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Denne årsrapporten er utarbeidet både på norsk og engelsk. 
Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den 
norske versjonen ha forrang.

TITTELEN PÅ ÅRETS ÅRSRAPPORT peker på selve 
kjernen i vår virksomhetsstrategi. Vi skal hjelpe våre 
kunder med å utvikle verdiøkende digitale tjenester. 
Tjenester som gjør våre kunder i stand til å tilby 
bedre brukeropplevelser og øke sin attraktivitet 
og konkurransekraft. Vårt mål er å være en av 
Nordens ledende kunnskapsbedrifter med innsikt, 
kompetanse og konsepter som bygger bro mellom 
teknologi og forretningsstrategi.

FRA KOSTNADSEFFEKTIV SKYTEKNOLOGI  til 
modernisering og innovasjon, skal EVRY være  
en katalysator for kundenes digitale endringsreise. 
Sammen med våre kunder jobber vi for å skape 
digitale fortrinn. Vårt verdiforslag er derfor  
«Digital Advantage».

DENNE ÅRSRAPPORTEN DEKKER i tillegg til vår  
strategi, organisering og finansiell rapportering 
også andre forhold som er viktige for EVRY, fra vår 
eksterne samfunnspåvirkning til vår forretningsplan 
og interne forhold. Den gir således en integrert 
rapportering av bærekraft og samfunnsansvar, og  
har til hensikt å gi en oversikt over vår virksomhet i 
dag – og vise retning for årene som kommer. 

Kundesentrisk innovasjon
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Viktige hendelser i 2016

Aibel og EVRY  
inngår global avtale

EVRY og Method lanserer  
Strategic Design Lab

Google og EVRY inngår  
strategisk partnerskap

EVRY annonserer kjøp av Gecko 
Informasjonssystemer 

Posten og EVRY  
inngår avtale

SpareBank 1 og  
EVRY inngår avtale

Amazon og EVRY inngår  
strategisk partnerskap

JAN UAR

DE S E MBE R

Center of Excellence for  
digital transformasjon lanseres

EVRY kjøper IT Nor

EVRY Cloud  
Services lanseres

Telenor og EVRY  
inngår avtale

EVRY blir partner for  
Workplace by Facebook

EVRY kjøper NetRelations

Handelsbanken og  
EVRY inngår avtale

EVRY og IBM utvider  
strategisk partnerskap

Driftsinntekter NOK mill Normalisert operasjonell  
kontantstrøm NOK mill

Normalisert EBITA NOK mill

DR IFTSINNTEKTER  2016

  EVRY Norge 46 % 
  EVRY Sverige 26 %
  EVRY Financial Services 26 % 
  Øvrige 2 % 

VÅR  KLIMAPÅVIR KNING

Rangering fra Carbon Disclosure 
Project (CDP) som viser bedrifters 
miljøpåvirkning.

NOK 20,8 MRD

Ordrereserve

 
28  %

Kvinneandel

77

Kundetilfredshet

8 864

Antall ansatte

NOK 12,2MRD

A-rated 2016

97 2015 

91 2014     

89 2013  

78 2012

Nøkkeltall
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EVRY mot et nytt nivå 

Digital transformasjon er på agendaen i alle bransjer og 
sektorer. For EVRY betyr dette store muligheter for vekst 
og utvikling. Vår utfordring blir å møte behovet i markedet 
med kunnskap, innsikt og fremsynthet. Veksten fremover 
kommer ikke innenfor tradisjonell IT, men fra digital 
virksomhetsutvikling.

Innovasjon og anvendelse av kognitive teknologier illustrerer 
mulighetsrommet. Analyseselskapet Gartner venter at 25 
prosent av service-funksjoner og kundestøtte vil bli håndtert av 
virtuelle assistenter i 2020. Det representerer mer enn en tidobling 
på fem år. På verdensbasis venter Gartner at investeringene i 
innføring av smarte maskiner vil øke fra én milliard dollar i 2016 
til 30 milliarder dollar i 2021.

For å møte teknologiutviklingen har EVRY fra 2015 vært igjen-
nom en omfattende endringsprosess. Noe av det første vi tok 
tak i var strategien innenfor infrastrukturområdet. Egenutvikling 
av teknologi var krevende, risikofylt og gav ikke nok konkurranse- 
kraft. EVRY valgte derfor partnerskap som hovedstrategi. Vi 
har etablert strategiske samarbeidsavtaler med IBM, Microsoft, 
Google og Amazon Web Services. Dette har redusert vår risiko-
eksponering og vi tilbyr nå verdensledende teknologi og pro-
sesser for overgang til skybaserte løsninger. Dette kombinerer 
vi med vår lokale tilstedeværelse, markedsforståelse og lagrings- 
løsninger i Norge og Sverige. I 2016 etablerte vi enheten EVRY 
Cloud Services for ytterligere styrking av vår satsning  
på skytjenester. 

Målet fremover er å hjelpe våre kunder over på moderne, 
skalerbare og effektive infrastrukturplattformer. For mange 
virksomheter er dette en komplisert operasjon. Det er derfor en 
fordel at EVRY også kjenner den «gamle verden», og grepene 
som sikrer en vellykket transformasjon.  
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«Målet vårt er  
å komme nærmere  
våre kunders kunder.»
 
Björn Ivroth
KO NSERNSJEF (C EO)
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1110 «Vi ønsker å bruke våre ressurser på det som bygger kundeverdi. Dette har 
allerede gitt positive utslag i form av økt driftskvalitet, flere store kontrakter, 
betydelig økt kundetilfredshet og stort internt engasjement.»

Innenfor Financial Services har vi satt 
inn store ressurser i utvikling av neste 
generasjon kjernebankløsning, og har 
reforhandlet og forlenget en rekke 
avtaler. Vi bygger opp kunnskap og inn-
sikt innenfor områder som blockchain, 
EUs Payments Services Directive 2, 
maskinlæring og automatisering, som vil 
påvirke banksektoren i årene fremover. 
Ambisjonen er å ekspandere virksom- 
heten og bli den ledende aktøren  
innenfor FinTech i Norden. 

I vår endringsreise har vi også effektivisert 
driften, forenklet organisasjonsstrukturen 
og blitt mer markeds- og kunderettet. Vi 
ønsker å bruke våre ressurser på det som 
bygger kundeverdi. Dette har allerede 
gitt positive utslag i form økt driftskvalitet, 
flere store kontrakter, betydelig økt kunde- 
tilfredshet og stort internt engasjement. 
Det siste er avgjørende da vi i årene 
fremover må utvikle vår kompetanse på 
nye områder. 

I sum har 2016 vært et meget godt år  
for EVRY. Vi må likevel erkjenne at vi  
må legge listen enda høyere for å bevare 
og styrke vår posisjon i et krevende 
marked. Både markedet og kundenes 
forventninger endres raskt. Tidligere 
kom kundene med klare bestillinger,  
tydelige behov og spesifiserte krav. I 
dag er usikkerheten større, og kunder 
søker i større grad råd om hvordan  
digitale løsninger kan skape bedre 
tjenester og økt konkurransekraft. 

EVRY besitter betydelig teknologi- 
kunnskap som vi i enda større grad må 
koble med strategisk forståelse og inn-
sikt. I 2016 etablerte vi EVRY Strategic 

Design Lab i samarbeid med Method. 
Her smelter teknologi, designtenkning 
og strategisk forståelse sammen på en 
helt ny måte. Vi starter med å se på hva 
som driver endringer hos våre kunders 
kunder og hvilke strategiske muligheter 
det gir. Innsikten tar vi videre til prøve- 
prosjekter. Utviklingen går raskt og 
muligheter må utforskes konkret, både 
for å lære og for hurtig å kunne utnytte 
det som viser seg å ha et reelt potensial 
for verdiøkning. 

Vår endringsreise skal ta EVRY til et nytt 
nivå. «Operational excellence» og  
kvalitet i våre leveranser er grunnleggende 
elementer. Vekst og lønnsomhet er 
viktige måleparametere, men nivået vi 
strekker oss mot handler om å komme 
nærmere våre kunders kunder. Vi må 
forstå og være en samarbeidspartner 
som bidrar til å løfte kundetilfredshet, 
verdiskapning og konkurransekraft hos 
våre kunder. Det er dette verdiforslaget 
vi kaller «Digital Advantage».

Björn Ivroth  
KONSERNSJEF (CEO)
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1312 Visjon, verdier og virksomhetsmål

Det jobbes målbevisst for å imøtekomme disse virksomhetsmålene, og det har vært solid fremgang gjennom 2016. 
Detaljert informasjon om tiltakene som er iverksatt og EVRYs måloppnåelse, står omtalt i kapittelet «Forretningsplan».   

EVRYs visjon, verdier og virksomhetsmål tar utgangspunkt i våre 
kunder og hvordan vi er til for å hjelpe dem med å oppfylle sine 
ambisjoner. Visjonen «Embrace infinite opportunities» påminner 
oss om at teknologien gjør mulighetsrommet stort og at vi skal 
strekke oss langt for å finne løsninger som er til det beste for våre 
kunder. Det er ved å utnytte mulighetsrommet vi skaper digitale 
fortrinn for våre kunder. Forretningsidéen «We bring  
information to life, creating value for our customers for the  
benefit of society», henviser til hvordan vi gjennom digitalisering 
og smarte løsninger skaper verdi for våre kunder og bidrar med 
samfunnsmessig nytte. 

Verdiene «Anticipate needs», «Go beyond expectations», 
«Perform together» og «Empower and inspire» har rot i vår  
nærhet og dedikasjon til kunder og hvordan vi jobber sammen 
for å skape størst mulig kundeverdi. EVRYs verdier er godt 
forankret og innarbeidet i organisasjonen. Det jobbes løpende 
med kulturutvikling i selskapet med vekt på prestasjoner og 
forbedringer. Dette er en integrert del i EVRYs program for 
nyansatte og inngår i årlige medarbeider- og utviklingssamtaler.

Kontinuerlig forbedre og øke 
kundetilfredsheten på tvers av alle 

forretningsenheter

Utnytte vår store kundebase og 
sterke portefølje av produkter og 

tjenester for å ytterligere akselerere 
organisk vekst på tvers av alle 

forretningsenheter

FORRETNINGSIDÉ

We bring information to 
life, creating value for our 
customers to the benefit 
of society.

EVRY HAR  FØLGENDE VIR KSOMHETSMÅL:

V E RDI E R

> Anticipate needs
> Go beyond expectations
> Perform together 
> Empower and inspire

 

Fortsette å øke lønnsomheten på 
tvers av alle forretningsenheter 

gjennom beste praksis og bruk av 
innovasjon og ny teknologi

Sørge for å tiltrekke, utvikle og 
beholde de høyest motiverte, 

engasjerte og kompetente 
medarbeiderne i vår bransje

DI G I TAL ADVANTAG E 



VÅR STRATEGI – DIGITAL ADVANTAGE

Når kundens kunde  
bestemmer

Teknologiutviklingen går raskt. Virtuell virkelighet, utvidet 
virkelighet og kunstig intelligens er teknologiområder som 
de fleste av oss vil stifte nærmere bekjentskap med de 
nærmeste årene. I EVRY motiveres vi av å utvikle løsninger 
som gjør hverdagen enklere for innbyggerne, bedrifter mer 
konkurransedyktige og samfunnet bedre.
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Utviklingen av internett, sensortekno-
logier, mobil datakommunikasjon og 
skytjenester gjør at vi har større tilgang 
på data, applikasjoner og prosessor-
kraft enn noen gang. Mulighetene er 
nærmest uendelige. Utfordringen er 
å nyttiggjøre teknologien, og skape 
løsninger som gir merverdi. I EVRY er  
vi brennende opptatt av gode løsninger 
og samarbeider derfor nært med våre 
kunder. Vår ambisjon er å gjøre innsikt 
om til idéer, og idéer om til konkrete 
løsninger.  

STR ATEGISK PARTNER SKAP 
EVRY har inngått strategisk partner-
skap med globale aktører som IBM, 
Microsoft, Google, Amazon Web 
Services og Facebook. Dette gir oss til-
gang på teknologi og spisskompetanse, 
og utgjør en plattform for de løsningene 
vi leverer. Vi tror skyplattformen er sentral 
i fremtidens løsninger. Skytjenester gir 
finansiell fleksibilitet, skalerbare tjenester 
og tilgang på applikasjoner og datakraft 
for selv de mest avanserte løsninger. 
Kunstig intelligens er eksempel på et 
område hvor skytjenester spiller en 
avgjørende rolle for tilgjengelighet.  

Samtidig vet vi at våre kunder opererer i 
ulike virkeligheter. Systemkompleksitet, 
samt lovpålagte krav til sikkerhet, person- 
vern og lagring varierer. Vi er derfor 
opptatt av å optimalisere systemer 
basert på kundens ønsker og behov.  
Et nært samarbeid med et mangfold av 
globalt ledende leverandører er derfor 
en bærebjelke i EVRYs strategi for å 
levere integrerte og kundetilpassede 
løsninger.  

DIGITAL TRANSFORMASJON
Digitalisering og digital forretnings-
utvikling er en endringsreise som 
påvirker alle deler ved en virksomhet. 
Fra forretningsmodell og strategi til 
ansatte, samarbeidspartnere og kunder. 
Bedrifter som skaper en god dialog 
med kundene, samler og bearbeider 
informasjon, skreddersyr tilbud og 
agerer raskt på tilgjengelig informasjon, 
oppnår konkurransefortrinn. Tilsvarende 
kan offentlige virksomheter som klarer 
å modernisere, effektivisere og tilpasse 
tjenester spare betydelig beløp og 
frigjøre verdifulle ressurser. Verdiøkende 
løsninger har en viktig ting til felles: 
De oppleves relevante og gir verdi til 
sluttbrukeren. 



I EVRY er vi brennende opptatt av gode løsninger. Vi samarbeider 
derfor nært med våre kunder, og vår ambisjon er å gjøre innsikt om til 
idéer, og idéer om til konkrete løsninger. 
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DESIGNTE N K N I N G
EVRY innledet i 2016 et partnerskap 
med Method Inc. – et av verdens mest 
anerkjente selskaper innenfor design-
tenkning. Bakgrunnen for dette var 
erkjennelsen av at utviklingen av digitale 
fortrinn krever mer enn teknologisk 
kunnskap. Det krever også forståelsen 
for hvilke løsninger våre kunders  
kunder, ønsker og ser behov for i dag 
– og i fremtiden. Når den innsikten er 
opparbeidet bygger vi bro mellom  
strategiske valg og teknologisk mulig-
hetsrom. Samarbeidet med Method har 
materialisert seg gjennom åpningen 
av EVRY Strategic Design Lab. Denne 
enheten gir oss verktøy og metodikk til å 
bygge bro mellom utforskning av idéer, 
strategi og teknologi. Prøveprosjekter 
og pilotering står sentralt i metodikken. 
Vi tror evne og vilje til å teste idéer i en 
tidlig fase vil kjennetegne fremtidens 
vinnere. EVRY skal være en partner 
som muliggjør dette på en innovativ og 
risikooptimal måte. 

I løpet av det første året har det vært 
en rekke kunder innom EVRY Strategic 
Design Lab. Temaene har blant annet 
vært fremtidens bank, fremtidens 
smarte byer, fremtidens varehandel 
og fremtidens kundeservice. Sammen 
med eksisterende og nye kunder har vi 
tatt del i spennende tanker, ambisiøse 
prosjekter og verdiøkende løsninger. 

DI G I TAL E  FO RT RI NN  S O M  
S E TT E R S P O R
EVRY vil i årene fremover styrke 
strategien knyttet til det å skape digitale 
fortrinn som setter spor. Dette krever 
store endringer i EVRY. Vi må sette inn 
betydelige ressurser i utvikling av vår 
kompetanse, og  arbeide aktivt for å 
tiltrekke oss nye talenter. Vi må endre vår 
arbeidsmetodikk og heve kvaliteten 
på råd og løsninger vi tilbyr våre kunder. 
2016 var året da vi fikk på plass partner-
skap og metodikk som gjør oss til en 
mer verdifull samarbeidspartner. Det 
endelige beviset vil likevel alltid ligge 
i kvaliteten og verdibidraget på de 
løsningene vi leverer. Vi må hele tiden 
heve listen for å fortjene vår plass som en 
digital løsningspartner.  

DIGITAL ADVANTAGE 
SYMBOL

Det strategiske budskapet Digital 
Advantage har et eget spesialdesignet 

symbol. Symbolet står for de digitale 
fortrinnene EVRY skaper for sine kunder,  

og deres kunder. 



SPARING –  Tommy (27 år) kjøper 
en frappuccino og en muffins. 
Han må spare penger til bolig- 
lånet og spareappen sender en 
vennlig påminnelse om dette.

BETALING  – Maja (18 år) kjøper en ny kjole. 
På bakgrunn av korttransaksjonsdata får hun  
et tips om å kjøpe matchende rabatterte sko 
i butikken ved siden av.

CHATBOT –  Marit (66 år) blir frastjålet sin 
lommebok. Ved hjelp av en chatbot sperrer 
hun kortet uten å måtte ringe noe sted og sitte 
i telefonkø.

MASKINLÆRING –  Bjørn (53 år) 
kjøper flybillett til Svalbard.  
Banken ser dette og forslår ved 
hjelp av maskinlæring at han  
kjøper en vinterjakke.

HUSLÅN – Vegard (32 år) er på visning.  
Han melder interesse til boligmegleren,  
og finansieringsbevis og detaljer om  
boliglånssøknad hentes ut på stedet.

Fremtidens banktjenester i dag
EVRY støtter bankenes kontinuerlige endringsprosesser  
og muliggjør neste generasjon banktjenester.



KUNDECASE:  SPAREBANK 1 

Nærhet og trygghet i en digital verden 

I 2016 forlenget SpareBank 1 
og EVRY samarbeidet. 
Med bistand fra EVRY skal 
SpareBank 1-alliansen, som 
består av 14 selvstendige 
banker, bygge selvbetjente 
løsninger og nye kunde- 
tilpassede tjenester  
– for fremtidens behov. 

Banksektoren gjennomgår en slutt-
kundedrevet digital transformasjon og 
påvirkes kraftig av raske teknologiske 
skift. Bankkunder etterspør stadig nye 
og brukervennlige tjenester. For å 
levere på nye kundebehov og sikre rask 
time-to-market av nye tjenester, trenges 
det en moderne og fleksibel plattform. 
Gjennom EVRY får SpareBank 1 neste 
generasjons banktjenester, kjernebank- 
og betalingsløsninger. 

RUS TE T FO R K UN DE RS  BE HOV 
Bruken av digitale tjenester har eksplodert, 
og bankene er i et konkurranseutsatt 
marked som krever kostnadsfokus. 
Kombinasjon av enklere digitale kunde-
løsninger og automatisering av «back 
office»-prosessene er viktig for å øke 
konkurransekraften.

– SpareBank 1s evne til å ta i bruk ny 
teknologi er avgjørende for å være en 
ledende bankallianse og tilby bransje- 
ledende tjenester til kundene våre. 
Verdiene våre er basert på nærhet, lokal 
kompetanse og trygghet i en digital hver-
dag, sier administrerende direktør Øyvind 
Aass i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.

R ELEVANTE DIGITALE TJENESTER
EVRY bistår med å tenke nytt og  
genererer idéer som endrer hvordan 
man opererer og konkurrerer. 
SpareBank 1 er svært opptatt av å levere 
brukervennlige og effektive digitale 
tjenester til sine kunder. Med hjelp fra 
EVRY får SpareBank 1 mer effektive 
systemer med høyere kvalitet. Dette 
bidrar til at bankkundene får enklere og 
mer fleksible løsninger. EVRY bidrar i 
arbeidet med modernisering, forenkling 
og økt kostnadseffektivitet, og skal bistå 
med å gjøre banken enda bedre rustet 
til å møte markedets krav knyttet til mer 
relevante og personlige tjenester i en 
digital verden. 

ENKLER E Å VÆR E KUNDE
Automatiserte prosesser og digitale 
løsninger gir mulighet til å skape bedre 
forretningsmodeller. Med integrering 
mot offentlige registre kan SpareBank 1 
gjøre låneprosessen enklere for både 
kunder og bankene. Et annet eksempel 
er digital elektronisk eiendomshandel 
gjennom samhandling mellom eien-
domsmegler og bank, med elektronisk 
prosess for eiendomsoppgjør. Megler 
oppnår da en raskere prosess for opp-
gjør mellom selger og kjøper av bolig, 
og banken sikres raskere kredittpro-
sess med digitalt eiendomsoppgjør, 
basert på Kartverkets nye digitaliserte 
løsninger.

STANDARDISERT 
TJENESTEPLATTFORM
EVRY etablerer den nye løsningen 
for kjernebank som en tjenesteplatt-
form med komponenter basert på 
industristandard. Utviklingsstrategi og 
implementeringsmetodikk er forankret 
gjennom et tett samarbeid med BIAN-
nettverket, der EVRY er den eneste 
nordiske IT-tjenesteleverandøren som 
er medlem. Moderne arkitektur og stan-
darder, sikrer at løsningene er fleksible, 
kostnadseffektive og tilrettelagt for å 
oppfylle internasjonale krav.

SPAREBANK 1

 > Samarbeid mellom 14 banker 

 > 7 500 ansatte 

 > 300 kontorer spredd over  
hele Norge

«Med EVRY har vi en samarbeidspartner som tenker langsiktig,  
som forstår mekanismene i bankmarkedet og våre behov.  

Vi står nå sterkt rustet for å møte kundebehovene også fremover.»

Øyvind Aass – A D M INISTREREND E D IREK TØ R SPA REBA NK 1  BANKSAMARB EI DET DA.
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Digitale løsninger i hverdagen
EVRY bidrar til digital transformasjon som gir bedre og mer 
kundetilpassede, relevante og konkurransedyktige tjenester.

NETTKOBLET BIL 
–  Preben (37 år) setter seg inn i sin 
Tesla og går på nett for å sjekke de 
lokale kjøreforholdene.

FANGSTRAPPORTERING 
 –  Per (48 år) har hatt godt fiske 
og innrapporterer rekordfangst av 
skrei til Fiskeridirektoratet via sitt 
nettbrett. 

KUNDESERVICE – Espen (63 år) ringer sitt 
strømselskap og kundeservice får automatisk 
alle kundedata og tidligere korrespondanse, 
slik at de kan gi best mulig service.

FAKTURAOVERSIKT – Hanne (24 år) 
benytter mobilen til å logge seg inn 
på «Mine sider» hos sitt telefoni- 
selskap og får oversikt over sine 
fakturaer.



KUNDECASE:  TELENOR

Telenor – Løsninger for kundenes digitale hverdag

EVRY har levert tjenester til Telenor Norge 
i en årrekke, og er en viktig samarbeids-
partner med ansvar for at forretnings-
kritiske verdikjeder er tilgjengelige 
til enhver tid. Dette gjøres på tvers av 
applikasjoner, sikkerhet og infrastruktur, 
i et landskap med en rekke leverandører 
og myndighetsreguleringer i innland  
og utland. 

DEDIKERTE  S K YTJ E NE S TE R 
En ny avtale mellom Telenor og 
EVRY skal modernisere Telenors IT-
infrastruktur for å akselerere selskapets 
digitale transformasjon. Avtalen inkluderer 
skytjenester, infrastruktur og datasenter- 
tjenester. EVRY har levert IT-tjenester 

til Telenor Norge i en årrekke, med mål 
om løpende kostnadsreduksjoner, økt 
tilgjengelighet og driftsstabilitet. I den 
nye avtalen er omfanget utvidet til å 
også inkludere Telenor i Sverige og 
andre nordiske Telenor-enheter i tillegg 
til Telenor Norge. Skytjenesten støtter 
Telenors krav til sikkerhet og skalering, 
og vil gi en kostnadseffektiv produksjon 
av selskapets IT-portefølje. 

