK 8,4 milliarder i ordrereserve per 
31. desember 2016, hvorav NOK 3,3 
milliarder skal leveres i 2017. 

ØV RI G E
Global Sourcing-virksomheten sto for 
omtrent 7 % av konsernets omsetning 
i 2016. Leveranser fra virksomhetene i 
India, Ukraina og Latvia til konsernets 
nordiske organisasjon utgjør cirka 40 % 
av den totale omsetningen til EVRYs 
Global Sourcing-virksomhet.  Den øvri-
ge omsetningen relaterer seg til andre 
kunder, som sikrer at disse virksom- 
hetene har en lønnsom og skalerbar 
forretningsmodell. 

O RG ANI SAS J O N  E V RY 2016
EVRY AS er et aksjeselskap og selskapets 
hovedkontor er på Fornebu utenfor 
Oslo. Selskapet ble omdannet fra et 
allmennaksjeselskap til aksjeselskap 22. 
februar 2016. Konsernledelsen bestod 
i 2016 av 11 personer og ble ledet av 
konsernsjef Björn Ivroth. Konsernets 

virksomhet utøves i hovedsak gjennom 
heleide selskaper i Norge, Sverige, 
Danmark og Finland. Konsernet har 
også virksomhet i Storbritannia, India, 
Ukraina og Latvia.

EVRY ser Norden som sitt naturlige 
hjemmemarked. Selskapet har virksom-
heter i 50 byer i Norden, hovedsakelig 
i Norge og Sverige, med kompetanse 
til å betjene kunder lokalt. Selskapet 
legger vekt på at den desentraliser-
te organisasjonen raskt skal kunne 
tilpasses kundene, og har derfor sikret 
at beslutningsmyndighet er distribuert. 
Selskapet legger stor vekt på at den 
lokale organisasjonen skal dra veksler på 
den styrken og kompetansen konsernet 
representerer. Dette gjøres gjennom 
klare organisasjons- og ansvarsforhold, 
konsernprogram og ikke minst kunde- 
og markedsbearbeiding. I tillegg til virk-
somheten i Norden har EVRY heleide 
selskaper i India og Ukraina som utgjør 
en sentral del av selskapets samlede 
leveransekraft. For å sikre en best mulig 
utnyttelse av denne kompetansebasen 
har virksomhetene i India og Ukraina 
også en betydelig kundebase utenfor 
EVRY i Norden. 

Størrelsen på IT-tjenestemarkedet i 
Norden er omtrent NOK 168 milliarder. 
I følge tall fra analyseselskapet IDC er 
EVRY i dag nummer 2 i det nordiske  
IT-tjenestemarkedet, og er en klar  
nummer 1 i Norge og nummer 4 i det 
svenske markedet. Konsernets mar-
kedsandel i Norge anslås til 24,7 % i 
Norge og 5,8 % i Sverige. 

EIER STYR ING OG 
SELSKAPSLEDELSE
Styret i EVRY er opptatt av å praktisere 
god eierstyring og selskapsledelse, 
som styrker tilliten til selskapet og bidrar 
til størst mulig verdiskaping over tid. 
Formålet med prinsippene for eier- 
styring og selskapsledelse er å klargjøre 
rollefordelingen mellom eiere,  
selskapets styre og dets ledelse.

Hovedprinsippene for eierstyring og 
selskapsledelse i EVRY bygger på å 
føre en åpen og pålitelig kommunika-
sjon, ha et styre som er selvstendig og 
uavhengig av konsernets ledelse, ha 

en klar arbeidsdeling mellom styret og 
ledelsen, og behandle alle aksjonærer 
likt. Det vises til side 88 i årsrapporten 
om «eierstyring og selskapsledelse» 
for nærmere beskrivelse om selskapets 
overordnede organer og deres arbeid 
og funksjon.

AR B EIDSMILJØ,  YTRE MILJØ  
OG LIKESTILLING
EVRYs nye value proposition «Shape 
the future today» bærer i seg en tro på 
at EVRY kan bidra til positive endringer 
i fremtiden. Det gjelder EVRY som 
virksomhet, i besluttende organer og for 
ledere og medarbeidere i hele organi-
sasjonen. Samfunnsansvaret realiseres 
gjennom overordnede målsettinger, 
den enkeltes engasjement og i et tett 
samarbeid med våre kunder. Oppgaven 
er å minimere EVRYs miljøpåvirkning 
og maksimere den positive effekten 
selskapet har for miljø, arbeidsforhold, 
likestilling, samfunn og kundetilfredshet. 
EVRYs bidrag til et lavutslippssamfunn 
realiseres gjennom egne tiltak men viktigst 
av alt er samarbeidet med kunder for en 
bærekraftig fremtid. Det er knyttet årlige 
resultatmål til disse områdene, som 
rapporteres til selskapets konsernledelse.

Se kapittelet Forretningsplan på side 64-83 i 
årsrapporten for ytterligere informasjon om 
arbeidsmiljø, sykefravær og ytre miljø. 