P RI MÆRLO K AS J O N  PÅ FE T
Primærlokasjonen blir på EVRYs ny- 
etablerte datasenter på Fet utenfor Oslo, 
som bygger på ledende teknologi for 
skytjenester, IT-sikkerhet og lagring. 
Dette dekker også kravet til sikring av 

data på norsk jord, krav fra myndigheter 
i Norge. Datasenteret er i verdensklasse 
når det gjelder sikring av data og bruker 
bare halvparten så mye energi som 
tradisjonelle datasentre, blant annet på 
grunn av et helt nytt luftkjølingssystem 
og moderne, virtualiserte og energi- 
effektive servere. 

TEKNOLOGI SOM GIR 
KUNDENYTTE 
Telenor er et selskap med evnen til å ta i 
bruk ny teknologi som kundene får nytte 
av. Den nye avtalen vil gjøre det mulig 
for Telenor å tilby kundene en felles 
nordisk plattform med internasjonale 
muligheter, og er et godt eksempel på 
hvordan EVRY skaper digitale fortrinn 
for sine kunder gjennom kosteffektive, 
automatiserte og fleksible løsninger. 

Telenors mål er å bli den foretrukne partner i kundenes digitale reise. Dette stiller stadig større 
krav til informasjonssystemene for sanntidsutveksling av informasjon og data. Som for andre 
selskaper, er det viktig for Telenor å ha effektive og kostnadsoptimale IT-løsninger, med høy 
grad av tilgjengelighet, selvbetjening og skalerbarhet. EVRY er en viktig tjenesteleverandør og 
samarbeidspartner for effektivisering og digitalisering av Telenors kundefront – og IT-systemene 
som trengs for å realisere dette.

TELENOR 

 > 4 000 ansatte i Norge,  
33 000 i verden 

 > 3 millioner abonnementer 
 i Norge 

 > 214 millioner  
abonnementer totalt

«Kundereisen er viktig for 
Telenor, og digitalisering 
og automatisering av 
forretningskritiske prosesser 
er avgjørende for at Telenor 
skal opprettholde sin posisjon i 
markedet. Det er viktig for oss 
å sikre at våre leverandører 
understøtter og bidrar til utvikling 

og realisering av kundereisen.» 
 
Berit Svendsen
CEO T ELENOR NORGE
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ELEKTRONISK BYGGESØKNAD 
– Lisbeth (47 år) leverer digital  
byggesøknad for et påbygg på  
sin bolig via sin PC.

Smartere byer
EVRY utvikler og leverer IT-tjenester som gir smartere byer 
og en enklere hverdag for innbyggerne.

ELEKTRONISK  
INNRAPPORTERING  
– Robert (51 år) bruker mobilen 
for å rapportere vannforbruket for 
denne perioden. 

E-HELSE – Malin (31 år) finner en 
ny fastlege i området, siden hun  
nettopp har flyttet til kommunen. 

DIGITAL BOOKING  
– Gustav (19 år) booker den 
lokale idrettshallen for en  
kommende innebandyturnering  
via mobilen sin mens han er på 
farta til trening. 

DIGITAL SØKNADSPROSESS  
– Adrian (36 år) bruker sitt nettbrett 
for å søke om skoleplass for sin dat-
ter på fem år. Prosessen ble gjort 
veldig lettvint takket være det 
nye systemet.



NACKA KOMMUNE 

 > 99 000 innbyggere

 > En av Sveriges raskest voksende 
kommuner

 > Forventer å passere  
113 000 innbyggere i 2020

 > 15–20 minutter fra  
Stockholm sentrum

KUNDECASE:  NACKA KOMMUNE

En smartere kommune

Mens kommunale nettsider ofte er en 
ren informasjonskanal, har Nacka  
kommune snudd perspektivet utenfra 
og inn: Den nye nettsiden er en interaktiv 
kanal hvor innbyggerne kan interagere 
direkte med kommunens tjenester. Hele 
portalen er bygget med utgangspunkt 
i innbyggernes reise gjennom kommu-
nens tjenester.

Nacka kommune forventer stor innbygger- 
vekst de neste årene. Ambisjonen er at 
økt digitalisering skal bidra til å opprett-
holde og forsterke kommunens tjeneste-
tilbud, med samme antall ansatte.  

ÅP E NT DI G I TALT NÆRVÆR
Nacka kommune hadde en ambisjon om 
å lage en innovativ digital opplevelse 
både for egne ansatte og brukerne i 
kommunen. De ønsket løpende dialog 
med sine interessenter, både internt og 
eksternt, for å utvikle tjenesten sammen. 
Målet var å gå fra et tungrodd og teknisk 
lappeteppe til et åpent digitalt nærvær 
gjennom moderne tjenestedesign. 
Samtidig var det viktig for Nacka 
kommune å lage en personifisert og 
oppgavefokusert digital arbeidsplass, 
både for å øke samarbeidet mellom 
egne ansatte og praktisere åpenhet 
med befolkningen. 

DIGITAL SAMHANDLING
Hele løsningen er fleksibel og sikker, 
og gjør at Nacka kommune kan ta til 
seg ny teknologi for å skape innovative 
løsninger i møtet med innbyggerne, 
medarbeiderne og næringslivet i 
kommunen. Dette handler om å skape 
ett Nacka der innbyggerne, kommunen 
selv og øvrige interessenter samhandler 
for å skape en bra kommune. 

Den digitale arbeidsplassen er 
medarbeidernes forlengede arm, og 
speiler deres virkelige arbeidsplass. 
Løsningen gir samme muligheter 
som i virkeligheten for samarbeid og 
kunnskapsdeling mellom kolleger, 
tilgang til nødvendig verktøy og aktuell 

informasjon. De mer interne delene 
av nacka.se har erstattet det gamle 
intranettet og er bygget opp rundt 
hvilke oppgaver som skal løses. Ved 
å ta utgangspunkt i medarbeidernes 
behov og arbeidssituasjon sikres 
det at medarbeiderne kan utføre 
sine oppgaver så effektivt og 
tilfredsstillende som mulig, selv om 
de er ute i felt og har mobilen som 
arbeidsverktøy. 

Under arbeidet med Nacka 
kommunes digitale nærvær, som 
EVRYs datterselskap NetRelations har 
stått bak, ble det definert følgende 
prinsipper: 

 > En felles inngang uansett hvem du er 
(innbygger, medarbeider osv.)

 > Skal skape forutsetninger for at man 
kan  ta egne valg

 > Skal signalisere åpenhet, tillit og 
langsiktig forbedring

 > Skal fremme samspill, 
kunnskapsdeling og dialog

 > Skal være den opplagte inngangen til 
service og selvbetjening

For å komme tettere på 
innbyggerne har Nacka 
kommune i Sverige laget en 
fremtidsrettet, transparent 
og åpen webløsning 
som både er en ekstern 
nettside og en intern digital 
arbeidsplass. 

«Det å bygge denne type løsninger er ikke et spørsmål om å være modig, men om å leve ut vår visjon om åpenhet 
og mangfold. Dette er enda viktigere i dagens nettverksbaserte samfunn der krav og forventninger til åpenhet 
og innsyn hos bedrifter og organisasjoner er avgjørende for troverdigheten. Som kommune er innbyggernes tillit 
avgjørende for vår suksess.»

Mats Bohman – A D M INISTRATIV D IREK TØR,  NAC K A KO M M U NE,  STA DSLED NINGSKONTORET
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Dagens virksomheter har behov for infra- 
strukturtjenester som støtter ny teknologi 
og digitale forretningsprosesser. Ved å 
flytte  deler av IT-porteføljen  fra egne 
servere til skyen skaper man grunnlag 
for økt innovasjon og en kostnadseffektiv 
og skalerbar infrastruktur. EVRY tilbyr 
rådgivning, arkitektur, design, imple-
mentering og drift på de ulike skyplatt-
formene ved hjelp av  våre sertifiserte 
konsulenter i Norge, Sverige og India. 

NYTT FOR R ETNINGSOMR ÅDE
EVRY hjelper kunder med å effektivisere 
driften, øke innovasjonstakten og dermed 
skape  forretningsmessige verdier. 
Skytjenester er fleksible, skalerbare og 
gir rask tilgang til innovative applikasjo-
ner. Vår anbefaling  er derfor å flytte så 
mye som mulig til skyen, så raskt som 
mulig. Samtidig har vi forståelse for og 
innsikt i kompleksiteten som er knyttet 
til «legacy», sikkerhet, compliance og 
regulatoriske forhold. I samarbeid med 
kundene utarbeider EVRY en skystrategi 
som omfatter alle steg i prosessen; fra 
analyse av virksomhetens muligheter i 
skyen, til løsningsarkitektur, implemen-
tering og migrering, samt forvaltning av 
skytjenestene på kundens vegne. 

For å utnytte vekstpotensialet i det nor-
diske markedet, etablerte EVRY høsten 
2016 forretningsområdet EVRY Cloud 
Services. Det er essensielt for EVRY å ha 
ledende kunnskap og kapasitet på dette 
området, og det er iverksatt en storstilt 

rekrutteringsprosess for å videreutvikle 
EVRYs tjenestetilbud og hjelpe kunder 
over i skyen. Ambisjonen er at 100 nye 
nettskyspesialister skal ansettes i EVRY i 
løpet av 2017.

IB M-SU KSESS UTVIDES
I 2015 inngikk EVRY og IBM et langsiktig 
strategisk samarbeid på basis infrastruktur- 
tjenester. Dette er blitt svært godt mottatt 
av kundene. Samarbeidet har ført til 
etablering av nye skyløsninger i verdens- 
klasse i det nordiske markedet og 
EVRYs største kunder flyttes fortløpende 
over. Samarbeidet med IBM ble i 2016 
utvidet, slik at alle kunder skal kunne 
dra nytte av fordelene med moderne 
skytjenester. EVRY fortsetter å lede 
utviklingen av verdiøkende tjenester og 
kombinerer dette med IBMs innovative 
skyteknologi og globale tilstedeværelse. 
Dette gir kundene markedsledende 
infrastruktur, økt fleksibilitet i deres digi-
taliseringsløp, og raskere time-to-market 
for nye tjenester. 

Partnerskapet mellom IBM og EVRY 
sikrer ikke bare tilgang til en bransje- 
ledende privat skyplattform, men direkte 
tilgang til den globale IBM Bluemix  
plattformen – en plattform som sikrer  
effektiv implementering, sikker 
tilgjengelighet og global skalerbarhet 
for enhver skyarkitektur kunden måtte 
velge – på nordisk jord. 

SKYTJENESTER

Intensivert satsning på 
skytjenester

Markedet for skytjenester modnes og vokser hurtig. EVRY har 
lagt bak seg et år med en intensivert satsning på nettskyen, og 
er godt rustet til å møte den økte etterspørselen. 



Posisjon:

Ambisjon:

EVRY er en av de største 
partnere i Norden.

EVRYs ambisjon er å bli et 
av de første selskapene i 
Norden som tilbyr tjenester 
på Azure Stack.

Strategisk partnerskap 
med IBM, og tilbyder av 
det eneste datasenteret 
i Norden basert på 
Bluemix-plattformen.

EVRY er #1 partner i 
Norden, og vil fortsette å 
utvikle denne posisjonen.

EVRY er en av de største 
partnere i Norge.

EVRYs ambisjon er å bli en 
av de fremste  partnerne i 
Norden i 2017.

Global partner for 
kanalsalg og offentlig 
sektor.

EVRYs ambisjon er å 
bli en av de fremste  
konsulentpartnerne for 
AWS i Norden i 2017.

KUNDECASE 

Nettskyen gir mer effektiv skogdrift

IT-sjef Eirik Wean i skogeierforeningen 
ALLSKOG ønsket å modernisere 
IT-tjenestene, fordi eksisterende 
løsninger krevde mye support og  
la beslag på ressurser. En rekke  
alternativer ble evaluert før valget 
falt på en skybasert løsning. 

Som andre bransjer endrer også skog-
bruksnæringen seg raskt. For å møte 
endringene er det viktig å kunne levere 
produktivitetsøkende tjenester raskt, og 
uten store investeringer. 

ALLSKOG vurderte å fortsette med out-
sourcing hos en driftspartner, satse på 
egne løsninger, og gå for en skybasert 
løsning. EVRY gjorde en analyse av be-
hov og muligheter, og landet sammen 
med ALLSKOG på en skyløsning fra 
Microsoft Azure.

EVRYs konsulenter sørget for en nøye 
planlagt flytteprosess, som ble gjennom-
ført uten å påvirke den daglige driften. 
Eksisterende driftsmiljø ble erstattet 
med Azure-baserte tjenester, inkludert 
virtuelle maskiner og overvåking. 
Samtidig gikk organisasjonen over på 
Office 365, noe som gjorde servere som 
tidligere kjørte e-post, SharePoint og 
Skype for Business overflødige.

– Etter flytteprosessen ligger meste- 
parten av våre forretningskritiske IT-
løsninger i Azure. Office-programmer, 
SuperOffice, Visma, diverse kartverktøy 
og andre applikasjoner er lett tilgjen-
gelig, uansett hvor brukerne befinner 
seg. Hastighet og stabilitet er like bra 
eller bedre enn tidligere, og det er ikke 
lenger skepsis til å ha dataene i skyen, 
sier Eirik Wean.   

En av de viktigste gevinstene er at den 
skybaserte løsningen frigjør tid til å 
fokusere på utviklingsprosjekter. 

– Vi er nå i gang med å utvikle nye 
tjenester, blant annet en iPad-basert 
kontraktsløsning for bruk ute i skogen, 
videreutvikling av beslutningsstøtte-
systemer og et nytt timeføringssystem 
som vil gi oss bedre oversikt og kontroll. 
Vi vurderer også å ta i bruk Microsoft 
PowerApps som vil muliggjøre helt  
nye måter å jobbe på i felt, forteller  
Eirik Wean.

Dualog har startet en digital revo-
lusjon av fiskerinæringen. Sentralt i 
dette arbeidet er et system for inn-
samling og distribusjon av data fra 
fiskefartøy. EVRY har bistått med  
skytjenester fra Google G Suite. 

Skippere og rederier har behov for enkel 
og effektiv innsamling av data som gir  
kommersiell nytteverdi og genererer 
myndighetspålagte rapporter til 
Fiskeridirektoratet. I tillegg trenger  
næringen oversikt over fangster, fiske-
slag og hvilke fiskefelt som til enhver  
tid gir den beste fangsten.

For å ivareta disse behovene har Dualog 
utviklet eCatch. Løsningen består av en 
app som installeres på nettbrett som 

skipperne ombord i fiskefartøyer betjener, 
og portalen myecatch.com for meldings- 
formidling til Fiskeridirektoratet.

– Vi er sikre på at eCatch vil forenkle 
hverdagen til fiskere, gi rederiene bedre 
styringsinformasjon og enklere innrap-
porteringer til Fiskeridirektoratet, sier 
salgsdirektør Silje Moan i Dualog.

– Fiskeridirektoratet benytter mottatte 
data til ressursovervåking og kontroll av 
fiskeflåtens fangst- og fiskeriaktivitet. 
Skipper og rederi benytter informasjon 
som bygges opp i kundeportalen  
myecatch.com til dokumentasjon,  
planlegging, salg og reklamasjon – og 
kan ta raskere og bedre beslutninger, 
fortsetter Silje Moan.

KUNDECASE 

Skytjenester forenkler fiskernes hverdag

S
T

R
A

T
E

G
I

32

S
T

R
A

T
E

G
I

33STRATEG I S K E 
SAMARB E I DSAV TAL E R
For å posisjonere EVRY som den 
ledende leverandøren av skytjenester 
i Norden er det inngått strategiske 
samarbeidsavtaler med IBM, Microsoft, 
Google og Amazon Web Services. 
EVRY har med dette inntatt posisjonen 
som en uavhengig teknologipartner 
som kan hjelpe kunder med å utnytte 
det beste fra alle de ledende skyleveran-
dørene. Kunder som ønsker å benytte 
offentlige nettskyer tilbys dette både 
via Microsoft, Amazon Web Services, 
Google og IBM. De med behov for pri-
vate nettskyer tilbys dette via dedikerte 
datasentre med enten Microsoft Azure 
eller IBM Bluemix. 

EVRY betjener også kunder som trenger 
hybride skyløsninger, og de som ønsker 
å flytte selektive deler av sin tradisjonelle 
IT til enten private eller offentlige sky- 
tjenester. Ved hjelp av selskapets Cloud 
Management Platform, kan EVRY effek-
tivt transformere kundenes løsninger. 

KATALYSATO R FO R K UN DE NE S 
SKYSATSNI NG
En av de største utfordringene EVRYs 
kunder står overfor er evnen til å trans-
formere forretningsapplikasjoner, slik at 
de kan utnytte fordelene med moderne 
skytjenester. DevOps-metodikk og con-
tainere er viktige hjelpemidler i denne 
transformasjonen. EVRY har styrket 
kompetansen og kapasiteten på dette 
ved å inngå partnerskap med Rancher 

Labs, som er en av verdens ledende le-
verandører på området med sin «container 
management»-tjeneste. Denne støtter 
alle de ledende containerplattformene i 
verden. Samarbeidet gjør kunder i bedre 
stand til å utnytte DevOps-metodikk 
ved å kombinere skyplattformer fra flere 
leverandører, uten å måtte binde seg 
til én leverandør. EVRY vil som et ledd i 
samarbeidet tilby tjenesten “Distributed 
Container Service”, der kundene kan  
administrere containere i én enkelt 
løsning, uavhengig av skyplattform. 

G O DT P OS I S J O N E RT
Allerede i dag er EVRY en av de største 
Microsoft-partnerne i Norden, og har 
som mål å bli et av de første selskapene 
i Norden som leverer tjenester på 
Microsoft Azure Stack. Når dette ses i 
sammenheng med IBM-samarbeidet, 
og partnerskapene med Google og 
Amazon Web Services, har EVRY det 
mest omfattende og virkelig teknologi- 
uavhengige skytilbudet på markedet 
i dag. EVRYs partnersamarbeid og 
leveransemodell gjør det mulig å levere 
den riktige skyplattformen for enhver 
organisasjon, uansett type eller størrelse. 
Selskapets teknologiuavhengige 
tilnærming gjør EVRY til en god rådgiver 
for hvilken løsning som best passer den 
enkelte kundes behov og krav. Samtidig 
kan EVRY administrere kunders hybride 
eller multiskymiljøer, og ta et helhetlig 
ansvar for deres IT-tjenester.
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Digital Advantage

TJENESTEOMRÅDE R PÅ T V E RS  AV BRAN S J E R

Cloud Services     Digital Services     

Operations       Global Delivery 

MARK E DS S EG ME N TE R

EVRY 
Norge

EVRY 
Sverige

EVRY 
Financial 
Services

STR ATEG I S K E  PARTN E RE

Method

10 000 kunder 

Kontorer i 9 land

EVRY er et ledende nordisk IT-selskap 
med sterk lokal og regional tilstede- 
værelse, som leverer virksomhetskritiske 
løsninger til mer enn 10 000 kunder 
innen næringsliv og offentlige virksom-
heter. Selskapet utvikler nye kundesen-
triske løsninger som gir digitale fortrinn, 
moderniserer forretningsprosesser og 
effektiviserer IT-drift. 

Hvert eneste sekund, hele døgnet, logger 
noen seg inn i nettbanken, henter fram 
viktige dokumenter på jobben, eller 
sjekker når neste tog går hjem. EVRY 
står bak en rekke slike tjenester, av stor 
samfunnsmessig betydning. 

Våre ansatte har høy utdanning, bred 
kompetanse og solid erfaring. Ved å 
både spille på solid lokalkjennskap 
og trekke veksler på internasjonale 
ressurser, har vi opparbeidet oss en 
unik posisjon i det nordiske markedet. 
Vi tilbyr både industrialiserte tjenes-
ter til virksomheter med behov for 
standardløsninger, og løsninger som 
krever bransjemessige og regulatoriske 
tilpasninger. 

EVRY er organisert i markedssegmen-
tene EVRY Financial Services, EVRY 

Norge og EVRY Sverige. EVRY Financial 
Services leverer tjenester til bank og 
finans med et internasjonalt nedslags-
felt, mens EVRY Norge og EVRY Sverige 
betjener alle andre sektorer i respektive 
markeder. 

Vi tilbyr våre kunder lokale og globale 
leveransemodeller. De tre markeds-
segmentene leverer infrastruktur- og 
outsourcingstjenester gjennom 
Operations, som også har leveranse-
kapasitet i form av offshoring i India, 
nearshoring i Ukraina og førstelinje 
kundeservice i Latvia. Cloud Services 
utvikler konsepter og tilbyr rådgivning 
tilknyttet skytjenester. Som en integrert 
del av tjenestetilbudet har EVRY inngått 
strategisk samarbeid med globalt ledende 
aktører som IBM, Microsoft, Google, 
Amazon, Apple, Facebook og Method. 
Digital Services har digital spisskompe-
tanse til å hjelpe kunder med å utvikle 
nye forretningsmodeller og innovative 
løsninger til sluttkunder.

EVRY har 8 864 fulltidsansatte fordelt 
på Norge, Sverige, Danmark, Finland, 
India, Storbritannia, Ukraina, Latvia 
og Bulgaria. Hovedkontoret ligger på 
Fornebu utenfor Oslo.

OM EVRY

Sentral leverandør  
for det digitale liv

Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig 
tjenester levert av EVRY. Selskapet står bak en rekke 
innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke 
tjenester på. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar 
vi til å utvikle fremtidens digitale samfunn, til beste for våre 
kunder og samfunnet.
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Organisasjonsstruktur

EVRY-konsernet 
Björn Ivroth*

Konsernfinans 
Henrik Schibler*

Human Resources 
Trond Vinje*

EVRY Norge 
Kolbjørn Haarr

EVRY Sverige 
Fredrik Almén

EVRY Financial Services 
Wiljar Nesse

EVRY Operations 
Morten Sæther

EVRY Cloud Services 
Tuomo Louhivuori

Kommunikasjon og markedsføring 
Unni Strømstad (1. juni 2017)

Strategi og forretningsutvikling 
Björn Martinsson*

  Stabs- og støttefunksjoner

  Forretningsområder

 *   Executive Group Management

EVRYs organisering og operasjonelle struktur skal sikre at 
konsernet raskt og effektivt tilpasser seg markedsendringer 
og kundebehov. Selskapets stabs- og støtteområder er 
ansvarlig for operasjonelle oppgaver og konserntjenester. 
Forretningsområdene EVRY Financial Services, EVRY Norge  
og EVRY Sverige er ansvarlige for kunderelasjoner og kunde- 
betjening. Leveranser fra EVRY Operations og EVRY Cloud 
Services inngår som en integrert del av tjenestetilbudene. 

EVRYs konsernledelse møtes én gang per måned for opp- 
datering og status på de enkelte forretningsområdene. 
Executive Group Management, som består av konsernsjef og 
direktørene for konsernfinans, strategi og forretningsutvikling 
og Human Resources, møtes hver 14. dag og har egne  
beslutningsmøter om overordnede initiativer for virksomheten. 
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Konsernledelsen i EVRY
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1 Björn Ivroth
KO NSERNSJEF (C EO)

Erfaring: Mer enn 30 års erfaring i lederstillinger 
for CGI, IBM og Accenture, og som konsulent i 
McKinsey. Fra 2012-2014 var han administrerende 
direktør i CGI Sverige, hvor han ledet 
omleggingen av virksomheten. 

Utdanning: Siviløkonom fra  
Handelshögskolan i Göteborg.

2 Henrik Schibler
C HIEF FINA NC IA L O FFIC ER (C FO)

Erfaring: Finansdirektør i ISS Norge, regional 
finansdirektør for ISS i Sentral-Europa og finanssjef 
i ISS Group Operations. Han har også jobbet i 
FisherThermo Scientific/Nunc Group og i Egmont.

Utdanning: Mastergrad i Economics and Business 
Administration, med spesialisering innen ledelse, 
regnskap og økonomikontroll, fra Copenhagen 
Business School.

3 Björn Martinsson
KONSERNDI REKTØR  

STRATEGI OG FORRETNI NG SUTVI KL I NG

Erfaring: Mer enn 16 års erfaring innen investment 
banking i Europa og Asia. Spesialkompetanse på 
teknologisektoren der han har rådgitt en rekke 
kunder om strategiske oppkjøp og fusjoner, salg 
og kapital, avhendelser og kapitalutvidelser. Han 
er tidligere Executive Director i Nomura, Nordic 
Investment Banking/EMEA Software & IT Services.

Utdanning: Mastergrad i økonomi fra Stockholm 
School of Economics.

7 Tuomo Louhivuori
KO NSERND IREK TØR   

EV RY C LO U D  SERV IC ES 

Erfaring: Tidligere Vice President Sales i Tieto, 
hvor han ledet salg innen Telecom, Media og 
Energy industry gruppen. Han hadde her også 
en rekke andre roller inkludert å lede strategisk 
salg, etablere en global serviceorganisasjon 
samt forretningsutvikling. Før dette var han CIO 
i det finske idrettsforbundet og har bakgrunn i 
programvareutvikling. 

Utdanning: Mastergrad i Industrial Engineering 
and Management fra Lappeenranta University of 
Technology, Finland.

8 Morten Sæther
KONSERND IREK TØ R EV RY OPERATIONS

Erfaring: Flere lederstillinger i Telenor. Han startet 
i EDB i 2004 og begynte deretter i ErgoGroup i 
2005. 

Utdanning: Bachelor i Computer Science fra 
Høyskolen i Sør-Trøndelag.

9 Trond Vinje
KONSERNDI REKTØR HR

Erfaring: HR-direktør CGI Norge, HR-direktør i 
Scandic Hotels og HR-manager og kvalitetssjef 
i ISS Facility Services. Vinje har også hatt 
lederstillinger i Accenture og Skattedirektoratet, 
og har bakgrunn som konsulent i PA Consulting 
Group.

Utdanning: Hovedfag i statsvitenskap med 
spesialisering innen ledelse og organisasjon fra 
Universitetet i Oslo og Manchester Metropolitan 
University.

4  Wiljar Nesse
KO NSERND IREK TØR EV RY  

FINA NC IA L SERV IC ES

Erfaring: Konserndirektør for forretningsområdet 
bank og finans i EDB Business Partner. Han har 
tidligere arbeidet i Elkem og AP Dow Jones, og 
som leder og deleier av Manamind AS.

Utdanning: Siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole.

5 Kolbjørn Haarr
KONSERND IREK TØ R EV RY NORGE

Erfaring: Konsernleder for Tieto i Sentral-Europa, 
Russland og Norge, administrerende direktør for 
Tieto Norge og medlem av konsernledelsen i Tieto 
med ansvar for telekom, media, energi og nye 
markeder. Han har hatt flere lederposisjoner i HP, 
blant annet direktør for HPs teknologitjenester i 
Nord-Europa og direktør for HP Services i Norge. 

Utdanning: Ingeniørutdanning fra Stavanger 
Ingeniørhøyskole.

6 Fredrik Almén
KONSERNDI REKTØR EVRY SVERI G E  

Erfaring: Vice President for Business Process 
Services and Software Business i CGI, COO i CGI 
Sverige og Vice President for Business Consulting. 
Han har også vært administrerende direktør i 
Antula Healthcare International, COO i KIN Group, 
Procurement Director i Eniro og Management 
Consultant i Accenture.

Utdanning: Master i Business Administration med 
spesialisering innen markedsføring, ledelse og 
forretningsstrategier fra Universitetet i Stockholm.
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Optimalisering av kostnadsstrukturen har vært et grunnleggende 
element de siste årene. Det er gjennomført målrettede og 
tydelige tiltak for å forenkle organisasjonsstrukturen, ta ned 
administrative kostnader og redusere faste kostnader knyttet til 
infrastrukturvirksomheten. De strategiske partnerskapene med 
flere større teknologibedrifter, og her særlig med IBM, har gjort 
det mulig å modernisere virksomheten på en kostnadseffektiv 
måte, og forsterket vårt fokus på utvikling av verdiøkende 
tjenester. Gjennom dette strategiske partnerskapet får EVRY 
tilgang til førsteklasses teknologiløsninger, og kan tilby konkur-
ransedyktige skytjenester og hybridløsninger for både store, 
mellomstore og små virksomheter. 

I EVRY legges det vekt på tydelig ansvarsdeling og etablering av 
en prestasjonskultur. Etter å ha gjennomført flere organisatoriske 
grep i 2015 evnet virksomheten i langt større grad å rette fokuset 
mot kunder og marked i 2016. Det ble signert kontrakter for en 
verdi av 14,0 milliarder kroner, en økning på 40 prosent fra 2015. 
Det rekordhøye salget gjorde at EVRY gikk ut av 2016 med en 
ordrereserve på 20,8 milliarder kroner. En økning på NOK 3,7 
milliarder fra utgangen av 2015. 

EVRY har samtidig jobbet målrettet med å sikre «operational 
excellence» på tvers av bedriften og herunder spesielt med å 
optimalisere ressursutnyttelsen. Den månedlige fakturerings- 
graden har økt fra 74,4 prosent i 2015 til 82,4 prosent i 2016. I sum 
har forbedringstiltakene bidratt til at EVRY i 2016 nådd en  
normalisert EBITA margin på 10,8 prosent mot 6,3 prosent året før. 

Utfordringen for EVRY i årene fremover blir å sikre en lønnsom 
vekst for selskapets aksjonærer. Endringsviljen og prestasjonene 
i 2016 gir oss grunn til å tro at denne ambisjonen er realistisk. 
Et marked med mange muligheter, rekordhøye ordrebøker, en 
god kostnadsstruktur og redusert risiko er viktige byggeklosser. 
Den organiske veksten for 2016 endte på - 0,9 prosent, men vi så 
en klar positiv trend gjennom året med en organisk vekst på 1,5 
prosent i andre halvår, og med 2,2 prosent i årets siste kvartal.  

I løpet av 2016 har EVRY også styrket sin posisjon blant våre 
kunder og medarbeidere, og vi opplever økt score både på 
kunde- og medarbeiderundersøkelser. I 2017 skal vi ta nye steg i 
omstillingsreisen, for i en prestasjonskultur er det ingenting som 
er mer naturlig enn å legge listen enda høyere.

Akselerert organisk vekst 

EVRY jobber målbevisst med å bli det ledende IT-selskapet  
i Norden. I 2016 har vi opplevd betydelig fremgang. 
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2015 2016

60,5 %

3,4 %

6,3 %

97,8 %

(- 2,7 %)

55,9 %

2,9 %

10,8 %

108,0 %

2,2 %

Driftskostnader* 
i % av inntekter

*  Driftskostnader utgjør summen av 

lønn og andre driftskostnader

Investeringer  
i % av inntekter

Normalisert 
EBITA margin

Cash 
conversion

Q4 organisk 
vekst

Optimalisering 
av kostnads-
strukturen

Strategisk 
outsouring og 
infrastruktur 
forbedringer

Styrket 
lønnsomhet og 
kontantstrøm-
generering

Tilbake til 
organisk 
vekst

Henrik Schibler
C HIEF FINA NC IA L OFFIC ER (C FO)

«I en prestasjonskultur er det 
ingenting som er mer naturlig 
enn å legge listen enda høyere.»
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Viktige 
hendelser 
i 2016

FØRSTE KVARTAL: INNOVASJON OG SALG

 > I begynnelsen av januar forlenger og utvider 
Aibel avtalen med EVRY som driftspartner, 
integrator og teknisk forvalter av IT-tjenester. 
EVRYs leveranser inkluderer nå hele Aibels 
globale virksomhet.

 > Nye Veier AS velger EVRY til rådgivning, drift 
og forvaltning av selskapets IT-portefølje, 
herunder telefoni, driftsplattform, maskinvare 
og nettverk. 

 > NSB begynner å ta i bruk mobilt billettsalg 
fra EVRY. Nærmere 1 300 håndholdte 
salgsterminaler med ny programvare skal gi 
enklere og mer effektivt billettsalg ombord i 
togene. 

 > EVRY lanserer Center of Excellence for digital 
transformasjon, og satser med dette ytterligere 
på å realisere kundenes digitale muligheter.

 > Avtalen om helhetsleveranse av IT-støtte til 
Timrå kommune i Sverige forlenges.

 > ONE Nordic forlenger samarbeidet med EVRY. 
Den nye avtalen skal modernisere IT-miljøet 
ytterligere.

 > EVRY tegner avtale med Mälarenergi AB 
i Sverige, som omfatter en helhetsløsning 
for kundetilpasset fakturahåndtering og 
SMS-tjenester. 

ANDRE KVARTAL: NYE PARTNERE OG 

STORKUNDER

 > EVRY inngår samarbeid med Method, og 
etablerer det strategiske designmiljøet EVRY 
Strategic Design Lab. 

 > Västra Götalandsregionen velger EVRY 
og Orbit til å drifte et felles IT-system for 
sykehusene i regionen.

 > Et av Sveriges største elnett-selskap, Ellevio, 
velger EVRY som hovedleverandør av 
IT-tjenester.

 > EVRY kjøper IT Nor, og styrker posisjonen som 
Norges ledende ERP-miljø.

 > Det Digitale Vest-Agder velger EVRY som 
strategisk samarbeidspartner for selskapets 
digitaliseringsarbeid.

 > EVRY og mCASH lanserer KID-fri 
fakturabetaling på mobilen.

 > EVRY inngår avtale med svenske 
Riksdagsförvaltningen om leveranse og 
innføring av lønns- og personalsystemet 
Primula.

 > Det blir tegnet en omfattende avtale 
om IT-driftstjenester med bygg- og 
eiendomsutviklingsselskapet NCC. 

 > EVRY inngår avtale med Holmgrens Bil, en av 
Sveriges største private bilforhandlere. Avtalen 
innebærer totalansvar for selskapets IT-drift, 
inkludert Service Desk og supportfunksjon.

 > EVRY lanserer «Workplace by Facebook» 
som første IT-selskap i Norden, og får en mer 
transparent og dynamisk internkommunikasjon.

 > EVRY og Storebrand inngår konsernavtale om 
CaaS - leveranse av PCer som en tjeneste. 
Avtalen innebærer administrasjon og 
håndtering av alle Storebrands bærbare og 
stasjonære PCer, samt brukerstøtte. 

 > Helse Midt-Norge IT utvider sin 
tjenesteportefølje fra EVRY, og tar i bruk 
EVRY Multikanal for å forenkle og digitalisere 
samhandlingen med innbyggere og næringsliv.

 > Sparebanken Vest, Sparebanken Møre og 
Sparebanken Sør inngår avtale med EVRY om 
bruk av betalings-appen SPING.

 > EVRY får andreplass i kategorien 
«Konsulenttjenester» i den årlige 
Radar-undersøkelsen, som undersøker 
kundetilfredshet og kvalitet hos Sveriges 
IT-leverandører. 

 > Sveriges raskest voksende selskap, 
Infrastructure Services Group, velger EVRY som 
leverandør av skytjenester.

TREDJE KVARTAL: STORE KONTRAKTER OG 

NYETABLERINGER

 > EVRY annonserer kjøp av Gecko 
Informasjonssystemer. Oppkjøpet er en del 
av EVRYs strategi om å bli ledende leverandør 
innenfor arkiv og saksbehandling til offentlig 
sektor.

 > Direktoratet for økonomistyring (DFØ) velger 
EVRY som partner på drift av sin SAP-løsning.

 > EVRY lanserer EVRY Cloud Services, som 
skal fange vekstpotensialet i markedet for 
skytjenester. 

 > Byggmax i Sverige forlenger samarbeidet med 
EVRY, med en avtale som innebærer drift av 
Byggmax applikasjoner og IT-miljø. 

 > Telenor velger EVRY som samarbeidspartner for 
sin digitale transformasjon. EVRY blir leverandør 
av IT-infrastruktur og skytjenester til Telenor i 
Norden. 

 > EVRY lanserer nye skyløsninger med global 
kapasitet og trygg lagring av data i Norge, 
basert på IBM Cloud. 

 > Google og EVRY inngår et viktig strategisk 
partnerskap for å utnytte vekstpotensialet i 
markedet for skytjenester i Norden. 

FJERDE KVARTAL: VEKSTEN AKSELERERER

 > Wilhelmsen IT Services forlenger samarbeidet 
med EVRY. Avtalen omfatter drift, overvåkning 
og back-up av selskapets IT-plattform. 

 > SINTEF og EVRY inngår avtale om etablering 
og drift av verdensledende skytjenester med 
moderne lagringsteknologi og automatiserte 
løsninger. Målet er forenkling av hverdagen for 
forskere, og raskere innovasjonsprosesser.

 > EVRY inngår global partneravtale med 
Facebook og «Workplace by Facebook». 

 > EVRY inngår partneravtale med det ledende 
internasjonale teknologiselskapet Giesecke & 
Devrient om mobile betalingsløsninger. 

 > Sparebanken Sør lanserer mobil kortbetaling 
til sine kunder. Den nye kortbetalingstjenesten 
baserer seg på NFC og EVRYs mobile 
betalingsplattform. 

 > Posten Norge velger EVRY som leverandør av 
IT-infrastruktur og skytjenester på norsk jord. 

 > EVRY og det svenske digitale byrået 
NetRelations fusjonerer, og blir en av Sveriges 
ledende aktører innen digitale tjenester. 

 > SpareBank 1 forlenger samarbeidet med 
EVRY på banktjenester, kjernebank- og 
betalingsløsninger. 

 > Frende Forsikring velger EVRY som 
strategisk samarbeidspartner i sin satsning 
på en ny kjerneløsning for gruppelivs- og 
pensjonsforsikringsløsninger.

 > Handelsbanken Norge og EVRY lanserer 
bankkort for kontaktløs betaling. 

 > Fredrikstad kommune lanserer ny, digital 
varslingsløsning fra EVRY.

 > Domstoladministrasjonen og EVRY inngår 
avtale om driftstjenester, modernisering og 
digitalisering av domstolenes tjenester.

 > EVRY og New Wave lanserer en ny digital 
web-plattform for kreative løsninger og visuell 
profilering.

 > EVRY utvider samarbeidet med Posten og 
utvikler skyløsninger for Digipost. 

 > EVRY og Handelsbanken Norge inngår en 
omfattende strategisk avtale om leveranse av 
kjernebank- og betalingsløsninger. 

 > Det vellykkede samarbeidet med IBM om basis 
infrastrukturtjenester utvides. Alle kunder kan 
nå dra nytte av IBMs innovative skyteknologi og 
EVRYs verdiøkende tjenester.

 > Satsningen på skytjenester styrkes gjennom et 
nytt samarbeid med Amazon.

 > EVRY og Fana Sparebank inngår ny avtale 
om leveranse av bank- og driftstjenester, 
kjernebank- og betalingsløsninger samt nye 
selvbetjeningsløsninger for bankkundene.

 > NordPool forlenger sin avtale med EVRY om 
drift av selskapets IT-plattform.
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Sentrale avtaler i 2016

SpareBank 1
MNOK 3 000

Telenor
MNOK 1 190 

Posten Norge
MNOK 810 

Handelsbanken Norge
MNOK 700 

 
Storstockholms Lokaltrafik

MNOK 320
Ellevio

MNOK 240



Bank- og finansbransjen gjennomgår en betydelig transformasjon.  
Nye lover og regler og den økte digitaliseringen setter press på 
bankene. Markedet blir stadig mer konkurranseutsatt, og den raske 
teknologiske utviklingen skaper helt nye forventninger hos slutt- 
kundene. EVRY har erfaringen, ressursene og kompetansen som banker 
og finansinstitusjoner trenger for å tilpasse seg disse endringene. 
Gjennom inngående bransjekunnskap hjelper EVRY kundene med  
å tenke nytt og generere idéer som endrer hvordan de opererer og 
konkurrerer. Fra å utvikle kundeopplevelsen, til å modernisere og 
forenkle sentrale IT-systemer, eller forbedre kostnadseffektiviteten 
gjennom å automatisere prosesser.  

For å møte kundebehov og tilpasse seg utviklingen i markedet, har 
EVRY Financial Services en leveransemodell som er fullt integrert med 
selskapets enhet for globale leveranser. Et viktig element i EVRYs 
strategi er å utvide og styrke det geografiske fotavtrykket i det nordiske 
markedet. Samtidig skal vi fortsette vår ekspansjon utenfor Norden 
innen utvalgte områder som korttjenester, forebygging av svindel, 
utlånssystemer og minibanktjenester. 

TJENESTEPLATTFOR M
Det er avgjørende for bankene å levere brukervennlige banktjenester 
med state-of-the art funksjonalitet, både til kunder og egne ansatte. 
EVRYs betydelige investeringer i neste generasjons bank- og betalings- 
løsninger er derfor av stor strategisk betydning for selskapet. Det 
er inngått flere viktige kundeavtaler som gjør at de nye løsningene 
for kjernebank etableres som en industrialisert tjenesteplattform. 
Moderne arkitektur og standarder sikrer at løsningene er fleksible, 
kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav. 
EVRYs utviklingsstrategi og implementeringsmetodikk er forankret 
gjennom et tett samarbeid med BIAN-nettverket (Banking Industry 
Architecture Network), der EVRY er den eneste nordiske IT-
tjenesteleverandøren som er medlem. Løsningene kan leveres  
som SaaS-tjenester fra EVRY, eller som komponenter installert  
hos bankene.

EVRY FINANCIAL SERVICES

Markedsleder og innovasjonsmotor

EVRY Financial Services er en komplett bransjevertikal med ansvar for 
selskapets leveranser til bank- og finanskunder. Forretningsområdet tilbyr 
en bred og helhetlig løsningsportefølje som støtter bankenes kontinuerlige 
endringsprosesser, og muliggjør neste generasjons banktjenester.
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Wiljar Nesse
KO NSERND IREK TØR  

EV RY FINA NC IA L SERV IC ES

«Vi lykkes godt i kampen 
om å levere neste 
generasjon kjernebank 
og betalingsløsninger. 
Markedsmulighetene 
er positive, og vi er godt 
posisjonert til å kapitalisere 
på disse.»



MARKEDSPOSISJON:

Nummer 1 på bank- og 
finansløsninger i Norden

Nummer 1 på bank- og 
finansløsninger i Norge

150 kunder i 12 land

Markedsledende på 
kortløsninger i Norden

LYKKES  I  MARK E DE T
EVRY har lykkes svært godt i det norske markedet med neste generasjon kjernebank 
og betalingsløsninger, og har inngått omfattende langsiktige leveranseavtaler med 
SpareBank1-alliansen, Handelsbanken, Länsförsäkringer Bank, Sparebanken Vest, 
Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank, Gjensidige 
Bank, De Samarbeidende Sparebankene og Sparebanken Møre. EVRY Strategic 
Design Lab har vært en viktig initiativ for EVRY Financial Services. Kundene viser stor 
interesse, og denne satsningen har bidratt til at EVRY bygger tettere relasjoner til styre-
medlemmer og toppledere. 

Markedsmulighetene fremover er positive, og EVRY er godt posisjonert til å kapitalisere 
på disse. Gartner estimerer at markedet for IT-tjenester og programvare for banker  
i Norden i snitt vil øke med 5,7 prosent per år, fra 33,7 milliarder kroner i 2016 til  
42,0 milliarder kroner i 2020. 

EVRY Financial Services har 1 238 ansatte med dyp innsikt i de mulighetene og ut- 
fordringene som preger bank- og finansmarkedet. Med betydelig erfaring fra å  
gjennomføre store og viktige prosjekter, har EVRY Financial Services kompetansen  
og leveransekraften som trengs til å levere på kundenes behov.

SATSNING S O MRÅDE R I  FI NANCI AL S E RV I CE S : 

 > Neste generasjon kjernebank og 
betalingsløsninger 

 > EVRY Strategic Design Lab

 > Digital Design & Insight

 > Financial Services Labs

 > Open API Banking

 > Korttjenester og mobilbetaling

 > Kvalitet og kontinuitet
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EVRY NORGE

Markedsleder og pådriver 
for digitalisering

EVRY leverer innovative og forretningskritiske løsninger til Norges største 
virksomheter i både offentlig og privat sektor, og er klar markedsleder i  
SMB-markedet. Forretningsområdet har ansvaret for omlag en tredjedel av  
alle IT-tjenesteleveranser i Norge.

Kolbjørn Haarr
KO NSERND IREK TØR EV RY NO RGE

«Vi har opparbeidet 
en unik posisjon i det 
norske markedet, som er 
ytterligere befestet i 2016. 
Et forsterket tjenestetilbud 
og økt leveransekraft gir 
grobunn for vekst og videre 
fremgang.»

EVRY har en fleksibel leveransemodell og er representert i mer enn 20 
norske byer. Selskapet satser på utvalgte bransjer, som offentlig sektor, 
helsesektoren, forsikring, telekom og logistikk, produksjonsbedrifter, 
energibransjen og handelsbedrifter. Med en kundesentrisk tilnærming, 
kombinert med lang erfaring og høy kompetanse, realiserer EVRY bety-
delige digitale gevinster hos kundene. EVRY moderniserer forretnings-
prosesser og effektiviserer IT-drift, og står bak en rekke innovasjoner 
som daglig endrer og utvikler det norske samfunnet. 

Innen hvert bransjeområde er selskapet totalleverandør av IT-tjenester 
gjennom hele verdikjeden. Fra drifts- og infrastrukturtjenester til  
virksomhetssystemer, applikasjoner, konsulenttjenester, samhandlings- 
løsninger og innovasjonsstøtte. EVRY har dedikerte medarbeidere  
med høyt utdanning, dyp faginnsikt og bransjekompetanse. Gjennom 
det siste året har EVRY ytterligere forsterket sin satsning på rådgivnings- 
tjenester med fokus på digitalisering. Den tidligere merkelappen som 
driftsselskap er ikke lenger dekkende. I dag er omsetningsandelen 
tilknyttet infrastrukturtjenester i Norge om lag 40 prosent.