R ISIKOFORHOLD
EVRYs overordnede mål for risikostyring 
er å identifisere og måle risikoer slik at de 
danner basis for korrekte beslutninger. 
Videre skal risikostyring sikre verdi- 
skaping for selskapet ved å inkludere 
selskapets risikoer i beslutningsproses-
ser, samt sikre etterlevelse av relevante 
lover og retningslinjer.

Risikostyring er integrert i selskapets 
styringsmodell og i den finansielle 
rapporteringen. Sentrale risikoer som 
forretningsenhetene selv anser som ve-
sentlige, følges opp gjennom konsernle-
delsens regelmessige gjennomgang av 
forretningsområdene og de finansielle 
nøkkeltallene. Operasjonelt er målet 
å integrere systematisk risikostyring i 
konsernets forretningsprosesser samt 
støtte våre kunders risikostyring i deres 
verdikjeder.  F
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EVRY har strukturert og organisert sin 
tilnærming til risikostyring gjennom en 
“Enterprise Risk Management” (ERM), 
som innlemmer risikostyringen i forret-
ningen som en pågående og gjentaken-
de aktivitet på alle nivåer. ERM sikrer 
en felles forståelse av risikobegrepet og 
definerer en felles metodikk for å identi-
fisere, evaluere, håndtere og monitorere 
risikoer, setter risikoakseptansekriterier 
og definerer rammer for risikoeierskap.

Risikostyringen inkluderer alle kategorier 
av risiko, som strategiske, finansielle, 
omdømmemessige, operasjonelle, 
tekniske og compliance. Risikostyringen 
skal være en integrert del av EVRYs 
kultur og støtte alle kritiske 
forretningsprosesser.

EVRY bygger sin ERM-prosess på 
ISO31000:2009. Risikovurdering er 
den overordnede prosessen for å 
identifisere, analysere og evaluere 
risiko. Resultatene av risikovurderinger 
håndteres i organisasjonsstrukturen og 
blir håndtert av rettmessig risikoeier. 

Det er etablert rapporteringsrutiner i 
EVRY fra respektive ledergrupper til 
konsernledelse, selskapets styre og  
revisjonsutvalg hvor viktige og kritiske 
risikoer presenteres, og risikoeierskap 
sikres. EVRY har etablert et risikostyrings- 
verktøy for å støtte prosessen og sikre 
sporbarhet og aggregering av respektive 
risikobilder. Verktøyet inneholder, i til-
legg til aggregerte risikobilder, detaljert 
informasjon om sårbarhet, hvilke risikoer 
sårbarhetene påvirker og hvilke tiltak 
organisasjonen har valgt å implementere 
for å redusere uakseptable risikoer. 
Linjeledere vil enkelt kunne følge opp 
status på implementerte tiltak og raskt  
få oversikt over prioriterte oppgaver.

MARKEDSRISIKO
Markedsrisikoen er et uttrykk for  
risikoen for endringer i markedspriser, 
og fundamentale forhold i økonomien, 
for eksempel endringer i rentenivå og 
valutakurser. EVRY har etablerte strate-
gier for å håndtere valuta- og renterisiko 
knyttet til internasjonale investeringer, 
innrettet for å sikre stor grad av forutsig- 
barhet, og minst mulig svingninger i 
årlige valuta- og rentekostnader.  

EVRY er i hovedsak eksponert for to 
typer valutarisiko; kontraktsfestede kjøp 
eller salg i valuta, og utenlandske inves-
teringer og fremtidige kontantstrømmer 
fra disse. EVRY har både inntekter og 
kostnader i fremmed valuta, slik at det 
er noe naturlig sikring av deler av de 
finansielle transaksjonene i fremmed 
valuta. Konsernet har også etablert en 
flervaluta konsernkontoordning som 
benyttes til å utligne valutarisiko på 
konsernnivå. Konsernet sikrer vedtatte 
fremtidige inn- og utbetalinger i valuta 
som er større enn NOK 50 millioner ved 
å inngå terminkontrakter med forfall på 
oppgjørsdagen. Ved utgangen av 2016 
hadde konsernet tatt opp lån på SEK  
1 038 millioner for å sikre investeringen 
av virksomhet i Sverige. Deler av låne- 
finansieringen i konsernet er lån tatt opp 
i EUR og konsernet har inngått valuta-
vekslingsavtaler på denne EUR-gjelden 
for å eliminere EUR-eksponeringen. Det 
er inngått cross currency swapper i både 
EURNOK og EURSEK.

EVRY er etablert med datterselskap i 
India og Ukraina, disse to selskapene har 
hovedsakelig inntekter i EUR og USD. 
Konsernets valutarisiko er hovedsakelig 
relevant i forhold til valutaene SEK, EUR 
og USD.

Renterisiko er risiko for at fremtidige 
kontantstrømmer vil fluktuere som følge 
av endringer i det generelle rentenivået. 
Renterisikoen i konsernet relaterer seg i 
hovedsak til den rentebærende gjelden 
med flytende rentesats. Konsernets 
låneavtale setter krav om at 50 % av gjel-
den skal være sikret med fast rente frem 
til april 2017. Renterisikoen reguleres 
gjennom finansielle sikringsinstrumenter 
som rentebytteavtaler for å balansere 
fast og flytende rente på innlån.  