DET DIGITALE SKIFTET 
Digitalisering står høyt på agendaen i offentlig sektor, og EVRY bidrar 
med innovative tjenester som effektiviserer og automatiserer sektoren. 
EVRY bistår de fleste av landets kommuner og fylkeskommuner med 
å forbedre tjenestetilbudet, automatisere og forenkle dialogen med 
innbyggerne og standardisere og effektivisere eksisterende løsninger. 
Den nye løsningen for automatisert byggesak er et eksempel på dette. 
Løsningen forenkler prosessen for innbygger, frigjør tid for saksbe-
handler og sørger for likebehandling for alle – uavhengig av bosted. 
Samfunnsnytten styrkes ytterligere ved at løsningen er tilgjengelig for 
alle kommuner, med de muligheter dette gir for offentlig samhandling. 
Løsningen er også et eksempel på hvordan EVRY vil bidra til digitalise-
ring av offentlig sektor; til det beste for nasjonen, kommunene og ikke 
minst den enkelte innbygger. Slik bidrar EVRY til at digitalisering blir en 
virkelig digital fordel for Norge. 
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SATSNING S O MRÅDE R I  DE T NO RS K E  MARK E DE T:

 > Forsikring

 > Helse

 > Produksjonsbedrifter

 > Energi 
 

 > Olje og gass

 > Handel og logistikk

 > Kommuner

 > Stat

MARKEDSPOSISJON:

Nummer 1 i totalmarkedet 
innen IT-tjenester 

Nummer 1 
i SMB-segmentet

 
29 % markedsandel   

i kommunemarkedet

21 % markedsandel  
innen helse

FORNYE T T I L L I T I  AL L E  S EG ME NT E R
I SMB-segmentet leverer EVRY helhetlige og kostnadseffektive løsninger gjennom en 
omfattende lokal tilstedeværelse. Selskapet har dedikerte team som kjenner de mulig- 
hetene og utfordringene lokalt næringsliv står overfor. I tillegg har EVRY et unikt partner-
nettverk som sikrer kundene tilgang til ledende teknologi, spisskompetanse og fleksibilitet 
til å velge den løsningen som er best for virksomheten. 

Omorganiseringen som EVRY har gjennomført gir resultater. Selskapet er mer proaktivt  
og relevant enn tidligere – og har inngått en rekke nye avtaler. I 2016 er det inngått 
kontrakter med kunder som Aibel, Nye Veier, Storebrand, Helse Midt-Norge, Direktoratet 
for økonomistyring, Telenor, Wilhelmsen IT Services, Posten Norge, Frende forsikring, 
Digitale Vest-Agder, Fredrikstad kommune, Domstoladministrasjonen og Nordpool. 

NYE SKUDD PÅ S TAMME N 
Det har også vært to oppkjøp som ytterligere befester EVRYs posisjon i det norske 
markedet: Kjøpet av IT Nor som styrker EVRY som Norges ledende ERP-miljø, og kjøpet 
av Gecko Informasjonssystemer som en del av EVRYs strategi for å bli den ledende leve-
randøren av kjernesystem (saksbehandling) til offentlig sektor. 

EVRY er godt posisjonert for organisk vekst. Estimater fra analyseselskapet IDC tilsier at 
det norske markedet for IT-tjenester vil øke med 1,9 prosent årlig, fra 32,8 milliarder kroner 
i 2016 til 35,2 milliarder kroner i 2020. 

EVRY Norge har 2 361 ansatte med dyp innsikt i de mulighetene og utfordringene som 
preger det norske markedet. Solid leveransekraft og dedikerte team med erfaring fra  
store og komplekse prosjekter, gjør EVRY Norge til en attraktiv samarbeidspartner for 
kunder i alle selskapets fokuserte bransjer.  

* inkl. Global Delivery årene 2012–2014
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Svenske kunder etterspør rådgivere med teknologisk og forretnings-
messig ekspertise innen egen bransje og virksomhet. EVRY har høy 
forretningsforståelse og kompetanse innenfor de fleste bransjeverti-
kaler. Med en rekke industrispesifikke løsninger og et bredt spekter 
av tjenester, møter EVRY markedets behov. Satsningen på å bygge 
solide bransjevertikaler er intensivert i 2016. Gjennom de regionale 
avdelingene kan EVRY ta fullt ansvar for kundenes IT-investeringer,  
fra å identifisere behov til gevinstrealisering og resultatoppfølging. 

EVRY Sverige har en unik regional posisjon og tilbyr alt fra strategisk 
rådgivning og konsulenttjenester, til helhetlige løsninger og drifts- 
tjenester. Selskapet er tilstede i 23 svenske byer og har leveransekraft 
til å betjene små, mellomstore og store kunder. Kundenes etterspørsel 
etter samarbeidspartnere som både har høy bransjekunnskap og som 
er konkurransedyktig på pris og kvalitet, imøtekommes av EVRY. Med 
bred erfaring og sterk kompetanse på virksomhetskritiske tjenester 
innen lagring, skytjenester, applikasjonsdrift, servicedesk, og nett-
verksdrift med kommunikasjon, er EVRY en solid totalleverandør.

MOTOR  FOR  DIGITAL TR ANSFOR MASJON
Våre kunder intensiver sitt fokus på digital transformasjon og påvirk-
ningen det har på deres virksomhet og applikasjoner. EVRY Sverige 
er aktiv innen alle tjenesteområder som er relevante for kundene, som 
skytjenester, applikasjonsforvaltning, virksomhetsløsninger, analytics, 
automatisering, informasjonslogistikk, tingenes internett, sikkerhet og 
mobilitet. Digitalisering påvirker kundene i høy grad og det er store 
forretningsmuligheter for dette i det svenske markedet. EVRY er i 
posisjon til å tilby både effektive og robuste infrastrukturtjenester og 
verdiøkende tjenester som støtter kundene i deres digitale endrings-
reise. En intensivert satsning på skytjenester og outsourcing er en 
integrert del av dette bildet.

EVRY SVER IGE

Posisjonert for vekst

EVRY er den største leverandøren av IT-tjenester til SMB-segmentet i Sverige, 
og har også en sterk posisjon overfor større virksomheter i både offentlig og 
privat sektor. Forretningsområdet tilbyr sine kunder skytjenester, modernisering 
av forretningsprosesser og løsninger som gir digitale fortrinn.

Fredrik Almén
KO NSERND IREK TØR EV RY SV ERIGE

«Vi har vesentlig forsterket 
vår kompetanse og 
leveransekraft av digitale 
tjenester og er godt 
posisjonert for vekst»
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ET DIGITALT K RAFTS E NT E R
EVRY har inngått en rekke nye avtaler i 2016, med kunder som bygg- og eiendoms- 
utviklingsgiganten NCC, ONE Nordic, Storstockholms Lokaltrafik, Mälarenergi AB, 
Västra Götalandsregionen, Ellevio, Riksdagsförvaltningen og Infrastructure Services 
Group. Gjennom oppkjøpet av NetRelations, som fant sted i 2016, har EVRY vesentlig 
forsterket sin kompetanse og leveransekraft av digitale tjenester. 

EVRY er godt posisjonert for fremtidig vekst i det svenske markedet. Det sterkeste  
konkurransefortrinnet er å koble lokal kunnskap og tilstedeværelse med EVRYs 
internasjonale utviklingsressurser. Estimater fra IDC tilsier at det svenske markedet for 
IT-tjenester vil øke med 2,2 prosent årlig, fra 63 milliarder kroner i 2016 til 68,9 milliarder 
kroner i 2020. 

EVRY Sverige har 1 778 ansatte med dyp innsikt i de mulighetene og utfordringene 
som preger det svenske markedet. Med erfaring fra en rekke store og viktige prosjekter, 
har EVRY Sverige både solid kompetanse og nødvendig leveransekraft til å møte 
markedets behov.

SATSNING S O MRÅDE R I  DE T SV E NS K E  MARK E DE T:

 >  Offentlig sektor 

 > Helsesektoren 

 > Dagligvarehandel 
 

 > Primærnæringer 

 > Transport og logistikk 

 > Prosess- og produksjonsindustrien

MARKEDSPOSISJON:

Nummer 1 i 
SMB-segmentet

Nummer 4 i totalmarkedet 
innen IT-tjenester 

Sterke bransjevertikaler 
innen offentlig sektor 

Sterke fagmiljøer på  
områder som sikkerhet  

og mobilitet 
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Nøkkeltall for forretningsområdene

NOK mill 2016 2015 2014 2013 2012

EVRY FINANCIAL SERVICES

Driftsinntekter 3 133 3 613 3 682 3 554 3 339 
Normalisert EBITA 415 392 371 326 314 
Normalisert EBITA margin 13,2 % 10,9 % 10,1 % 9,2 % 9,4 %
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software 182 205 115 188 199 
Antall ansatte 1 238 1 299 1 457 1 490 1 490 

EVRY NORGE*

Driftsinntekter 5 669 5 761 6 093 6 180 6 607 
Normalisert EBITA 430 111 322 359 356 
Normalisert EBITA margin 7,6 % 1,9 % 5,3 % 5,8 % 5,4 %
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software 64 130 255 334 209 
Antall ansatte Norge 2 361 2 660 3 344 3 378 3 457 
Antall ansatte Global Delivery  3 103 2 861 2 440 
* inkl. Global Delivery årene 2012–2014

EVRY SVERIGE

Driftsinntekter 3 245 3 430 3 472 3 293 3 307 
Normalisert EBITA 305 232 255 213 234 
Normalisert EBITA margin 9,4 % 6,8 % 7,3 % 6,5 % 7,1 %
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software 53 65 80 66 61 
Antall ansatte 1 778 1 939 2 218 2 308 2 305 

Nøkkeltall for konsernet

2016 2015 2014 2013 * 2012 **

NØKKELTALL (NOK MILL)

Driftsinntekter  12 246  12 860  12 773  12 600  12 731 
EBITDA  1 217 -938  1 020  1 128  1 010 
EBITDA margin 9,9 % -7,3 % 8,0 % 8,9 % 7,9 %
Normalisert EBITDA  1 583  1 278  1 290  1 219  1 141 
Normalisert EBITDA margin 12,9 % 9,9 % 10,1 % 9,7 % 9,0 %
EBITA  947  -1 405  543  673  484 
EBITA margin 7,7 % -10,9 % 4,2 % 5,3 % 3,8 %
Normalisert EBITA  1 322  811  813  764  691 
Normalisert EBITA margin 10,8 % 6,3 % 6,4 % 6,1 % 5,4 %
Antall ansatte  8 864  9 422  10 350  10 323  9 873 
Ordrereserve 20 800 17 100 18 000 16 600 15 300

NØKKELTALL PER AKSJE (NOK)

Resultat per aksje  1,12  -5,28  -3,26  -0,29  0,60 
Normalisert resultat per aksje  2,18  1,15  1,85  1,49  1,16 
Fri kontantstrøm per aksje  3,61  2,22 2,44 1,77 1,11
Bokført egenkapital per aksje  0,73  8,03  16,02  20,04  20,46 
Gjennomsnitt antall utestående aksjer 267 187 441 267 187 441 266 994 898 266 798 981 266 421 202

SOLIDITET

Egenkapitalgrad 2 % 19 % 40 % 45 % 45 %
Gjeldsgrad  31,17  1,87  0,60  0,55  0,55 
Netto rentebærende gjeld (NOK mill)  6 041  4 008  2 568  2 966  3 007 

LIKVIDITET (NOK MILL)

Likviditetsbeholdning  990  900  616  683  561 
Likviditetsreserve  2 799  2 209  2 414  2 145  2 013 
Operasjonell kontantstrøm  306  217  973  1 027  723 
Normalisert operasjonell kontantstrøm  1 280  1 002  1 068  1 099  807 
Investeringer i varige driftsmidler  161  297  398  484  425 
Investering i egenutviklet programvare  189  147  93  143  86 
Salg av varige driftsmidler (salgssum)   35  34  75  -    1 
Fri kontantstrøm  964  592  652  473  297 
Cash conversion 108,0 % 97,8 % 93,9 % 104,5 % 88,9 %
Cash conversion etter investeringer 88,0 % 65,8 % 61,7 % 53,2 % 44,2 %

*    2013 tallene er omarbeidet som følge av implementering av endringer i IFRS 11 Fellesordninger / Joint Arrangements med effekt fra 1. januar 2014, samt klassifisering av EVRY Danmark A/S  
som «ikke videreført virksomhet».

** 2012 tallene er omarbeidet som følge av implementering av endringer i IAS 19 (pensjon) med effekt fra 1. januar 2013.

EBITDA  

Resultat før skatt, netto finansposter og av- og 
nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle 
eiendeler. 
 
NORMALISERT EBITDA 

EBITDA før andre inntekter og kostnader. 
 
EBITA 

Resultat før skatt, netto finansposter og av- og 
nedskrivninger immaterielle eiendeler.

EGENKAPITALGRAD 

Sum egenkapital over summen av egenkapital  
og gjeld. 
 
GJELDSGRAD 

Netto rentebærende gjeld over sum bokført 
egenkapital. 
 
NETTO RENTEBÆRENDE GJELD 

Kortsiktig og langsiktig rentebærende gjeld minus 
bankinnskudd. 
 

OPERASJONELL KONTANTSTRØM 

Netto likviditetsendring fra operasjonelle 
aktiviteter. 
 
NORMALISERT OPERASJONELL 

KONTANTSTRØM 

Operasjonell kontantstrøm før andre inntekter og 
kostnader. 
 
FRI KONTANTSTRØM 

Normalisert operasjonell kontantstrøm minus 
investeringer (eks. salg). 

CASH CONVERSION 

Normalisert operasjonell kontantstrøm (før 
finansposter) over normalisert EBITDA. 
 

CASH CONVERSION ETTER INVESTERINGER 

Normalisert operasjonell kontantstrøm (før betalte 
renter) etter investeringer over normalisert 
EBITDA. 

KONTANTSTRØM PER AKSJE 

Netto likviditetsendring fra operasjonelle 
aktiviteter over gjennomsnittlig antall  
utestående aksjer. 
 
RESULTAT PER AKSJE 
Årsresultat som tilfaller aksjonærene 
(morselskapets eiere) over gjennomsnittlig antall 
utestående aksjer. 

NORMALISERT RESULTAT PER AKSJE 

Årsresultat som tilfaller aksjonærene 
(morselskapets eiere) justert for andre inntekter og 
kostnader etter skatt over gjennomsnittlig antall 
utestående aksjer.

Definisjoner nøkkeltall
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EVRY konsernets finansielle informasjon er utarbeidet i 
overensstemmelse med International Financial Reporting 
Standards (IFRS). I tillegg til de ordinære resultatmålene 
presentert i henhold til IFRS, ønsker ledelsen å gi alternative 
resultatmål som bidrar til å øke forståelsen for konsernets 
underliggende resultater. Disse alternative resultatmålene 
hensyntar andre inntekter og kostnader som er definert som 
poster som anses spesielle etter sin art og inkluderer blant 
annet avsetning for restrukturering, nedskrivning, strategiske 
prosesser og refinansiering. 

NOR MALISERT EB ITA OG EB ITDA
Resultat før skatt, netto finansposter og amorteriseringer av kundekontrakter og 
nedskrivning av andre immaterielle eiendeler (EBITA) er et viktig resultatmål for EVRY. 
EBITDA er før av- og nedskrivninger av varige driftsmidler og egenutviklet software. 
Normalisert EBITA/EBITDA er definert som EBITA/EBITDA minus postene definert som 
andre inntekter og kostnader, som blant annet inkluderer nedskrivning og restrukture-
ring. Disse resultatmålene anses som nyttige for regnskapsbrukerne når de skal vurdere 
operasjonell lønnsomhet på en mer variabel kostbase da disse ekskluderer amortisering 
og avskrivning på investeringer, samt poster som ikke anses som en del av ordinær drift.

Alternative resultatmål

NOK mill 2016 2015 Vekst i %

Rapporterte inntekter 12 246,4 12 859,5 -4,8 % 
Valutakurseffekt -  51,4 0,4 % 
Grunnlag for organisk vekst 12 246,4  12 910,9 -4,4 %
Tap av DNB non-mainframe kontrakt -  -548,0 -3,5 %
Grunnlag for organisk vekst justert for DNB 12 246,4  12 362,9 -0,9 %

NOK mill 2015 2014 Vekst i %

Rapporterte inntekter  12 859,5  12 773,0 0,7 %
Valutakurseffekt  -    140,5 -1,1 %
Grunnlag for organisk vekst  12 859,5  12 913,5 -0,4 %

NOK mill 2016 2015

Normalisert EBITA 1 321,6 811,0 
Avsetning til restrukturering -77,9 -510,2 
Avsetning husleie  -  -100,2
Nedskrivning Future Proof  -  -156,8  
Nedskrivning av andre balanseposter/prosjekter -26,1  -87,0
IBM outsourcing avtale -249,8 -1 234,2
Strategiske prosesser/refinansiering -21,1 -128,1
Rapportert EBITA 946,7 -1 405,4  

ORGANISK VEKST
Organisk vekst er et mål på selskapets evne til vokse ved tilleggsalg til eksisterende 
og nye kunder, i motsetning til økt salg som følge av oppkjøp. Organisk vekst defi-
neres som inntekter justert for effekter av vesentlige tap av kontrakter, oppkjøp, salg 
av virksomhet og valutaeffekter. Dette er et viktig måltall for EVRY og for brukerne av 
regnskapet da det illustrerer underliggende vekst i driften uten effekter som ikke er 
driftsrelaterte.

NOK mill 2016 2015

Rapportert EBITA  946,7  -1 405,4 
Av- og nedskrivninger varige driftsmidler og egenutviklet software  270,3  467,4 
Rapportert EBITDA  1 216,9  -938,1 
Avsetning til restrukturering  77,9  510,2 
Avsetning husleie  -    100,2 
Nedskrivning Future Proof  -    156,8 
Nedskrivning av andre balanseposter/prosjekter  17,3  87,0 
IBM outsourcing avtale  249,8  1 234,2 
Strategiske prosesser/refinansiering  21,1  128,1 
Normalisert EBITDA  1 583,0  1 278,3 
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NOK mill 2016 2015

Årsresultat som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere) 300,1 -1 410,7 
Andre inntekter og kostnader (note 2) 374,9 2 352,3 
Skatteeffekt andre inntekter og kostnader -93,7  -635,1
Normalisert årsresultat som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere) 581,3  306,5  

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 267 187 441 267 187 441
Normalisert resultat per aksje 2,18 1,15

CASH CONVER SION 
Cash conversion måler hvordan EBITDA konverteres til kontanter og er definert som 
normalisert operasjonell kontantstrøm før betalte renter delt på normalisert EBITDA.  
I tillegg måles også cash conversion etter investeringer i varige driftsmidler og egen- 
utviklet software og salg av varige driftsmidler.

NOR MALISERT R ESU LTAT PER  AKSJE
Normalisert resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årsresultat som tilfaller 
aksjonærene (morselskapets eiere) justert for andre inntekter og kostnader etter skatt 
over gjennomsnittlig antall utestående aksjer.

NOK mill 2016 2015

Normalisert operasjonell kontantstrøm  1 280,2  1 002,1 
Betalte renter  428,9  248,2 
Normalisert EBITDA  1 583,0  1 278,3 
Cash conversion (i prosent) 108 % 98 %
Investeringer i varige driftsmidler  -161,1  -296,6 
Investering i egenutviklet software  -189,4  -146,7 
Salg av varige driftsmidler  34,5  33,7 
Cash conversion etter investeringer (i prosent) 88 % 66 %

NORMAL I S E RT O P E RAS J O N E L L KO NTAN TS TRØ M
Normalisert operasjonell kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter minus kontantstrømmen fra andre inntekter og kostnader. EVRY mener dette 
resultatmålet gir et bedre uttrykk for den underliggende kontantstrømmen fra driften 
da den hensyntar kontanteffekter av poster som ikke er direkte relatert til den under- 
liggende driften til selskapet, og som vil være nyttig for brukerne av regnskapet når  
de skal analysere selskapets driftsmessige lønnsomhet.

FRI  KONTAN TS TRØ M
Fri kontantstrøm representerer den kontantstrømmen som EVRY er i stand til å 
generere etter at nødvendige investeringer er foretatt. Fri kontantstrøm er definert som 
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter justert for kontanteffekten av andre inntekter 
og kostnader minus investeringer i varige driftsmidler, egenutviklet software og salg av 
varige driftsmidler. 

NOK mill 2016 2015

Normalisert operasjonell kontantstrøm 1 280,2 1 002,1 
Utbetalinger knyttet til restrukturering -368,2 -231,4 
Utbetalinger relatert til strategiske prosesser/refinansiering -51,2  -180,3
Utbetalinger relatert til IBM outsourcing avtale -594,9  -356,3  
Kontantstrøm fra ikke-videreført virksomhet -0,8  -16,8
Effekt av oppkjøp av nye selskaper 40,7  - 
Rapportert operasjonell kontantstrøm* 305,9 217,3  

*    Tilsvarer netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter i kontantstrømoppstillingen.

NOK mill 2016 2015

Normalisert operasjonell kontantstrøm 1 280,2 1 002,1 
Investeringer i varige driftsmidler -161,1 -296,6 
Investering i egenutviklet software -189,4  146,7
Salg av varige driftsmidler 34,5  33,7  
Fri kontantstrøm 964,2 592,5  
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AKSELERERT VEKST 

Høye ambisjoner og effektiv gjennomføring

Kundesentrisk utvikling

Solid fundament

Medarbeiderengasjement 
og kultur

Operasjonell utvikling

Innovasjon og kvalitet

EVRY fikk nye eiere i første kvartal 2015, og ny konsernsjef kom 
på plass kort tid etter. Det ble igangsatt en grundig gjennom-
gang av selskapet. Konklusjonen var at kostnader og utgifter 
ikke stod i samsvar med selskapets markedsposisjon og vekst-
takt. Organisasjonsmodellen var unødvendig komplisert og 
ansvarslinjene ikke tydelige nok. Samtidig var tilfredsheten blant 
de ansatte på et lavere nivå enn ønsket og kundetilfredsheten 
sterkt varierende. EVRY iverksatte derfor en snuoperasjon for 
å tilpasse selskapet etter markedet og komme i posisjon for 

vekst og utvikling. En rekke forbedringstiltak ble implementert 
allerede fra andre kvartal i 2015.

Det ble lagt en ny forretningsplan med fire tiltaksområder:  
Solid fundament, Operasjonell utvikling, Kundesentrisk 
utvikling, og Medarbeiderengasjement og kultur. Et femte 
tiltaksområde er Innovasjon og kvalitet, som er en integrert del 
av de andre områdene. Vi bygger vår rapportering på disse 
tiltaksområdene.

EVRY har jobbet målrettet med disse tiltaksområdene i 2016 og har oppnådd gode resultater: 

 > Høstet positive effekter av ny strategi og 
forenklet driftsmodell  

 > Akselerert transformasjon av  infrastruktur-
tjenester, basert på vårt globale partnerskap 
med IBM

 > Stabil drift med mer proaktivt fokus på kvalitet 
og leveranser 

 > Kostnadsreduksjoner implementert og store 
kundeavtaler inngått

 > Strategiske oppkjøp har styrket 
markedsposisjonen i Norge og Sverige 

 > Revitalisert satsning på skytjenester gjennom 
etablering av Cloud Services og globale 
partnerskap

 > Nytt vekstinitiativ ved etableringen av  
Strategic Design Lab, som bidrar til å redefinere 
kunders forretningsprosesser, skaper bedre 
kundeopplevelser, gir økt innovasjon og 
konkurransekraft 

VIR KSOMHETSMÅL

Kontinuerlig forbedre og øke kundetilfredsheten 
på tvers av alle forretningsenheter.

Fortsette å øke lønnsomheten på tvers av alle 
forretningsenheter gjennom beste praksis og 
bruk av innovasjon og ny teknologi.

Utnytte vår store kundebase og sterke portefølje 
av produkter og tjenester for ytterligere å 
akselerere organisk vekst på tvers av alle 
forretningsenheter.

Sørge for å tiltrekke, utvikle og beholde de 
høyest motiverte, engasjerte og kompetente 
medarbeiderne i vår bransje.

R ESU LTAT 2 015 RESULTAT 2016

Kundetilfredshet

77

Ordrereserve 
NOK 20,8mrd

Normalisert EBITA margin 

10,8 %

Medarbeidertilfredshet

80,1 poeng

Kundetilfredshet

75

Ordrereserve 
NOK 17,1mrd

Normalisert EBITA margin 

6,3 %

Medarbeidertilfredshet

75,4 poeng
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Det ble i 2015 gjennomført flere tiltak 
for å forenkle organisasjonsstrukturen i 
EVRY. I 2016 har det vært jobbet med 
ulike vekstinitiativer,  bygge kompetanse, 
fokusere ressurser og videreutvikle en 
prestasjonskultur. Det er definert tre 
nøkkelstrategier for å levere på selskapets 
ambisiøse mål og rigge selskapet for 
videre organisk vekst: 

 > Etablere lederteam med fokus 
på kommersiell og operasjonell 
dyktighet 

 > Bygge en profitabel, konkurranse-
dyktig og fremtidsrettet infrastruktur

 > Modernisere selskapets kjernebank-
plattform for å skape et fremtidig 
vekstpotensial

Alle disse tre områdene er det levert på: 
EVRY har en ny konsernledelse, og har 
inngått viktige strategiske partnerskap 
som gir robuste og fremtidsrettede infra-
strukturløsninger. Samtidig satses det 
tungt på utvikling av neste generasjon 
kjernebank og betalingsløsninger.  For 
å være en attraktiv partner for kunder 
og sikre vekst har EVRY også jobbet 
med å tiltrekke seg talenter. En rekke 
dyktige medarbeidere både innenfor 
teknologi og ledelse har kommet på 
plass i 2016. Sammen med optimali-
sering av kostnadsstrukturen har dette 
vært et grunnleggende element i EVRYs 
virksomhetsplan.

TYDELIG ANSVAR I  NY STRUKTUR
En forenkling av organisasjonen og økt 
effektivitet ved sammenslåingen av divi-
sjonene Industries Norway og Regions 
Norway har vært viktig. Synergier 
gjennom implementering av en ny og 
forenklet driftsmodell i Sverige er også 
realisert. For å harmonisere driften og 
øke effektiviteten har det blant annet 
vært en reduksjon i antall svenske 
juridiske enheter. Selskapets salgs- og 
administrasjonskostnader er redusert 
ved å effektivisere stabs- og støttefunk-
sjoner på konsern- og divisjonsnivå.

EVRY har fått en mer strømlinjeformet 
virksomhetsmodell ved å redusere 
antallet markedsenheter til tre (EVRY 
Financial Services, EVRY Norge og 
EVRY Sverige), og gjøre disse ansvarlig 
for kundedialog og -utvikling. Som et 
ledd i omstillingen av EVRY er det lagt 
vekt på tydelig ansvarsdeling og  
etablering av en prestasjonskultur. Etter 
å ha gjennomført flere organisatoriske 
grep i 2015 har virksomheten i langt 
større grad å rettet fokus mot kunder  
og marked i 2016. Dette har resultert i  
tydelige forbedringer på lønnsomhet  
og kunde- og medarbeidertilfredshet.

Solid fundament

Det er iverksatt en rekke initiativer for å styrke EVRYs 
fundament i 2016. De viktigste grepene har vært 
organisatoriske, og har allerede gitt positiv effekt.
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Etter å ha gjennomført flere organisatoriske 
grep har virksomheten i langt større grad rettet 
fokus mot kunder og marked i 2016.



PARTNERSKAP FØR ØKT  
I NNOVASJON OG UTVIKLING
Teknologiutviklingen skjer i raskt tempo 
og gjør egenutvikling til en krevende og 
risikofylt oppgave. I kombinasjon med 
at EVRY på infrastrukturområdet ikke 
oppnådde tilstrekkelig konkurransekraft, 
ble en partnerskapsmodell besluttet 
som hovedstrategi. EVRY har nå 
etablert strategiske samarbeidsavtaler 
innen skytjenester med IBM, Microsoft, 
Google og Amazon Web Services. 
Dette har redusert selskapets risiko- 
eksponering. EVRY tilbyr nå verdens-
ledende teknologi og prosesser for 
overgang til skybaserte løsninger på 
kundenes premisser. I 2016 etablerte 
EVRY enheten Cloud Services for å 
ytterlig styrke satsningen på skytjenester. 

RI SIKOREDUSERENDE TILTAK
Det er viktig for EVRY å ha god oversikt 
og kontroll over risikoeksponeringen og 
evne til å styre basert på dette. EVRYs 
overordnede mål for risikostyring er å 
identifisere og måle risikoer. Dette danner 
basis for korrekte beslutninger. Ved å 
grundig vurdere selskapets risikoer i 

beslutningsprosessen skal kontroll og 
styring sikre verdiskaping. Risikostyring 
er integrert i selskapets styringsmodell 
og i den finansielle rapporteringen. 
Sentrale risikoer som forretningsenhetene 
selv anser som vesentlige følges opp 
gjennom konsernledelsens regelmes-
sige gjennomgang av forretningsom-
rådene og de finansielle nøkkeltallene. 
Operasjonelt er målet å integrere 
systematisk risikostyring i konsernets 
forretningsprosesser, samt støtte våre 
kunders risikostyring i deres verdikjeder 
og verdikonstellasjoner. EVRY har 
etablert et risikostyringsverktøy for å 
støtte prosessen og sikre sporbarhet 
og aggregering av respektive risiko-
bilder. Verktøyet inneholder, i tillegg 
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.

ETIKK 
EVRYs forretningsetiske retningslinjer 
(Code of Conduct) er definerte rammer 
for hvordan ansatte skal forholde seg til 
kunder og samarbeidspartnere, medvirke 
til et godt og inkluderende arbeidsfelles- 
skap, sikre mangfold, og bidra til en høy 
miljøstandard. Retningslinjene er tilgjen-
gelige på konsernets hjemmeside og 
intranett. Ledere og medarbeidere på 
alle nivåer i selskapet går i forbindelse 
med medarbeider- og utviklingssam- 
talen årlig gjennom de forretningsetiske 
retningslinjene. 

ANTIKOR R U PSJON 
EVRY arbeider aktivt for å bekjempe  
alle former for korrupsjon. Gjennom 
e-læring og skolering trenes de ansatte 
til å opptre i tråd med konsernets retnings- 
linjer. Dette gjelder gaver, reiser og  
andre ytelser. Herunder hvordan ta tydelig 
avstand fra alle former for smøring og 
bestikkelser. Compliance-enheten i 
selskapet jobber proaktivt med bevisst-
gjøring og holdningsskapende arbeid 
for å sikre etterlevelse. Denne enheten 
gir også råd hvis ansatte lurer på om et 
forhold eller en gave kan være ulovlig. 
EVRY har etablerte varslingsordninger 
og rutiner for å håndtere mistanker om 
korrupsjon i egen virksomhet. I 2016 
mottok EVRY flere varslinger. Ingen av 
dem gjaldt korrupsjon. 

ANSVAR LIGHET OG BÆR EKR AFT  
I  LEVER ANDØR KJEDEN
EVRY har satt en høy standard for etisk 
leverandøradferd og for hvordan våre an-
satte skal samhandle med leverandører. 

Selskapets innkjøpspolicy og innkjøps-
prosesser skal sikre at ansatte 
utøver prinsipper som likebehandling, 
rettferdig konkurranse, antikorrupsjon 
og åpenhet i grensesnittet med leveran-
dører. Leverandørene som skal inngå i 
EVRYs leverandørkjede, både nasjonalt 
og internasjonalt, må forplikte seg til 
å følge selskapets retningslinjer innen 
flere områder: Menneskerettigheter, et 
ansvarlig arbeidsmiljø slik det er nedfelt 
i den internasjonale arbeidsorganisasjo-
nens ILO sin erklæring, HMS, arbeid mot 
menneskehandel, antikorrupsjon, sosialt 
ansvar og arbeid for et bærekraftig 
miljø. Ved å signere på EVRYs Supplier 
Conduct Principles forplikter leverandøren 
seg til disse retningslinjene, samtidig 
som de også skal speile retningslinjene 
videre til sine underleverandører. I 
løpet av 2016 har EVRYs krav ført til at 
større norske bedrifter har fått etablert 
liknende prinsipper og speilet disse ned 
i leverandør- og distribusjonskjeden. 

Det stilles strenge miljøkrav til resir-
kulering, rensing, lavt energiforbruk 
og miljøsertifisering. Ved tildeling av 
kontrakter er miljømessige evalue-
ringskriterier en viktig faktor. EVRY er 
tilsluttet en internasjonal database der 
leverandørene må fornye sin kvalifise-
ring hvert år ved å detaljert bekrefte at 
bedriftens praksis følger og oppfyller 
nevnte retningslinjer og prinsipper. Ut 
fra denne foregår det en syklisk rappor-
tering. Basert på en vurdering av risiko 
relatert til bransje og i hvilket marked 
eller kontinent selskapene opererer i, har 
EVRY mandat til å gjennomføre en mer 

dyptgående revisjon. Alvorlige brudd 
på retningslinjene gir i henhold til EVRYs 
kontraktmessige betingelser rett til å 
bryte en leverandøravtale.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
EVRYs immaterielle rettigheter inkluderer 
firmakjennetegn, varemerker, domene-
navn, forretningshemmeligheter, data-
baser og proprietær kildekode beskyttet 
av opphavsrett. 

Selskapets varemerker er registrert hos 
det norske Patentstyret og beskyttet i 
henhold til gjeldende lover om opphavs-
rett. EVRYs navn og logo er registrert 
i Norge, Sverige, Danmark, Finland, 
Storbritannia, Latvia, Ukraina og India. 
Navn og logo på EVRYs verdiforslag 
«Digital Advantage» er registrert i Norge 
og til behandling i andre jurisdiksjoner 
der EVRYs navn er registrert. EVRY 
eier også varemerket Bekk Consulting. 
Varemerket Buypass eies gjennom et 
fellesforetak med Norsk Tipping.

EVRY ER SERTIFISERT ETTER FØLGENDE STANDARDE R:

EVRY Norway     2018 – 11
EVRY Operations    2018 – 11
EVRY Financial Services Operations   2019 – 11

EVRY Norway    2018 – 11
EVRY Operations     2018 – 11
EVRY Financial Services Operations   2019 – 11

EVRY IOS Enterprise, Sweden   2018 – 11

EVRY Financial Services    2017

ISO 9001; 2015

ISO 27001; 2013

ISO 14001; 2015

PCI DSS

Kontinuerlig forbedring er en viktig del av EVRYs styringssystemer. Kundenes tilbake-
meldinger om kvalitet blir målt og etterfulgt i egne kundeundersøkelser. EVRY har  
også en egen prosess for kundeklager med rapportering til øverste ledelse. Det siste  
året har systematisk arbeid med kvalitet gitt gode resultater og antall kritiske hendelser 
er redusert.

EVRY tilbyr nå verdensledende teknologi 
og prosesser for overgang til skybaserte 
løsninger på kundenes premisser.
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EVRY opererer i et markedssegment 
med hurtig utvikling og er nødt til å 
tilpasse seg rask teknologiutvikling og 
nye kundekrav. EVRY fikk en ny opera-
sjonell modell i 2016, og vil foreta årlige 
justeringer for å tilpasse selskapet etter 
markedets behov. Organiseringen har 
blitt betydelig forenklet ved at Global 
Delivery er integrert i forretningsom- 
rådene EVRY Financial Services, EVRY 
Norge og EVRY Sverige. Den svenske 
forretningsenheten er blitt mer mar-
kedstilpasset gjennom 2016. Den har 
også fått en mindre komplisert drifts-
modell. Divisjonene Industries Norway 
og Regions Norway ble slått sammen 
i 2015. Sammenslåingen har bidratt til 
forenklinger og synergier i Norge som 
har gitt positive utslag i 2016. 

VIKTIGE SATSNINGER 
I tillegg til organisatoriske forenklinger er 
det i 2016 iverksatt flere spennende sats-
ninger. De fleste virksomheter vurderer 
en overgang til skytjenester. For å utnyt-
te økt etterspørsel etter rådgivning og 
tjenester knyttet til nettskyen ble Cloud 
Services etablert i 2016. EVRY ønsker å 
utnytte sin erfaring fra infrastrukturområ-
det og kombinere dette med leveranse 
av ledende teknologi for skytjenester. 
Med denne intensiverte satsningen er 
EVRY i posisjon til å bistå virksomheter i 
transformasjonen fra tradisjonell IT-drift 
og over til dynamiske og skalerbare 
skytjenester. 

EVRY inngikk i 2016 et samarbeid med 
selskapet Method. Formålet var  

å etablere et strategisk designmiljø under 
navnet EVRY Strategic Design Lab. Den 
nye enheten forener kunnskapsmiljøer 
innenfor ledelsesrådgivning, tjeneste-
design, kundeopplevelse og digitale 
løsninger. Målet er å hjelpe virksomheter 
med å skape bedre kundeopplevelser, 
innovasjon og økt konkurransekraft. 
Dette miljøet skal realisere vekst- 
muligheter ved å tilpasse produkter og 
tjenester til den digitale kunden. 

OPER ASJONALISERING AV  
SAMAR BEIDET MED IBM
Som en del av selskapets partnerstrategi 
inngikk EVRY og IBM et unikt og langsiktig 
samarbeid om basis driftstjenester i 
2015. Samarbeidet har ført til etablering 
av nye skyløsninger i verdensklasse 
for det nordiske markedet. EVRY har i 
forbindelse med samarbeidet foretatt 
en vesentlig forenkling av selskapets 
organisasjon og kostnadsstruktur.  
Det er blant annet gjennomført en 
konsolidering av EVRYs infrastruktur- 
virksomhet, både relatert til datasentre 
og programvare.

IBM-avtalen trådde i kraft i desember 
2015, med operasjonalisering i 2016. 
Dette er blitt godt mottatt av kundene  
og samarbeidet anses som svært 
vellykket. Det er etablert metodikk for 
flytting av kunder til IBM, med en egen 
governance-struktur. Avtalen innebærer 
at EVRY går fra å være driftsleverandør 
til å følge opp avtalen med IBM og  
levere verdiøkende tjenester.  

Operasjonell utvikling

EVRY har lagt bak seg et år med betydelig operasjonell 
utvikling. Fra store organisatoriske endringer til mindre tiltak 
som oljer maskineriet. Dette har bidratt til å bedre selskapets 
lønnsomhet betraktelig.
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EVRY ønsker å utnytte sin erfaring fra 
infrastrukturområdet og kombinere dette med 
leveranse av ledende teknologier for skytjenester.



EVRY har i 2016 opprettholdt og  
forbedret driftskvaliteten for kunder. 

Opprinnelig gjaldt IBM-avtalen EVRYs 
storkunder, men i 2016 utvidet EVRY 
og IBM samarbeidet til å også inkludere 
regionale kunder/SMB-kunder i Norden. 

ØKT UTNYTTELSESGRAD
Utnyttelsesgraden hos EVRYs konsulenter 
har hatt en markant forbedring i perioden 
fra 2015 til 2016. Denne har økt fra 74,4 
til 82,4 prosent. EVRY har markedstilpas-
set organisasjonen og satset på tjenester 
med god etterspørsel. Utviklingen viser 
at markedet har stor etterspørsel etter 
EVRYs kompetanse, og dette har bidratt 
positivt til selskapets lønnsomhet i 2016.

ØKT INNS L AG AV O FFS H O RI NG
Gjennom flere hundre oppdrag har 
EVRYs globale leveransesentre utviklet 
unik kompetanse og innsikt i det nordiske 
markedet. I tillegg har våre leveranse-
sentre i India og Ukraina mer enn 20 års 
erfaring med både Fortune 100-selskaper 
og SMB-kunder i Nord-Amerika og i 
Europa. Dette drar vi nytte av i våre 
nordiske leveranser. Kundene får en mer 
smidig forretningsdrift og økt skalerbarhet 
gjennom kostnadseffektive leveranse-
modeller. Det har vært en målsetting å 
øke innslaget av offshoring-tjenester, 
noe EVRY har lykkes med i 2016. 

REDUSE RTE 
ADMINIS T RAS J O N S KOS TN ADE R
Markedet EVRY opererer i er internasjo-
nalt og konkurranseutsatt med et stort 
prispress. Det er avgjørende å forenkle 
den administrative delen av selskapet 
og ikke ha for høye stabskostnader for 
å sikre lønnsomhet. EVRY har hatt en 
markedsorientert utvikling med økt 
kundefokus. EVRY er i dag mer strøm-
linjeformet og tilpasningsdyktig enn for 
få år siden. Administrasjonskostnader 
(SG&A) i prosent av omsetning ble for 
2016 redusert med 1,2 prosentpoeng 
mot 2015. Reduksjon har både vært på 
konsern- og divisjonsnivå.

INFORMAS J O NS S I K K E RH E T
I 2016 har mediene rapportert om flere 
alvorlige sikkerhetshendelser. EVRY 

jobber for å ligge i forkant av utviklingen  
og med å iverksette preventive tiltak. I 
trusselvurderinger blir bruk av data-
nettverkoperasjoner og cybersikker-
hetstrusler trukket frem av Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet og Politiets 
sikkerhetstjeneste som områder med 
stort skadepotensiale. EVRY har en  
betydelig rolle i å drifte samfunns- 
kritiske systemer i alle sektorer. Det er en 
klar forventning om at vi leverer sikker 
og stabil drift, og det jobbes tett med 
leverandører og kunder. Gjennom et 
systematisk informasjonssikkerhetsar-
beid har EVRY iverksatt nødvendige 
tiltak for å beskytte konfidensialitet, 
integritet og tilgjengelighet. Brudd på 
informasjonssikkerheten kan få betyde-
lige konsekvenser for både kundene og 
oss. Vi er godt rustet for å møte et stadig 
økende trusselnivå gjennom systematisk 
informasjonssikkerhetsarbeid både mot 
kunder og internt. EVRY ser viktigheten 
av økt kompetanse på informasjons-
sikkerhetsområdet. Vi har som mål å 
bidra til et kompetanseløft internt og 
i samfunnet generelt. For å bidra til 
økt kompetanse samarbeider vi med 
utdanningsinstitusjoner og fagnettverk. 
EVRY har et utstrakt sikkerhetssamar-
beid med nasjonale og internasjonale 
virksomheter og myndigheter innen 
informasjonssikkerhetsområdet. 

P E RS O N V E RN 
EVRY har fokus på personvern i rollen 

som databehandler for kunder og har 
iverksatt arbeid for å være i samsvar 
med den nye Personvernforordningen 
fra EU (GDPR) som iverksettes 25. mai 
2018. EVRY har ansatt et eget person-
vernombud og har etablert plan og tiltak 
for å imøtekomme denne ordningen. Vi 
har også satt personvern på agendaen 
for våre kunder. Dette gjennom et eget 
program hvor kunder og andre interes-
senter får den hjelpen de har behov for. 
Gjennom vår virksomhet har vi også et 
større samfunnsansvar innen informa-
sjonssikkerhets- og personvernområdet. 
Dette utøves blant annet ved foredrag, 
kronikker og aktiv dialog med aktører 
innen informasjonssikkerhetsområdet. 
EVRY er blant annet sentral samarbeids-
partner med IT-sikkerhetskonferansen 
HackCon.

KLIMA OG MILJØ 
EVRY er og skal være en viktig del 
av løsningen på verdens klima- og 
miljøutfordringer. Formålet er å bidra 
til et lavutslippssamfunn og samtidig 
redusere egne utslipp av klimagasser. 
De siste fem årene har EVRY redusert ut-
slippene av klimagasser med 50 prosent. 
Pågående tiltak skal bidra til å redusere 
dagens nivå med ytterligere 30 prosent. 

Vi jobber systematisk og langsiktig med 
å redusere vår klimapåvirkning til et 
absolutt minimum. De viktigste interne 
tiltakene er energieffektivisering, digital 

samhandling, reisereduksjon, sunn inn-
kjøpspolitikk og avfallshåndtering med 
høy grad av gjenbruk og gjenvinning. 

I 2016 satt EVRY CSR- og miljøarbeidet 
inn i en større sammenheng. FN har 
definert 17 tusenårsmål. EVRY bidrar til 
å nå disse målene både gjennom egen 
virksomhet og leveranser til kunder. Vi 
fokuserer spesielt på miljø- og samar-
beidsmålet. Våre miljøutslipp er konti-
nuerlig redusert de siste årene. EVRY 
har iverksatt tiltak som tilfredsstiller 1,5 
gradersmålet slik det er definert av FN 
og verdens ledere. 

EVRY konsoliderer datadriften som inne-
bærer flytting fra eldre datasentre til et 
ny toppmoderne datasenter på Fet. Her 
er det tatt i bruk et helt nytt og innovativt 
luftkjølingssystem som fjerner avfallsvar-
me fra maskinvaren. Et luftkjølingssys-
tem i verdensklasse kombinert med 
EVRYs bruk av moderne lavenergiservere, 
gjør dette til et av de mest energi- 
effektive og bærekraftige datasentrene i 
verden. Effektiviteten av datasentre  
måles i PUE (Power Utilization Efficiency). 
EVRYs nye datasenteret har en PUE-
faktor på 1,1. Til sammenligning har et 
tradisjonelt datasenter en PUE på 1,8–2. 

Siden 2013 har EVRY utarbeidet et klima- 
regnskap og rapportert dette til investor- 
tiltaket Carbon Disclosure Project 
(CDP). Dette har gitt selskapet en langt 

bedre og mer helhetlig rapportering. 
EVRY oppnådde toppnivået A på vur-
deringene i 2016. EVRY er den eneste 
virksomheten i Norge med karakteren A, 
én av 14 i Norden og én av 193 i verden. 
CDP sier: «En høy score signaliserer 
at selskapet måler, verifiserer og styrer 
sitt karbonutslipp, for eksempel ved å 
oppnå utslippsreduksjon gjennom å 
implementere program i leverandør- 
leddet, så vel som i egen virksomhet». 

Vi er et globalt selskap og samhandling 
mellom faggrupper på tvers av lande-
grenser er viktig for å oppnå forretnings- 
messig suksess. Samhandlingen er 
hovedsakelig digital, og bare unntaks-
vis reiser medarbeidere fysisk mellom 
EVRYs lokasjoner.  
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Klimautslippene er halvert på fem år og EVRY 
ligger under 1,5-gradersmålet

EVRY oppnådde toppnivået A på 
vurderingene i 2016. EVRY er den eneste 
virksomheten i Norge med karakteren A, 
én av 14 i Norden og én av 193 i verden. 

Utnyttelsesgrad på 
EVRYs konsulenter

74,4 %

82,4 %
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Det er avgjørende for EVRY å være tett 
på kundene. Dette er viktig for å utvikle 
verdiøkende tjenester som gjør at våre 
kunder skal tilby sine kunder mer attraktive 
produkter og tjenester – og bedre 
brukeropplevelser. 

EVRY ønsker å bruke selskapets res-
surser på det som bygger kundeverdi. 
Det digitale skiftet vi nå står i, skaper 
en rekke muligheter. Mange kunder 
er usikre på hva de bør og kan gjøre. I 
dette landskapet ønsker EVRY å være en 
god rådgiver. Dette fordrer at selskapet 
ligger i tet teknologisk og er tett på  
kundene. Historisk har bransjen vært 
opptatt av egne produkter og tjenester. 
EVRY er intet unntak, men er nå på 
god vei for å snu dette tankesettet. Det 
handler om å gå i dialog med kundene 
på deres premisser, med utgangspunkt i 
hvilke digitale muligheter som finnes. 

For å lykkes med denne tilnærmingen, 
har de tre C-ene blitt introdusert i EVRY: 
«Customer centricity», «Collaboration» 
og «Cultural change». Disse illustrerer 
endringsreisen som kreves for å gå fra 
et tradisjonelt IT-tjenesteselskap til en 
tilbyder av digital transformasjon. 