Se note 4 for en mer detaljert beskrivelse 
av rentesikringsinstrumenter, samt 
sensitivitetsanalyser med hensyn til valuta- og 
renteendringer.  
 
Selskapet følger den politiske 
situasjonen i Ukraina nøye og tar 
nødvendige grep for å trygge de 
ansattes sikkerhet. Den politiske 
situasjonen har imidlertid i liten grad 
påvirket de finansielle resultatene til 
den ukrainske virksomheten for 2016. 

Ukrainske myndigheter har stengt 
mulighetene for å føre kontanter ut 
av landet, noe som gjør at det ikke er 
mulig å benytte de likvide midlene i 
det ukrainske selskapet fritt innenfor 
konsernet.

K RE DI TT RI S I KO
Konsernets maksimale kredittrisiko var 
NOK 1 641,0 millioner per 31. desember 
2016, inkludert kundefordringer og 
andre fordringer. Generelt dempes 
motpartsrisikoen ved at konsernet har 
et stort antall kunder og at de største 
kundene anses å være svært solide. Det 
er ikke gjort vesentlige avsetninger for 
tap på kundefordringer i 2016.

L I K V I DI T E TS RI S I KO
Likviditetsrisiko oppstår dersom virk-
somhetens genererte kontantstrømmer 
ikke samsvarer med finansielle forplik-
telser.  Konsernet skal til enhver tid ha 
etablert en langsiktig grunnfinansiering 
hos banker, der det er mulig å trekke 
på bankfasiliteter for finansiering av 
investeringer. Konsernets kortsiktige 
rentebærende gjeld utover kassekreditt 
skal begrenses for å redusere refinansi-
eringsrisikoen. Finansiering av eventuelle 
større oppkjøp vurderes separat.

Konsernet følger daglig opp likviditeten, 
og det utarbeides ukentlige rullerende 
12 måneders likviditetsprognoser 
for å avdekke kommende perioders 
likviditetsbehov.

MARK E DS UT S I K T E R
Forståelsen av hvordan digitale løsninger, 
nye leveransemodeller og nettverksef-
fekter kan utnyttes for å nå frem til og 
engasjere kundene, i tillegg til å påvirke 
adferd, står sentralt i den digitale trans-
formasjonen. Digitalisering og digital 
transformasjon stiller økte krav til end-
ring og fleksibilitet, både organisatorisk 
og teknologisk. Virksomheter som ska-
per en god dialog med kundene, samler 
og bearbeider informasjon, skreddersyr 
tilbud og agerer raskt og smidig kan 
oppnå betydelige konkurransefortrinn. 
Tilsvarende kan offentlige virksomheter 
som klarer å modernisere, effektivisere 
og tilpasse tjenester spare betydelig 
beløp og frigjøre verdifulle ressurser.

EVRY vil i årene fremover styrke 
strategien knyttet til å skape digitale 
fortrinn som setter spor. EVRYs stadig 
økende konkurransekraft er et resultat 
av selskapets evne til å tilpasse og endre 
i takt med kundenes nåværende og 
fremtidige behov. For å opprettholde 
denne posisjonen, fortsetter selskapet 
å dedikere betydelige ressurser på å 
utvikle kompetanse og i arbeidet med å 
tiltrekke nye talenter. 

AKSJONÆR FOR HOLD
Lyngen Bidco AS, et selskap indirekte 
kontrollert av private equity-fond 
forvaltet av Apax Partners LLP var største 
aksjonær i selskapet per 31. desember 
2016 med 88,0 % av aksjene. Antall 
aksjonærer per 31. desember 2016 var 
535. Se note 18 til konsernregnskapet for 
ytterligere informasjon.

ÅR ETS R ESULTAT OG 
DISPOSISJONER
Morselskapet hadde et årsresultat på 
NOK -112,3 millioner i 2016, som dekkes 
av annen egenkapital. 

Selskapets utbyttepolitikk er å betale 
ut et utbytte tilsvarende 20-50 % av 
konsernets normaliserte årsresultat. 
Ekstraordinært utbytte kan gis i enkelte 
tilfeller og vurderes fra sak til sak. Det ble 
i forbindelse med refinansiering av deler 
av konsernets låneportefølje i juni 2016 
utbetalt et ekstraordinært utbytte, basert 
på regnskapsåret 2015, på NOK 7,13 per 
aksje, tilsvarende NOK 1 906,1 millioner. 

Det er ikke foreslått utbytte for  
regnskapsåret 2016.

Konsernet har utarbeidet regnskapene 
under forutsetningen om fortsatt drift 
(”going concern”), og styret bekrefter 
i samsvar med regnskapsloven §3-3 
at forutsetningene for fortsatt drift er 
til stede. Til grunn for dette ligger de 
rapporterte resultater, konsernets forret-
ningsstrategi og foreliggende budsjetter 
og finansiering.
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