FOR B EDRET KUNDETILFREDSHET 
Det er jobbet målbevisst for å bedre 
kunders tilfredshet gjennom 2016, noe 
som belønnes med en solid fremgang i 
siste kundeundersøkelse. Totalt for kon-
sernet har kundetilfredsheten økt fra 69 
poeng i 2012 til 77 poeng i 2016. Dette 
er EVRYs beste resultat noensinne med 
solid fremgang i alle forretningsenheter. 
Det er spesielt god fremgang i EVRY 
Financial Services som har økt fra 73 til 
77 poeng det siste året. 

Tilbakemeldingen fra kundene viser 
at EVRY er blitt mer inspirerende og 
enklere å samarbeide med. Med «Be 
inspiring” og “Collaborate” som to av 
EVRYs kjerneverdier, er dette et tegn på 
at det jobbes verdibasert og målrettet. 
EVRYs evne til å inspirere, jobbe tett med 
kunder, være en pålitelig samarbeids-
partner og tilby stabile tjenester har bi-
dratt til den positive fremgangen. EVRY 
har ambisjon om ytterligere videre- 
utvikling og forbedring. Proaktivitet 
og i størst mulig grad være relevant for 
kundene anses som essensielt. 

Kundesentrisk utvikling

En av EVRYs nøkkelstrategier er å bli et mer kundesentrisk 
selskap. Det har vært gjennomført organisatoriske og 
markedsmessige initiativer for dette, som har gitt solide 
utslag både i form av nye kontrakter og en positiv utvikling i 
kundenes tilfredshet.
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Det er jobbet målbevisst for å bedre 
kunders tilfredshet gjennom 2016, 
noe som indikeres med en solid 
fremgang i siste kundeundersøkelse. 



B R ANSJEKOMPETANSE
EVRY har inngående kompetanse på 
kundenes bransjesegmenter. Det har 
vært en økt satsning på å utvikle bredden 
og dybden i selskapets bransjekompe-
tanse i 2016, med en målsetting om å 
tilby ledende bransjetilpassede total- 
løsninger. EVRY har tatt segmenter der 
selskapet allerede har en solid posisjon 
og jobbet med å ytterligere forsterke 
disse. Et eksempel på dette er innen sak 
og arkiv for offentlig sektor, der opp- 
kjøpet av Gecko ytterligere har forsterket 
og modernisert et område der EVRY 
allerede var ledende.

De organisatoriske endringene EVRY 
har gjennomført har bidratt til å støtte 
vertikalsatsningen. EVRY er markeds-
leder innen en rekke bransjer og satser 
særlig på bank og finans, stat, kommune, 
helse, forsikring, produksjonsbedrifter, 
energi, olje og gass, handel og logistikk, 
dagligvarehandel, primærnæringer og 
transport og logistikk. 

OPPKJØP STYR KER  EVRYS 
KU NDETILB U D
EVRY har i 2016 gjennomført flere opp-
kjøp for å styrke selskapets leveranser, 
tilby mer helhetlige tjenester og gi 
økt kundeverdi. Kjøpet av IT Nor, som 
leverer hele produktporteføljen til UNIT4 
inkludert lønn- og regnskapstjenester, 
har styrket EVRYs posisjon som Norges 
ledende ERP-miljø. Gjennom kjøpet av 
Gecko befester EVRY posisjonen som 
Norges ledende leverandør av nett-
skybaserte saksbehandlingssystemer. 
Saksbehandling er selve kjerneprosessen 
i offentlig sektor og med cirka 30 nye 
medarbeidere fra Gecko kan EVRY tilby 
kundene enda bedre løsninger. 

Med oppkjøpet av NetRelations, som 
også fant sted i 2016, har EVRY vesentlig 
forsterket sin kompetanse og leveranse- 
kraft av digitale tjenester i Sverige. EVRY 
er med dette kjøpet ledende på et område 
som er strategisk viktig for kundene. Et 
dedikert team, som teller flere enn 400 
medarbeidere, jobber sammen med 
EVRYs kunder for å utvikle innovative 
tjenester som gir høy verdi. EVRY tilbyr 
spesialistkompetanse innen digital forret-
ningsutvikling, strategi, experience design, 
prosjektledelse og teknisk kompetanse 

til å implementere løsninger for kunder i 
det svenske markedet.  

SAMFU NNSBETYDNINGEN AV  
EVRYS LEVERANSER
EVRY står bak en rekke virksomhets- 
kritiske løsninger til næringsliv og 
offentlige virksomheter innen stat og 
kommune. Over fem millioner menn- 
esker i Norden bruker EVRYs tjenester 
hver eneste dag. Med kundeleveranser 
som er av stor samfunnsmessig betydning 
er vi avhengig av tette kunderelasjoner 
og gode og robuste systemer og  
prosesser. EVRY ivaretar kunder, sam-
funnsoppgaver, miljøet og de ansatte 
på en god måte. Som kunde av EVRY er 
man trygg på at tjenestene kommer fra 
et bærekraftig og robust selskap. 

GJØR  KUNDENE MER 
MILJØVENNLIGE
EVRY arbeider med utgangspunkt i FNs 
tusenårsmål målbevisst med å redusere 
selskapets klimapåvirkning. Det viktigste 
bidraget i klimasaken oppnås gjennom 
digitaliserings- og samhandlingsprosjekter 
ute hos selskapets kunder. Med cirka  
10 000 kunder i Norden er dette 
bidraget betydelig. EVRY digitaliserer 
kunders virksomhetsprosesser og tilbyr 
miljøvennlige løsninger som gir positive 
utslag på deres klimapåvirkning. Det er 
særlig i tilknytning til reduksjon av papir 
og reiser/transport at EVRY bidrar.

I tillegg til løsninger som bidrar til et lav- 
utslippssamfunn, leverer EVRY løsninger 
som øker deltakelsen i demokratiske 
prosesser, er inkluderende og bidrar til 
bedre helse.
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EVRY SverigeEVRY NorgeEVRY Financial Services
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75
76 76 76

7474

69
70

  2016
  2015
  2014
  2013
  2012

Kundetilfredshet
77

75

73

70
69

EVRY

Andel vunnede 
kontrakter

53 %
2016

49 %
2015



EVRYs kultur inspirerer til at man skal være modig og fokusere 
på idéer og innovasjon, uten å være redd for å feile. Vi ønsker å 
være en forretningspartner som utfordrer og bringer ambisiøse, 
men realistiske idéer til bordet. I omstillingen av EVRY er det 
lagt vekt på i større grad å etablere en prestasjonskultur. Denne 
tar utgangspunkt i å skape økt kundeverdi og bedre forretnings-
messige resultater. 

ATTR AKTIV AR B EIDSPLASS FOR ANSATTE  
OG NYE TALENTER 
Det å utvikle og beholde talenter er kritisk for EVRY. Selskapets 
ambisjoner på vegne av kunder er ambisiøse, noe som gjen-
speiles i selskapets interne ambisjoner. I tillegg til selskapets 
visjon og verdier har EVRY arbeidet frem et nytt verdiforslag for 
de ansatte: «Shape The Future Today». 

Dette definerer EVRY som organisasjon og hva de ansatte i 
selskapet gjør, og definerer også viktige aspekter ved EVRYs 
kultur. Selskaper er nødt til å bli digitale for å opprettholde og 
styrke sin konkurransekraft. Deres evne til å overleve i fremtiden 
er avhengig av evnen til å forme fremtiden i dag. Og her ønsker 
EVRY å være en sentral partner for sine kunder. EVRY har 
behov for å tiltrekke seg ny kompetanse og dyktige talenter, 
og det nye verdiforslaget snakker også til denne målgruppen. 
Verdiforslaget reflekterer således muligheten til å forme karrieren 
og fremtiden i dag.

AR B EIDSMILJØ OG MEDAR B EIDERTILFREDSHET
EVRY skal være en attraktiv arbeidsplass – og arbeidsmiljøet i 
konsernet er godt. Medarbeidertilfredsheten blir målt kvartalsvis. 
Resultatene skal behandles i alle EVRYs styrende organer samt 
medarbeider- og ledergrupper på alle nivåer. Sentrale temaer i 
medarbeidermålingen er arbeidsmiljøet, ansattes motivasjon, 
engasjement, ledelse, omdømme og etterlevelse av selskapets 

Medarbeiderengasjement  
og kultur

Et høyt engasjement blant ansatte er en forutsetning for å 
lykkes som virksomhet. EVRY har gjennom 2016 arbeidet 
bevisst med dette og har hatt en positiv utvikling gjennom 
hele året med tanke på engasjement og hvordan selskapet 
presterer. Det har vært jobbet aktivt med å etablere en 
sterkere prestasjonskultur med nærhet til kundene og  
økt samhandling.  

Universums oversikt over Norges 
mest attraktive arbeidsplasser i 2016: 

IT ANSATTE 

1. Google
2. Microsoft
3. FINN.no
4. Telenor
5. DNB
6. BEKK* 
7. EVRY
8. Forsvaret
9. Knowit
10. Visma 

IT STUDENTER

1. Google 
2. Microsoft 
3. BEKK* 
4. Telenor 
5. Forsvaret 
6. EVRY 
7. Accenture 
8. DNB 
9. FINN.no 
10. Sopra Steria

*Datterselskap av EVRY

EVRY lanserte verdiforslaget 
«Shape The Future Today»  

for eksisterende og  
potensielle ansatte i 2016  

– og lykkes i kampen  
om talentene.
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Det å utvikle og beholde talenter 
er essensielt for EVRY. Selskapets 
ambisjoner på vegne av kunder er 
ambisiøse, noe som også må speiles 
 i selskapets interne ambisjoner.



Norge:

Sverige:

Latvia:

India:

Ukraina:

Norden: 

Sykefravær

3,4 %

3,4 %

3,1 %

2,0 %

1,1 %

3,4 %

3,4 %

3,0 %

3,1 %

1,4 %

1,2 %

3,3 %

2015                     2016

Snittalder

39 år                  39 år

2015              2016

Norge:

Sverige:

Norden: 

Konsern: 

Kvinneandel

25 %

28 %

26 %

28 %

25 %

26 %

25 %

26 %

2015                     2016

Norge:

Sverige:

Norden: 

2015                     2016

Kvinneandel   
ledere

23 %

29 %

25 %

24 %

27 %

25 %

verdier. Resultatene fører til konkrete forbedringstiltak i EVRYs 
handlingsplaner. Det har blitt jobbet målrettet med dette i 2016, 
og det er oppnådd en positiv utvikling til tross for et år med 
betydelig omstilling. I selskapets medarbeiderundersøkelse har 
de ansattes totalscore økt fra 75,3 i fjerde kvartal 2015 til 80,1 i 
fjerde kvartal 2016. Alle målingsområder har en god utvikling 
gjennom året. Særlig stolthet, som lå lavere enn ønsket i fjerde 
kvartal 2015, har hatt en solid fremgang fra 66,4 til 75,1 i fjerde 
kvartal 2016. 

ME DARBE I DE RUT V I K L I N G
EVRY har etablerte prosesser og systemer for utvikling av de 
ansatte. Dette er innarbeidet i en årlig syklus med medarbeider- 
og utviklingssamtaler i første og tredje kvartal, der innplassering 
i selskapets karrieremodell kalibreres, personlige mål settes og 
kompetansepåfyll avtales. I tillegg til intensiv læring i krevende 
oppdrag og prosjekter, foregår mer formell læring og serti- 
fiseringer via et bredt tilbud fra EVRY Academy. Her tilbys kurs 
levert av både interne og eksterne til alle ansatte, både i klasse-
rom og som e-læring.

Vårt mål er å beholde og videreutvikle de ansatte til å vokse 
sammen med bedriften. Vi har etablerte prosesser som sikrer 
dette forankret i selskapets driftsmodell. Videre fremheves en 
kultur der vi vektlegger at alle ansatte er betrodde kunnskaps-
medarbeidere hvis utvikling og mestring er vesentlig for EVRYs 
suksess internt og eksternt. Vår organisasjonskultur skal være 
vårt fremste konkurransefortrinn og krever kontinuerlig og syste-
matisk oppmerksomhet for å kunne være i front.

L I K E S TI L L I N G O G DE MO G RAFI
EVRY har på konsernnivå mer enn 2 500 kvinnelige medarbeidere, 
som samlet utgjør 28 prosent av arbeidsstokken. Selskapet 
er et av Nordens største arbeidsplasser for kvinner innen IT. 
Kvinnelige medarbeidere utgjør 25 prosent av arbeidsstokken i 
Norge og 28 prosent i Sverige. Kvinnelige og mannlige arbeids-
takere har lik tilgang til samme type stillinger. Kjønnsfordelingen 
gjenspeiler seg også blant lederne, med en kvinneandel på 
23 prosent i Norge og 29 prosent i Sverige. Det er innarbeidet 
personalmessige retningslinjer slik at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avanse-
ment og rekruttering. Gjennomsnittslønnen for kvinnene er 
noe lavere enn for menn. Kvinners årslønn i prosent av menns 
årslønn er 92,7 prosent. Dette gjenspeiler gjennomsnittsalderen, 
og dermed ansienniteten, som er noe lavere blant kvinnene enn 
menn. Ved rekruttering legges det vekt på å tiltrekke seg godt 
kvalifiserte medarbeidere av begge kjønn. Konsernets medar-
beidere har betydelig erfaring og gjennomsnittsalderen er 39 år. 

I 2016 besto EVRYs konsernledelse av totalt 11 personer, hvorav 
 to kvinner. Styret i EVRY AS hadde en kvinneandel på 30 prosent.

SYKEFR AVÆR  OG ULYKKER
EVRY arbeider systematisk og langsiktig med helse, miljø og 
sikkerhet. Innsatsen rettes først og fremst mot forebyggende 
arbeid, slik at sykefraværet holdes lavest mulig, og at skade på 
liv, helse, miljø og materielle verdier unngås. Risikoen for akutte 
skader og brann er svært lav. Det forebyggende helsearbeidet 
omfatter tidlig innsats ved begynnende plager, et sunt kosthold 
i EVRYs kantiner og aktive bedriftsidrettslag.

INKLUDER ENDE AR B EIDSLIV
EVRY tilstreber et godt og inkluderende arbeidsfellesskap fritt 
for diskriminering av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, 
alder, funksjonshemming eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. 
Konsernets norske del har inngått avtale om Inkluderende 
Arbeidsliv for å styrke fokuset på arbeidsmiljøtiltak, forebyggende 
sykefraværsarbeid og mangfold. Konsernet samarbeider med 
Telenor Open Mind og tilbyr jevnlig praksisplasser for personer 
med funksjonsnedsettelser.

MENNESKER ETTIGHETER
Den viktigste menneskerettigheten for EVRYs ansatte er knyttet 
til personvern. EVRY har som behandlingsansvarlig for egne 
personopplysninger fokus på dette. Vi har iverksatt arbeid for  
å være i samsvar med den nye Personvernforordningen fra  
EU (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018. EVRY støtter FNs  
menneskerettighetsdeklarasjon med tilhørende konvensjoner. 
Selskapet legger spesielt vekt på å sikre medarbeideres grunn-
leggende rettigheter slik disse er nedfelt i ILOs kjerne- 
konvensjoner. EVRYs etiske retningslinjer er i tråd med FNs 
Global Compact som ble signert av CEO Björn Ivroth i 2016. 
Det forplikter selskapet til å jobbe for ti grunnleggende prinsipper 
for arbeidstakernes rettigheter, miljø og sosialt ansvar. EVRYs 
leverandører skal også tilfredsstille de standardene EVRY selv 
har på alle områder knyttet til samfunnsansvar. 
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1 Salim Nathoo
STYRELED ER

Erfaring: Partner i Apax Tech & Telco team som 
holder til i London. Han begynte i Apax i 1999 og er 
spesialist innen teknologi og telekommunikasjon. 
Før han kom til Apax var Nathoo konsulent 
i McKinsey der han spesialiserte seg innen 
rådgivning til klienter i telekomsektoren. 

Utdanning: MBA fra INSEAD og en MA i 
matematikk fra University of Cambridge.

2 Rohan Haldea
AKSJONÆRVALGT STYREMEDLEM

Erfaring: Partner i Apax Tech & Telco team. Han 
har arbeidet i Apax siden 2007 og er basert i 
London. Før han kom til Apax var han Associate 
i Bain Capital i deres nordamerikanske private 
equity divisjon i New York. Der spesialiserte han 
seg på analyse og gjennomføring av transaksjoner 
i industri-, logistikk- og detaljhandelssektorene. 
Haldea har også erfaring som konsulent i McKinsey 
i India.

Utdanning: MBA fra Harvard Business School og 
en Bachelor i Technology, Manufacturing Sciences 
and Engineering fra The Indian Institute of 
Technology, New Delhi.

3  Francisco Menjibar
A KSJO NÆRVA LGT STYREM ED LEM

Erfaring: Principal i Apax Tech & Telco team. Han 
kom til Apax i 2010 og er basert ved London-
kontoret, hvor han fokuserer på teknologi- 
og telekommunikasjonssektorene. Han har 
tidligere arbeidet for private equity-selskapet 
Magnum Industrial Partners og det internasjonale 
konsulentselskapet Oliver Wyman. 

Utdanning: MSc i Computer Science fra Centro 
Politécnico Superior de Zaragoza (Spania) og en 
MBA fra The Wharton School of the University of 
Pennsylvania (Fundacion Caja Madrid stipendiat, 
Honors).

4 Ellen de Kreij
A KSJO NÆRVA LGT STYREM ED LEM

Erfaring: Medlem av Apax Investor Relations 
team i London, med særlig fokus på europeiske 
investorer. Hun er ansvarlig for gjennomføringen 
av Apax sitt bærekraftprogram. Hun begynte i 
Apax i 2002 som direktør for Deal Generation og 
ble direktør for Investor Relations i 2010.

Utdanning: Mastergrad i nederlandsk Civil Law 
fra Universitetet i Leiden og en MBA fra Harvard 
Business School.

5 Louise Sondergaard
A KSJO NÆRVA LGT STYREM ED LEM

Erfaring: Medlem av Apax Tech & Telco team. 
Hun begynte i Apax i 2014 og er basert i London. 
Tidligere har hun arbeidet for McKinsey i London, 
der hun primært arbeidet med restrukturering, 
transformasjon og strategi. 

Utdanning: MSc (with distinction) fra London 
Business School og BSc i International Business fra 
Copenhagen Business School.

6 Göran Lindahl
A KSJO NÆRVA LGT STYREM ED LEM

Erfaring: Direktør og administrerende direktør i 
det globale teknologi- og ingeniørkonsernet ABB 
Ltd fra 1997 til 2000, og over 30 års erfaring fra ulike 
stillinger i ABB-gruppen. Lindahl har tidligere sittet 
i styret til Atlas Copco AB, EI du Pont de Nemours 
and Company, Sony Corporation, Ericsson og 
Saab. Han har også vært spesialrådgiver for FNs 
generalsekretær Kofi Annan.

Utdanning: Mastergrad i elektroteknikk fra 
Chalmers University of Technology i Gøteborg. 
Styreleder i IKEA Greentech AB og LivSafe Group, 
og styremedlem i INGKA Holding BV.

7 Leif Teksum
A KSJO NÆRVA LGT STYREM ED LEM

Erfaring: Lang erfaring fra banksektoren blant 
annet gjennom 23 år i konsernledelsen for DNB. 
Innsikt i industrier som shipping, olje og gass, 
havbruk, industri, eiendom og tjenestesektorene. 
Erfaring som styremedlem og styreleder i en 
rekke selskap, blant annet styreleder for Yara 
International ASA. Partner i Vest Corporate 
Advisors.

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges 
Handelshøyskole, Bergen.

8  Al-Noor Ramji
A KSJO NÆRVA LGT STYREM ED LEM

Erfaring: Al-Noor Ramji er Group Chief Digital 
Officer hos Prudential, med ansvar for utvikling 
og gjennomføring av en integrert og langsiktig 
digital strategi for gruppen. Før han startet i 
Prudential, jobbet han hos Northgate Capital, 
ansvarlig for teknologiorienterte fond. Han har 
også jobbet for Misys, et programvareselskap 
innen financial services, og hatt ledende teknologi- 
og innovasjonsroller hos BT Group, Qwest 
Communications, Dresdner Kleinwort Benson og 
Swiss Bank Corporation.

Utdanning: CFA, BSc Electronics fra University  
of London.

9 Kristin Krohn Devold
A KSJONÆRVALGT STYREMEDL EM

Erfaring: Administrerende direktør i NHO 
Reiseliv. Norsk forsvarsminister 2001-2005, 
Stortingsrepresentant for Høyre 1993-2005, 
Generalsekretær for Norsk Turistforening 2006  
til 2013.

Utdanning: Siviløkonom fra NHH Bergen, 
mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

10 Eirik Bornø
A NSATTVA LGT STYREMEDL EM

Erfaring: Arbeider til daglig som hovedtillitsvalgt 
i Negotia i EVRY. Han har også vært 
eiendomsforvalter i selskapet.

Utdanning: ADB-kandidat fra den Polytekniske 
høyskolen, samt utdannet innen Human Resource 
Management og arbeidsrett fra Høyskolen i 
Buskerud.

11 Ingrid Lund
A NSATTVA LGT STYREMEDL EM

Erfaring: Ansatt som seniorkonsulent. Hun har 
tidligere vært styremedlem i EDB Norge, EDB 
ASA, og vararepresentant i styret for Telenors 
Pensjonskasse.

Utdanning: Grunnleggende utdanning innen 
rettsvitenskap og jus.

12 Jan Dahlström
A NSATTVA LGT STYREMEDL EM

Erfaring: Senior prosjektleder i EVRY. Han har hatt 
styreverv i flere børsnoterte svenske selskaper.

Utdanning: Medisin ved Universitetet i Göteborg 
og innen Business Engineering ved IHM.

13  Ola Hugo Jordhøy
A NSATTVA LGT STYREMEDL EM

Erfaring: Sjefskonsulent for Mobility 
and Communication og leder av Teknas 
bedriftsgruppe i EVRY.

Utdanning: Sivilingeniør innen elektroteknikk fra 
NTNU og pedagogisk utdanning for sivilingeniører.
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Eierstyring og selskapsledelse

EVRY praktiserer god eierstyring og selskapsledelse som 
bidrar til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med 
prinsippene for eierstyring og selskapsledelse er å klargjøre 
rollefordelingen mellom eiere, selskapets styre og ledelse.

Våre prinsipper er:
 > EVRY skal føre en åpen, pålitelig  
og relevant kommunikasjon med 
omverdenen om selskapets 
virksomhet og forhold knyttet til 
eierstyring og selskapsledelse

 > EVRY skal ha et styre som er 
selvstendig og uavhengig av 
konsernets ledelse og administrasjon

 > EVRY vektlegger at det ikke skal 
foreligge interessekonflikter mellom 
eier, styret og administrasjonen

 > EVRY skal ha en klar arbeidsfordeling 
mellom styret og administrasjonen 

 > Alle aksjeeiere skal behandles likt

1.  R EDEGJØR ELSE FOR  EIER - 
STYR ING OG SELSKAPSLEDELSE
Styret i EVRY har det overordnede 
ansvaret for å påse at selskapet har god 
eierstyring og selskapsledelse. Styret og 
administrasjonen gjennomgår og vurderer 
selskapets praktisering av eierstyring og 
selskapsledelse én gang i året.

EVRY AS er et norsk, unotert aksjesel-
skap. Selskapet ble omdannet fra et 
allmennaksjeselskap til et aksjeselskap  
ved ekstraordinær generalforsamling  
22. februar 2016.  

Tillit til EVRY som selskap og til virksom- 
heten som helhet er avgjørende for  
konsernets fremtidige konkurransekraft.

EVRY er opptatt av åpenhet om 
systemer og rutiner for utøvelse av ledelse 
i konsernet. Dette styrker verdiskap- 
ingen, bygger tillit internt og eksternt, 
samtidig som det fremmer en etisk og 
bærekraftig utøvelse av virksomheten.

EVRYs nettside, www.evry.com inne-
holder mer informasjon om selskapets 
visjon, forretningsidé, samfunnsansvar 
(Corporate Social Responsibility) og 
etiske retningslinjer (Code of Conduct).

EVRY AS er som unotert selskap ikke  
underlagt Norsk anbefaling for eier- 
styring og selskapsledelse som fastsatt 
av Norsk Utvalg for Eierstyring og 
Selskapsledelse (NUES).

2 .  VIR KSOMHET
EVRY AS’ virksomhet er definert i § 3  
i selskapets vedtekter. Denne lyder:

”Selskapets virksomhet er å utvikle, 
forvalte og drifte egne og andres IT-
løsninger, salg av service- og konsulent- 
tjenester samt annen virksomhet 
som har sammenheng med dette. 
Virksomheten kan drives av selskapet 
selv, av datterselskaper, gjennom  
deltakelse i andre selskaper eller  
i samarbeid med andre.”

EVRYs vedtekter er tilgjengelig på 
selskapets hjemmesider www.evry.com. 
Vedtektene ble sist oppdatert  
3. mai 2016. 



F
R

A
 S

T
Y

R
E

R
O

M
M

E
T

F
R

A
 S

T
Y

R
E

R
O

M
M

E
T

9190

3.  SELSK AP S K AP I TAL O G 
UTBYTTE P O L I TI K K
Konsernets bokførte egenkapital per 31. 
desember 2016 var NOK 193,8 millioner, 
tilsvarende en egenkapitalandel på 1,9 
prosent. Kapitalsituasjonen vurderes 
løpende i lys av selskapets mål, strategi 
og risikoprofil.

Det er selskapets målsetting å gi aksje- 
eierne en avkastning i form av utbytte og 
verdistigning som minst er på nivå med 
investeringsalternativer med sammen-
lignbar risiko. Utbytte foreslås dersom 
det etter styrets vurdering ikke påvirker 
selskapets fremtidige vekstambisjoner 
og kapitalstruktur negativt. Selskapets 
utbyttepolitikk er å gi selskapets aksje-
eiere et årlig utbytte på 20-50 prosent 
av normalisert resultat etter skatt. 
Ekstraordinært utbytte kan gis i enkelte 
tilfeller og vurderes fra sak til sak.

I forbindelse med refinansiering av 
selskapet våren 2016 besluttet styret, 
etter fullmakt fra ordinær generalforsam-
ling, et ekstraordinært utbytte på NOK 
7,13 per aksje, tilsvarende NOK 1.906 
millioner. 

Styret hadde per 31. desember 2016 
ikke fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse 
i selskapet eller kjøpe egne aksjer. 

Det ble ikke gjennomført kapitaltrans- 
aksjoner i EVRY AS i 2016. Selskapet 
eide ingen egne aksjer ved utgangen 
av 2016.

4.  L IKEBE HANDL I N G AV AKS J E- 
EIERE OG T RANSAKS J O N E R  
MED NÆ RS TÅE NDE
EVRY AS har kun én aksjeklasse og kjøp 
og salg av egne aksjer skal skje via VPS. 
Vedtektene inneholder ingen begrens-
ninger i forhold til stemmerett og alle 
aksjer har lik stemmerett.

Selskapets styre og ledelse er opptatt av 
likebehandling av alle selskapets aksje- 
eiere. Ved utgangen av 2016 eide 
Lyngen Bidco AS 88,0 prosent av aksjene 
i EVRY AS. De resterende aksjene var 
fordelt på 534 aksjonærer, hvorav én 
mindretallsaksjonær kontrollerer  
ca. 11,8 prosent og de andre kontrollerer 
ca. 0,2 prosent.

Styret vil innhente uavhengige verdi- 
vurderinger dersom vesentlige trans-
aksjoner finner sted mellom selskapet 
og aksjeeier, aksjeeiers morselskap, 
styremedlem, ledende ansatte eller 
nærstående av disse. 

Selskapet har retningslinjer som sikrer 
at styremedlemmer og ledende ansatte 
melder fra til styret hvis de direkte eller 
indirekte har en vesentlig interesse i en 
avtale som inngås av selskapet.

5.  G E NE RAL FO RSAML I N G
Generalforsamlingen er selskapets øverste 
myndighet. Styret skal legge til rette 
for at generalforsamlingen skal være en 
effektiv møteplass. 

Generalforsamlingen blir normalt 
avholdt innen 1. juni hvert år, og ikke 
senere enn lovens frist som er 30. juni.  
I 2016 ble generalforsamlingen avholdt 
3. mai. 

Innkalling til ordinære og ekstraordinære 
generalforsamlinger gjøres tilgjengelig 
på selskapets hjemmesider (www.evry.
com) og sendes fra og med februar 
2016 ut til alle aksjonærer senest en uke 
før generalforsamlingen. I henhold til § 8 
i selskapets vedtekter er det tilstrekkelig 
at saksdokumenter gjøres tilgjengelig 
for aksjeeierne på selskapets nettside. 
En aksjeeier kan også kreve å få tilsendt 
dokumentene.

Saksdokumentene skal inneholde 
tilstrekkelig dokumentasjon til at 
aksjeeierne kan ta stilling til alle saker 
som behandles. I henhold til selskapets 
vedtekter skal aksjeeiere som vil delta 
i generalforsamlingen melde dette til 
selskapet innen en frist som angis i inn-
kallingen til generalforsamling, og som 
ikke kan utløpe tidligere enn to dager før 
generalforsamlingen.

Påmelding til generalforsamlingen skjer 
skriftlig, enten per post, elektronisk 
påmelding eller epost. Aksjeeiere som 
ikke kan møte, oppfordres til å stille 
ved fullmektig. Det er lagt til rette slik at 
fullmaktene knyttes til hver enkelt sak 
som behandles. På generalforsamlingen 
deltar representanter fra styret, og på 

den ordinære generalforsamling deltar 
også revisor. Fra administrasjonen deltar 
som et minimum konsernsjef og CFO.

Dagsorden fastsettes av styret. 
Hovedpunktene følger av aksjelovens 
krav. Generalforsamlingen velger 
møteleder som er egnet til å ivareta 
aksjonærenes interesser etter loven  
og selskapets vedtekter. På ordinær 
generalforsamling gjennomgår  
konsernsjefen status for konsernet. 
Generalforsamlingsprotokollen offentlig- 
gjøres på www.evry.com. 

6 .  VALGKOMITÉ
Det er etablert en valgkomité for 
EVRY, bestående av tre medlemmer. 
Medlemmene av valgkomitéen velges 
av generalforsamlingen etter innstilling 
fra sittende valgkomité. Funksjonstiden 
for valgkomitéens medlemmer er to år. 

Valgkomitéens oppgaver er å foreslå 
kandidater for generalforsamlingen 
til aksjeeiervalgte styremedlemmer, 
inkludert styreleder, eventuelle 
varamedlemmer for aksjeeiervalgte 
styremedlemmer, samt å innstille 
medlemmer til valgkomitéen. Instruksen 
for valgkomitéen angir momenter i vur-
deringen av kandidater for å sikre riktig 
kompetansesammensetning i styret. 
Valgkomitéen skal videre årlig vurdere 
nivået på honorar til styremedlemmene 
og fremme konkret forslag til general-
forsamlingen om honorar for alle styrets 
medlemmer og varamedlemmer. 

I 2015 vedtok generalforsamlingen at 
følgende velges som medlemmer av 
valgkomitéen for en periode på inntil 
to år:
 

 > Francisco Menjibar (leder)

 > Arthur Brothag

 > Mark Richard

 
7 .  STYR ETS SAMMENSETNING  
OG UAVHENGIGHET
Styret i EVRY velges av general- 
forsamlingen. 

Styret i EVRY besto ved utgangen av 
2016 av 12 medlemmer. Åtte styre-
medlemmer var aksjeeiervalgte. De 

aksjeeiervalgte representantene har 
variert og bred erfaring fra relevante 
bransjer og fagområder, både fra 
nordiske og internasjonale virksomheter. 
Tre aksjeeiervalgte medlemmer per 
utgangen av 2016 anses av selskapet 
for å være uavhengige av selskapet, sel-
skapets hovedaksjeeiere og vesentlige 
forretningsforbindelser. Ingen ledende 
ansatte er medlemmer av styret. Fire 
styremedlemmer er valgt av de ansatte. 
De ansattvalgte styremedlemmene 
har lang fartstid i konsernet og bidrar 
med viktige perspektiver inn i styrets 
arbeid. De ansattvalgte styremedlem-
mene har forankring i de vesentligste 
fagforeningene i konsernet. Styret ble 
på ekstraordinær generalforsamling 28. 
februar 2017 supplert med ytterligere 
ett aksjeeiervalgt medlem som anses 
av selskapet for å være uavhengig av 
selskapet, selskapets hovedaksjeeiere 
og vesentlige forretningsforbindelser.

Det er EVRYs oppfatning at styret til 
sammen ivaretar aksjeeierfellesskapets 
beste. 

Styret arbeider etter habilitetsregler som 
sikrer at potensielle interessekonflikter 
identifiseres og håndteres profesjonelt. 
I retningslinjene for styrets arbeid er det 
bestemt at styremedlemmene skal vars-
le styreleder hvis styret behandler saker 
der styremedlemmet kan være part eller 
ha økonomiske interesser. EVRY har ikke 
bedriftsforsamling etter enighet mellom 
selskapets fagforeninger, styret og 
administrasjonen.

En oppdatert oversikt over medlemmene 
i EVRYs styre, er tilgjengelig på  
www.evry.com.

8 .  STYR ETS ARBEID
Styret har det overordnede ansvaret for 
forvaltningen av konsernet, og tilsyn 
med daglig ledelse og konsernets 
virksomhet. Dette inkluderer utforming 
av selskapets strategi og å følge opp 
gjennomføring av strategien. I tillegg  
utfører styret kontrollfunksjoner som sikrer 
at selskapet har en forsvarlig formues- 
forvaltning og risikohåndtering. 

Konsernsjef ansettes av styret. Styret 
har utarbeidet en egen instruks for 



EVRY har i 2016 gjennom BDO  
etablert en ny varslingskanal for 

ansatte, kunder, leverandører eller 
andre, som sikrer full anonymitet. 
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konsernsjefen. Det er etablert en 
hensiktsmessig arbeidsdeling mellom 
styret og konsernsjefen. Konsernsjefen 
har ansvaret for selskapets operative 
ledelse. 

Styret har regelmessige styremøter ved 
personlig fremmøte. Ekstraordinære  
styremøter avholdes etter behov mellom 
de ordinære styremøtene, og da som 
regel i form av telefonkonferanser. 
Unntaksvis gjennomføres også styre- 
beslutninger ved sirkulasjon av saks- 
dokumenter. I tillegg har styret organisert 
arbeidet i egne utvalg knyttet til revisjon 
og kompensasjon. I 2016 har styret også 
hatt en ad hoc arbeidsgruppe som har 
stått for saksforberedelse til styret angå-
ende gjentatte krav om ekstraordinære 
generalforsamlinger fra en mindretalls- 
aksjonær, samt flere søksmål mot  
selskapet fra samme minoritetsaksjonær, 
som ikke har ført frem.

Revisjonsutvalg
Revisjonsutvalget er oppnevnt av styret 
og har som hovedoppgave å overvåke 
konsernets systemer for internkontroll, 
påse at revisor er uavhengig og at regn-
skapet gjenspeiler konsernets resultat 
og stilling i samsvar med god regn-
skapsskikk. Utvalget har vurdert risiko 
og økonomistyringen i sentrale deler 
av konsernets virksomhet. Utvalget har 
vært orientert om eksternrevisors arbeid 
og resultatene av dette. Selskapet har i 
tillegg en ansatt revisjonsdirektør som 
leder arbeidet med intern revisjon. 

Per 31. desember 2016 bestod revisjons-
utvalget av: 

 > Salim Nathoo, leder

 > Rohan Haldea

 > Eirik Bornø

 > Leif Teksum

Kompensasjonsutvalg
Kompensasjonsutvalget foreslår 
betingelser og total godtgjørelse 
for konsernsjef og ledende ansatte. 
Betingelsene er også førende for  
avlønningen til de øvrige ansatte. 

Per 31. desember 2016 bestod  
kompensasjonsutvalget av: 

 > Salim Nathoo, leder

 > Rohan Haldea

 > Göran Lindahl

 > Ingrid Lund

 > Kristin Krohn Devold 

9.  RI S I KOS T YRI NG O G  
I NT E RN  KO NT RO L L
EVRY har et veletablert internkontroll-
miljø, som danner grunnlaget for våre 
systemer for internkontroll og risikostyring. 
EVRYs systemer for internkontroll og  
risikostyring består av et sett med 
policyer, prosedyrer og organisasjons-
strukturer, og er basert på COSOs 
internkontrollrammeverk. Systemene for 
internkontroll og risikostyring omfatter 
prosesser for virksomhetens strategi, 
operasjonelle drift, forretningsetikk, 
etterlevelse av lover og regler, og intern 
og ekstern rapportering. 

Internkontroll over finansiell rapportering 
i EVRY er dokumentert i EVRYs 
Governance Risk Compliance (GRC)-
system. Kontrollene blir jevnlig testet, og 
det pågår et kontinuerlig forbedrings- 
arbeid for å vedlikeholde kvaliteten. 

EVRY har en strukturert og organisert 
risikostyringsprosess, som inkluderer alle 
kategorier av risiko, som strategiske, 
finansielle, omdømmemessige, opera- 
sjonelle, tekniske og etterlevelse av 
lover og regler. Risikostyringsprosessen 
bygges på ISO 31000:2009.  

EVRY er ikke underlagt direkte tilsyn av 
Finanstilsynet, men tilsynet kan kontrol-
lere konsernet via banker som er kunder 
av selskapet (IKT-forskriften).

Operasjonell kontroll
Konsernsjef og CFO har jevnlige 
statusmøter med forretningsområdene, 
hvor den operasjonelle og økonomiske 
utviklingen analyseres, og oppfølgings-
tiltak implementeres og monitoreres. 

Styringssystem
EVRYs styringssystem for internkontroll 
og risikostyring består av alle relevante 
styringsdokumenter i EVRY, og er viktig 
for konsernets ivaretakelse av informasjon, 
og oppfølging av kundekrav og aktuelle 

lover og forskrifter, samt dokumenterer 
hvilke prosesser EVRY benytter for å 
opprettholde kvalitet i sine leveranser. 
Styringssystemet omfatter blant annet 
prosesser som etikk, finans, salg, inn-
kjøp, sikkerhet, IT, kvalitet og strategi- 
og forretningsutvikling.  

Det er etablert et forum med represen-
tanter fra alle forretningsområder og 
staber, som møtes jevnlig for å vedlike-
holde styringssystemet, og for å drive 
kontinuerlig forbedringsarbeid for å 
sikre en effektiv styringsmodell. 

Forretningsetikk
Etterlevelse av forretningsetikk er en 
helt sentral komponent av EVRYs intern-
kontrollsystem. EVRYs forretningsetiske 
retningslinjer er godkjent av styret. 
Konsernet gjennomfører årlige tiltak for 
å sikre kunnskap om og etterlevelse av 
disse retningslinjene i alle virksomhets-
områder. Årlig må alle medarbeidere 
i konsernet, inkludert medarbeidere i 
heleide datterselskaper, bekrefte at de 
har lest og forstått de forretningsetiske 
retningslinjene. Alle nyansatte har innfø-
ring i disse reglene som en del av opp-
læringsprogrammet og må signere på at 
de har lest og forstått retningslinjene. 

Det er etablert en Compliance-funksjon 
i selskapet, som har ansvaret for arbeidet 
med forretningsetikk. Compliance-
funksjonen består av Group Compliance 
Officer og Compliance Managere som 
er dedikert til konsernets ulike forret-
ningsområder og geografier. 

Det er etablerte varslingskanaler dersom 
ansatte ønsker å informere om forhold 
som kan være i strid med EVRYs 
forretningsetiske retningslinjer, eller 
om ansatte ønsker å rådføre seg i etiske 
problemstillinger. Varslingskanalene 
er enkelt tilgjengelig for alle ansatte 
via EVRYs intranett og epostadressen 
compliance@evry.com. I 2016 inngikk 
Compliance-funksjonen en avtale med 
revisjons- og rådgivingsselskapet BDO, 
hvor BDO forvalter en varslingskanal for 
EVRY som sikrer full anonymitet, og hvor 
det i tillegg er mulig å føre en skriftlig 
dialog med informasjonsutveksling uten 
at man oppgir sin anonymitet. Ansatte, 
så vel som kunder, leverandører eller 

andre tredjeparter kan benytte varslings-
kanalen anonymt.

Internrevisjon
Internrevisjonens hovedformål er å bidra 
til at EVRY når sine mål ved å evaluere 
EVRYs systemer for internkontroll og  
risikostyring. Dette gjøres ved å anven-
de en strukturert arbeidsmetodikk, som 
sikrer en objektiv vurdering, og som 
sikrer oppfølging av at forbedrings- 
områder i internkontroll og risikostyring 
blir implementert. Arbeidsmetodikken 
er basert på standardene til The Institute 
of Internal Auditors. Internrevisjonen har 
som mandat å revidere alle majoritets-
eide selskaper i EVRY. 

Internrevisjonen har en direkte rapport- 
ering til CFO og en stiplet rapportering 
til styret via revisjonsutvalget. Det 
utarbeides årlig en revisjonsplan som 
godkjennes av CFO og revisjons- 
utvalget. Det rapporteres halvårlig på 
resultatene av revisjonsoppdragene som 
gjennomføres til revisjonsutvalget, og en 
løpende rapportering til CFO. 

Styrets årlige gjennomgang
Styret får regelmessig rapportering om 
utviklingen i risiko på styremøtene og 
gjennom den finansielle rapporteringen 
og administrasjonens status knyttet til 
forretningsvirksomheten.

10.  GODTGJØRELSE TIL STYRET 
OG VALGKOMITÉEN
Etter anbefaling fra Valgkomitéen fast-
setter generalforsamlingen årlig styrets 
godtgjørelse. 

Styrets godtgjørelse er ikke resultat- 
avhengig. Noter i årsrapporten gir en 
oversikt over godtgjørelse utbetalt til 
styret i 2016. 

11.  R EVISOR
EVRY benytter Ernst & Young som  
konsernrevisor. Revisor har møte med 
styret uten at representanter fra admini- 
strasjonen er til stede, minst én gang 
i året. Revisor deltar i styremøtet som 
behandler årsregnskapet og alle møter  
i revisjonsutvalget.



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.

F
R

A
 S

T
Y

R
E

R
O

M
M

E
T

F
R

A
 S

T
Y

R
E

R
O

M
M

E
T

9594



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).

SEGMENTE T E V RY SV E RI G E
Segmentet EVRY Sverige tilbyr alt fra 
strategisk rådgiving og konsulenttjenes-
ter til løsninger og driftstjenester. EVRY 
Sverige har en betydelig portefølje med 
vertikale løsninger som kombinerer 
bransje- og forretningsforståelse med 
teknologikompetanse. 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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KONSERN 
Konsolidert oppstilling av totalresultat

1. januar - 31. desember

(NOK mill) Note 2016 2015

Driftsinntekter 2 12 246,4 12 859,5

Varekostnad 8 4 018,2 4 877,9
Lønnskostnad 6,7 5 624,6 7 097,6
Tap ved salg av varige driftsmidler 13 23,7 98,1
Av- og nedskrivninger varige driftsmidler og egenutviklet software 1) 12,13,21 270,3 467,4
Annen driftskostnad 8 1 363,0 1 724,0

Driftsresultat før avskrivning av kundekontrakter og nedskrivning av immaterielle 
eiendeler (EBITA) 946,7 -1 405,4

Avskrivninger av kundekontrakter 12 13,4 24,6
Nedskrivninger immaterielle eiendeler 12  -   135,9
Driftsresultat (EBIT) 933,3 -1 566,0

Finansinntekter 9,14 16,0 19,8
Finanskostnader 9,14 514,4 390,5
Netto valutagevinst/-tap 9 -14,6 40,2
Netto finansposter -513,0 -330,4

Resultat før skatt fra videreført virksomhet 420,4 -1 896,4

Skattekostnad 10 119,9 -455,4
Årsresultat fra videreført virksomhet 300,5 -1 441,0

Ikke videreført virksomhet
Årsresultat fra ikke videreført virksomhet 23 0,1 30,4

Årsresultat 300,6 -1 410,7

Øvrige resultatelementer

Poster som ikke skal reklassifiseres over resultatet (etter skatt)
Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner 0,9 18,7

Poster som kan reklassifiseres over resultatet i senere perioder (etter skatt)
Kontantstrømsikring -186,7 138,2
Omregningsdifferanser -160,3 120,6
Totale øvrige resultatelementer 11 -346,1 277,6

Totalresultat -45,5 -1 133,1

Årsresultatet fordeler seg som følger:

Morselskapets eiere  300,1  -1 410,7 
Ikke-kontrollerende eierinteresser  0,5  -   

 300,6  -1 410,7 

Totalresultatet fordeler seg som følger:

Morselskapets eiere  -46,0  -1 133,1 
Ikke-kontrollerende eierinteresser  0,5  -   

 -45,5  -1 133,1 

Resultat per aksje (basis og utvannet)

Årsresultat per aksje (NOK) 11  1,12  -5,28 

1) Inkluderer avskrivning andre immaterielle eiendeler med unntak av kundekontrakter.
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KONSERN 
Konsolidert oppstilling av finansiell stilling

Per 31. desember

KONSERN 
Konsolidert oppstilling av finansiell stilling

Per 31. desember

(NOK mill) Note 31.12.2016 31.12.2015

Egenkapital 

Aksjekapital 18  467,8  467,8 
Annen innskutt egenkapital  -  1 393,5 
Annen egenkapital  -274,7  283,9 
Ikke-kontrollerende eierinteresser  0,6  0,3 
Sum egenkapital   193,8  2 145,6 

Forpliktelser 

Langsiktig rentebærende gjeld 3,4  6 808,1  4 779,6 
Langsiktig rentefri gjeld  4  174,9  323,6 
Pensjonsforpliktelser  7  217,6  211,6 
Andre avsetninger 20  36,7 82,6 
Sum langsiktige forpliktelser  7 237,3  5 397,4 

Leverandørgjeld  877,7  577,3 
Betalbar skatt 10  52,6  94,2 
Skyldig offentlige avgifter, feriepenger  897,8  1 053,3 
Andre kortsiktige forpliktelser 2,21,22,23  1 201,5  1 809,8 
Sum kortsiktige forpliktelser  3 029,6  3 534,5 
Sum forpliktelser  10 266,9  8 931,9 
Sum egenkapital og forpliktelser  10 460,7  11 077,5 

(NOK mill) Note 31.12.2016 31.12.2015

Anleggsmidler 

Goodwill  12  5 577,7  5 665,0 
Utsatt skattefordel 10  489,6  477,6 
Andre immaterielle eiendeler 12  572,4  464,7 
Sum immaterielle eiendeler  6 639,7  6 607,3 

Påkostninger leide bygg 13  38,6  41,1 
Maskiner, utstyr og inventar 13,21  387,1  482,1 
Sum varige driftsmidler  425,7  523,2 

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 14  60,9  54,0 
Andre aksjer  1,5  1,6 
Andre finansielle eiendeler 4  -    196,1 
Andre langsiktige fordringer 16  52,5  52,3 
Sum finansielle anleggsmidler  115,0  304,1 
Sum anleggsmidler  7 180,4  7 434,6 

Omløpsmidler 

Varelager  41,4  50,2 
Kundefordringer  15  1 477,6  1 673,5 
Andre kortsiktige fordringer  16  771,1  1 018,9 
Bankinnskudd  3,17  990,2  900,2 
Sum omløpsmidler  3 280,3  3 642,9 
Sum eiendeler  10 460,7  11 077,5 

BÆRUM, 30. MARS 2017, STYRET I EVRY AS

Salim Nathoo
STYRELEDER
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KONSERN 
Konsolidert kontantstrømoppstilling

1. januar - 31. desember

KONSERN 
Konsolidert oppstilling over endringer i egenkapitalen

1. januar - 31. desember

(NOK mill)  Note 2016 2015

Likvider tilført/brukt på operasjonelle aktiviteter: 

Resultat før skatt  420,5  -1 866,1 
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler  23,7  98,1 
Periodens betalte skatt   -80,0  -115,3 
Av-/nedskrivninger  12,13  283,6  627,9 
Netto Finansposter  9  513,0  330,4 
Betalte renter  -428,9  -248,2 
Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling  7,4  -7,9 
Endring i arbeidskapital  -433,3  1 398,3 
Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter  305,9  217,3 

Likvider tilført/brukt på investeringer: 

Investeringer i varige driftsmidler  13  -161,1  -296,6 
Investering i egenutviklet software 12  -189,4  -146,7 
Salg av varige driftsmidler   34,5  33,7 
Investeringer i virksomhet og datterselskaper  -88,3  3,6 
Netto likviditetsendring fra investeringer   -404,3  -406,0 

Likvider tilført/brukt på finansiering: 

Opptak av gjeld  3 184,6  4 681,5 
Nedbetaling av gjeld   -1 051,2  -3 233,7 
Utbetaling av utbytte  -1 906,1  -1 003,6 
Inn-/utbetaling av egenkapital   18  -    4,8 
Netto likviditetsendring fra finansiering  227,3  449,0 

Netto endring i betalingsmidler i året   128,8  260,3 
Valutakursendring på betalingsmidler  -38,8  24,4 
Bankinnskudd per 1.1   900,2  615,6 
Bankinnskudd per 31.12   990,2  900,2 

Herav bundne midler per 31.12  -    -   

 Morselskapets eiere

(NOK mill) Aksjekapital
Egne 

aksjer

Annen 
innskutt 

egenkapital Fond

Opptjent 
annen 

egenkapital
Omregnings

differanse Sum

Ikke-
kontrollerende 

eierinteresser
Sum 

egenkapital

Egenkapital per 1.1.2015 467,8 -0,5 3 369,4 -97,6 415,3 122,6 4 277,1  0,3 4 277,4

Kjøp/salg av egne aksjer 0,5 4,3  -   4,8  -   4,8
Utbytte -1 003,6 -1 003,6  -   -1 003,6
Øvrige resultatelementer 138,2 18,7 120,6 277,6  -   277,6
Årsresultat 2015 -1 410,7 -1 410,7  -   -1 410,7
Allokering av egenkapital -1 980,2 1 980,2  -    -    -   
Egenkapital per 31.12.2015 467,8  -   1 393,5 40,6  -   243,2 2 145,2  0,3 2 145,6

Utbytte -1 906,1 -1 906,1  -   -1 906,1
Transaksjoner med ikke-kontrollerende 
eierinteresser  -   -0,2 -0,2
Øvrige resultatelementer -186,7 0,9 -160,3 -346,1  -   -346,1
Årsresultat 2016 300,1 300,1  0,5 300,6
Allokering av egenkapital -1 393,5 1 393,5  -    -    -   
Egenkapital per 31.12.2016 467,8  -   - -146,1 -211,6 83,0 193,1  0,6 193,8
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REGNSKAPSPRINSIPPER FOR EVRY KONSERNET

1.  Ge n e re l l  in formas jon
EVRY AS er et norsk aksjeselskap, underlagt aksjeloven. Selskapets hovedkontor har adresse Snarøyveien 30A, NO- 1360 
Fornebu. Selskapet ble omdannet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap med virkning fra 22. februar 2016. Selskapet skiftet 
samtidig navn fra EVRY ASA til EVRY AS.

Morselskapet EVRY AS og dets datterselskapers (konsernet) hovedvirksomhet er salg av programvare, IT-løsninger og konsulent-
tjenester, samt sentral og desentral drift av datasystemer. I tillegg yter konsernet outsourcingtjenester og tjenester knyttet til 
datakommunikasjon, datasikkerhet og elektronisk publisering.

Dette konsernregnskapet er avlagt av styret og konsernsjef 30. mars 2017 for vedtak om godkjennelse av generalforsamlingen  
16. mai 2017.

2.  Ve s e n t l ig e  re g n s kaps pr i nsi p p er
2.1 Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet til EVRY AS er utarbeidet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), utgitt 
av IASB og godkjent av EU. 
 
For ledelsesformål er konsernets virksomhet delt inn i tre strategiske segmenter som er organisert og ledet separat. Finansiell 
informasjon vedrørende segmentene og geografiske områder er presentert i note 2 om segmentinformasjon.

For regnskapsåret 2016 har konsernet implementert alle nye og reviderte standarder og tolkninger utgitt av IASB og godkjent av 
EU som er relevante for virksomheten og som har trådt i kraft for regnskapsåret som begynte 1. januar 2016:

• IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets: Clarification of Acceptable Methods of   
 Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38)
 Endringene klargjør prinsippet i IAS 16 og IAS 38 om at inntekter reflekterer et mønster av økonomiske fordeler generert fra  

en virksomhet (der eiendelen inngår) mer enn de økonomiske fordelene som konsumeres gjennom bruk av eiendelen.  
Som et resultat av dette er det ikke tillatt med en inntektsbasert metode for avskrivning av anleggsmidler og kun i veldig 
begrensede tilfeller for amortisering av immaterielle eiendeler. Implementeringen av endringene har medført at avskrivnings-
metoden for konsernets egenutviklet software har blitt endret fra en kontantstrømsbasert metode til lineær metode med 
avskrivning over forventet levetid. Endringene i standardene har blitt implementert prospektivt og effekten på konsernregn-
skapet i 2016 har vært NOK 7,2 millioner i redusert avskrivningskostnad.

• IAS 1 Presentation of Financial Statements: Disclosure Initiative (Amendments to IAS 1)
 Endringene i IAS 1 er ment å fremme bruk av mer profesjonelt skjønn i større grad når det gjelder hvilken informasjon som skal 

inkluderes i noter og hvordan en kan strukturere regnskapet. Endringene har ikke hatt noen effekt på konsernregnskapet  
i 2016.

• IFRS 11 Joint Arrangements: Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (Amendments to IFRS 11)
 Endringene i IFRS 11 krever at en part i en felles kontrollert driftsordning skal regnskapsføre et kjøp av en interesse i en felles 

kontrollert driftsordning, der ordningen utgjør en virksomhet, etter reglene i IFRS 3 Business Combinations om kjøp av virk-
somhet. Endringene har ikke hatt noen effekt på konsernregnskapet da det ikke er foretatt noen slike kjøp i perioden.

Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse av standarder eller fortolkninger for regnskapsåret 2016.

En oversikt over standarder og tolkninger som ikke har trådt i kraft ved fastsettelsen av årsregnskapet for 2016, og som kan være 
relevante for konsernet, er inntatt på slutten av note 1.

2.2. Grunnlaget for konsolidering
Konsernregnskapet omfatter morselskapet EVRY AS og dets datterselskaper per 31. desember 2016. Kontroll foreligger når 
konsernet er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i selskapet som det er investert i, og har 
mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin kontroll over selskapet som det er investert i. Konsernet kontrollerer derfor 
et selskap som det er investert i, dersom og bare dersom følgende punkter er oppfylt:

a) konsernet har kontroll over selskapet som det er investert i 
b) konsernet er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i selskapet som det er investert i, og 
c) konsernet har mulighet til å bruke sin kontroll over foretaket som det er investert i, til å påvirke beløpet for sin avkastning.

Generelt er det en antagelse at kontroll oppnås når man har et flertall av stemmerettene i et selskap. Konsernet kan ha kontroll 
med mindre enn et flertall av stemmerettene i et foretak som det er investert i, for eksempel ved

a) en kontraktsregulert ordning mellom konsernet og andre innehavere av stemmeretter,
b) retter som oppstår av andre kontraktsregulerte ordninger,
c) konsernets stemmeretter og potensielle stemmeretter 

Datterselskaper er inkludert i konsernregnskapet fra den dagen konsernet får kontroll til tidspunktet for opphør av kontroll. Hvis 
konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, forpliktelser, ikke-kontrollerende eierinteresser og 
eventuelle akkumulerte omregningsdifferanser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi 
og gevinst eller tap innregnes.

Konsernets totalresultat henføres til morselskapets eiere og til ikke-kontrollerende eierinteresser, selv om dette medfører et 
underskudd hos ikke-kontrollerende eierinteresser. På overtakelsestidspunktet måles ikke-kontrollerende eierinteresser enten til 
deres forholdsmessige andel av identifiserte eiendeler, eller regnskapsføring til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, der valg av 
metode gjøres for hver enkelt virksomhetssammenslutning. Resultatandelen beregnes på grunnlag av datterselskapets resultat 
etter skattekostnad slik dette etter elimineringer er inntatt i konsernregnskapet. 

Konserninterne transaksjoner, mellomværende, kjøp og salg mellom selskapene i konsernet, samt urealisert internfortjeneste, er 
eliminert i konsernregnskapet.

2.3 Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper
De vesentlige regnskapsprinsippene benyttet ved utarbeidelse av årsregnskapet for EVRY AS er som følger:

Presentasjons- og funksjonell valuta
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK), som også er EVRY AS’ funksjonelle valuta. Årsregnskapet (konsolidert 
regnskap og selskapsregnskap) er presentert i millioner norske kroner, hvis ikke annet er oppgitt. Som følge av avrundings-
differanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Virksomhetssammenslutninger og goodwill
Erverv av datterselskapene er behandlet etter oppkjøpsmetoden, slik at kostpris for aksjene er sammenholdt med datterselska-
penes egenkapital på overtakelsestidspunktet. Eventuelle merverdier på overtakelsestidspunktet henføres til identifiserbare 
eiendeler og avskrives over forventet levetid. Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan henføres til identifiserbare eiendeler 
eller forpliktelser på datoen for overtakelsen, er klassifisert som goodwill i oppstilling av finansiell stilling. Goodwill anskaffet ved 
kjøp av virksomhet representerer en forventning om framtidige økonomiske fordeler fra eiendeler som ikke kan identifiseres 
enkeltvis og innregnes hver for seg. 

Goodwill som oppstår i en virksomhetssammenslutning avskrives ikke. Goodwill genererer ikke kontantstrømmer uavhengig av 
andre eiendeler eller grupper av eiendeler, og tilordnes til de kontantstrømgenererende enhetene som ventes å dra fordel av 
synergieffektene av sammenslutningen som var opphavet til goodwill. Ved avgang av virksomheter og beregning av gevinst eller 
tap hensyntas andel av goodwill basert på andel virkelig verdi.

Konsernet gjennomfører verditest av goodwill dersom noen indikatorer skulle tilsi dette og minst ved årsslutt. Hvis det forelig-
ger slike indikasjoner estimeres gjenvinnbart beløp for å beregne eventuell nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
bruksverdi og netto salgsverdi. Bruksverdien beregnes som nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer ved fortsatt bruk av 
vurderingsenheten, herunder kontantstrømmer knyttet til utrangering. En beregnet Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
benyttes som diskonteringsrente ved nåverdiberegningen av bruksverdien. Netto salgsverdi er det beløp som kan oppnås ved 
salg av en eiendel i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for salgsutgifter.

Vurderingsenhetene som vurderes med hensyn til om det har forekommet verdifall, bestemmes av det laveste nivået hvor det er 
mulig å identifisere inngående kontantstrømmer som er uavhengige av kontantstrømmer fra andre grupperinger av eiendeler. I 
de fleste tilfeller er laveste vurderingsenhet de aggregerte eiendelene i de ulike forretningsområdene i konsernet.

KONSERN 
Noter til årsregnskapet

NOTE 1 
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Nedskrivning gjennomføres til gjenvinnbart beløp i den grad dette er lavere enn den allerede regnskapsførte verdi før ned-
skrivning. Nedskrivning reduserer først regnskapsført verdi av eventuell goodwill og deretter regnskapsført verdi av vurde-
ringsenhetens øvrige eiendeler forholdsmessig basert på regnskapsført verdi av de enkelte eiendelene i vurderingsenheten. 
Nedskrivningen resultatføres i den perioden verdifallet identifiseres og reduserer den regnskapsførte verdien av eiendelen med 
tilsvarende beløp. Tidligere foretatt nedskrivning av goodwill kan ikke reverseres selv om årsaken til at nedskrivningen ble foretatt 
ikke lenger er til stede.  

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
Et tilknyttet selskap er et selskap hvor konsernet har en betydelig innflytelse i de finansielle og operasjonelle beslutningene. 
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når eierandelen er mellom 20 % og 50 %. 

En felleskontrollert virksomhet er en felleskontrollert ordning der de partene som har felles kontroll over ordningen, har rett til  
ordningens netto eiendeler. «Felles kontroll” er den avtalte delingen av kontroll over en felleskontrollert ordning, som bare  
foreligger når beslutninger om relevante aktiviteter krever enstemmighet mellom de partene som deler kontrollen.

Konsernets investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.  
Ved bruk av egenkapitalmetoden blir investeringen i et tilknyttet foretak eller i en felleskontrollert virksomhet innregnet til 
anskaffelseskost, og den balanseførte verdien justeres for å innregne konsernets andel av resultatet etter overtakelsestidspunktet. 
Konsernets andel av resultatet i selskapet som det er investert i, innregnes i konsernets resultat. Utdelinger som er mottatt  
reduserer investeringens balanseførte verdi. Ved investering i tilknyttede selskaper eller felleskontrollert virksomhet er goodwill 
inkludert i kostprisen til investeringen.

Omregning av utenlandsk valuta 
Transaksjoner i valuta blir omregnet til kursen på transaksjonstidspunktet. Agio/disagio som oppstår som følge av endringer i 
valutakurs mellom transaksjonstidspunktet og betalingstidspunktet er resultatført. 

På balansedagen omregnes eiendeler og forpliktelser i utenlandske datterselskaper med annen funksjonell valuta enn norske 
kroner til norske kroner med kursen på balansedagen, mens resultatpostene omregnes med gjennomsnittlige dagskurser i 
regnskapsperioden. 

Ved avhendelse av utenlandske datterselskaper blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til datterselskapet resultatført. 
Dersom deler av en fordring som anses som del av nettoinvesteringen i den utenlandske enheten realiseres, resultatføres en 
forholdsmessig del av akkumulerte omregningsdifferanser.

Inntekts- og kostnadsføring
Inntektsføring ved salg av driftstjenester skjer for volumbaserte avtaler etter kundens faktiske uttak av tjenestene, og for 
periodebaserte avtaler over avtaleperioden. Salg av dialogtjenester inntektsføres basert på kundens faktiske forbruk. Inntekter 
fra transisjonsprosjekter som er en integrert del av en etterfølgende driftsavtale blir inntektsført over driftsavtalens lengde. 
Transisjonsinntekter som er uavhengig av en driftsavtale inntektsføres basert på fullføringsgrad. Fullføringsgrad beregnes med 
utgangspunkt i andel leverte timer over totalt estimerte timer for leveransen.

Inntektsføring av service- og vedlikeholdsavtaler, samt utgifter til oppfyllelse av disse, periodiseres over avtaleperioden.

Varesalg inntektsføres på leveringstidspunktet, det vil si når risiko og kontroll går over på kjøper. Varer omfatter hardware og 
software.

Salg av lisenser og bruksrettigheter til programvare inntektsføres ved levering, som samsvarer med tidspunktet for når program-
varen gjøres tilgjengelig for og kan disponeres av kunden. Inntekter fra programvaresalg separeres fra vedlikeholdsinntekter med 
basis i separat prisingsmodell og avtalestruktur. Bruksrettigheter som utvikles for kunden inntektsføres over utviklingsperioden 
i samsvar med fullføringsgrad. Fullføringsgrad beregnes med utgangspunkt i andel leverte timer over totalt estimerte timer for 
leveransen.

Konsulenttjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene leveres. Salg av tjenester til fast honorar inntektsføres basert på  
fullføringsgrad. Fullføringsgrad beregnes med utgangspunkt i andel leverte timer over totalt estimerte timer for leveransen.

Varekostnader består av direkte kostnader tilknyttet vareleveransene, vedlikehold og operasjonell leasing av hardware  
og software samt konsulenttjenester som har en direkte tilknytning til varekretsløpet. Leie av konsulenter til operativ virksomhet  
og som viderefaktureres til kunde klassifiseres som varekostnad.

Inntektsskatt
Eiendeler og forpliktelser ved periodeslutt måles til beløpet som ventes å bli mottatt eller betalt til skattemyndighetene. Utsatt 
skatt/utsatt skattefordel er beregnet på alle forskjeller, med unntak av tilknyttede selskap som inngår i fritaksmetoden, mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier på eiendeler og forpliktelser (gjeldsmetoden). Utsatt skatt og utsatt skattefordel 
er beregnet med utgangspunkt i vedtatte skattesatser på rapporteringstidspunktet og er utlignet i den grad de midlertidige 
forskjellene reverseres innenfor samme skattesystem. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/utsatt 
skattefordel.

Utsatt skattefordel oppføres i den grad det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere 
perioder til å nyttiggjøre skattefordelen.  På hver balansedato foretar konsernet en gjennomgang av ikke regnskapsført utsatt 
skattefordel. Selskapet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det er sannsynlig at selskapet kan 
benytte seg av skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad det ikke er sannsynlig at selskapet 
kan nyttiggjøre seg av skattefordelen. 

Betalbar skatt og utsatt skatt/utsatt skattefordel er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad dette relaterer seg til poster 
som er regnskapsført direkte mot egenkapitalen.  Poster som er regnskapsført som ”øvrige resultatelementer” er presentert etter 
skatt i oppstilling av totalresultatet. 

Resultat per aksje
Resultat per aksje beregnes ved å dividere morselskapets eiere sin andel av årsresultatet med et veid gjennomsnitt av antall or-
dinære aksjer for perioden. Ved beregning av utvannet resultat per aksje justeres det gjennomsnittlige vektede antallet ordinære 
aksjer med alle opsjoner som har potensiell utvanningseffekt. 

Klassifisering kortsiktige og langsiktige poster
Konsernet presenterer sine eiendeler og forpliktelser i oppstilling over finansielle stilling ut fra en klassifisering i 
kortsiktig/langsiktig.

En eiendel er et omløpsmiddel når konsernet

a) forventer å realisere eiendelen eller har til hensikt å selge eller forbruke den i foretakets ordinære driftssyklus,
b) primært holder eiendelen for omsetning, 
c) forventer å realisere eiendelen innen tolv måneder etter rapporteringsperioden, eller 
d) eiendelen er i form av kontanter eller en kontantekvivalent, med mindre eiendelen er underlagt en begrensning som gjør at 

den ikke kan veksles eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden.

Konsernet klassifiserer alle andre eiendeler er klassifisert som langsiktige.

En forpliktelse er klassifisert som kortsiktig når 

a) den forventes å bli gjort opp i foretakets ordinære driftssyklus, 
b) konsernet primært holder forpliktelsen for omsetning, 
c) forpliktelsen forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden, eller 
d) foretaket ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden 

Konsernet klassifiserer alle andre forpliktelser som langsiktige.

Immaterielle eiendeler med bestemt levetid
Konsernets immaterielle eiendeler med bestemt levetid består i stor grad av aktiverte utgifter knyttet til egenutviklet software. 
Konsernet aktiverer utgifter knyttet til utvikling forutsatt at følgende kriterier er oppfylt:

- produktet eller prosessen er klart definert og kostnadselementer kan identifiseres og måles pålitelig
- den tekniske løsningen for produktet er demonstrert
- produktet eller prosessen vil bli solgt eller benyttet i virksomheten
- eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler; og
- tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser for å ferdigstille prosjektet er til stede

Når alle kriteriene over er oppfylt påbegynnes aktivering av utgifter knyttet til utvikling. Utgifter som er kostnadsført i tidligere 
regnskapsperioder blir ikke aktivert. Vurderingen av de fremtidige økonomiske fordelene er basert på forventede lisensi nntekter 
og driftskostnadsreduksjoner en oppnår ved å gjennomføre prosjektet. Ved beregning av prosjektlønnsomheten benyttes 
estimerte fremtidige kontantstrømmer knyttet til prosjektet neddiskontert med et avkastningskrav justert for den spesifikke 
prosjektrisikoen. 



Å
R

E
S

R
E

G
N

S
K

A
P

 M
E

D
 N

O
T

E
R

Å
R

E
S

R
E

G
N

S
K

A
P

 M
E

D
 N

O
T

E
R

115114

Immaterielle eiendeler med bestemt levetid blir avskrevet over forventet utnyttbar levetid, dette gjelder også for aktiverte 
utviklingskostnader. Avskrivningstiden som benyttes er 1-4 år for andre immaterielle eiendeler enn aktiverte utviklingskostnader. 
Aktiverte utviklingskostnader avskrives over 5-15 år avhengig av produkttype som utvikles. Investering i øvrige immaterielle 
eiendeler avskrives normalt lineært.

Forventet utnyttbar levetid og avskrivningsmetode er gjenstand for en årlig vurdering, hvor de økonomiske realiteter legges til 
grunn. Konsernet har ingen immaterielle eiendeler med ubestemt levetid utover goodwill som er klassifisert som immaterielle 
eiendeler i balansen.

Konsernet vurderer på tidspunktet for rapporteringen om det foreligger indikasjoner på verdifall for immaterielle eiendeler. 
Hvis det foreligger slike indikasjoner estimeres det gjenvinnbare beløpet for eiendelene for å beregne eventuell nedskrivning. 
Tidligere foretatt nedskrivning reverseres i den grad årsaken til at nedskrivningen ble foretatt ikke lenger er til stede.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er oppført i oppstilling av finansiell stilling til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte av- og nedskrivnin-
ger. Når varige driftsmidler selges eller tas ut av bruk, fraregnes kostpris og akkumulerte av- og nedskrivninger i regnskapet, og 
eventuell gevinst eller tap blir resultatført. Avskrivninger foretas på lineær basis, etter fradrag for forventet utrangeringsverdi, over 
følgende tidsperioder:

- Påkostninger leide bygg 5-10 år
- Maskiner/inventar  3-7 år
- Transportmidler  5 år
- Datautstyr  3-5 år

Avskrivningstid og avskrivningsmetoden blir gjennomgått jevnlig for å sikre at metoden og avskrivningsperioden gjenspeiler 
forventet utnyttbar levetid for driftsmidlene. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Avskrivningstid for påkostning leide bygg 
vil maksimalt være gjenværende leieperiode.

Varige driftsmidler vurderes for nedskrivning årlig og når det foreligger hendelser eller endringer i omstendigheter som indikerer 
at bokført verdi ikke kan gjenvinnes. For nedskrivningsformål grupperes driftsmidlene basert på det laveste nivå der det kan 
identifiseres separate inngående kontantstrømmer. Nedskrivning utgjøre forskjellen mellom bokført verdi og gjenvinnbart beløp. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av eiendelens netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdien beregnes ved å neddiskontere 
fremtidige kontantstrømmer som forventes generert av eiendelen. Kontantstrømmene neddiskonteres ved bruk av en før-skatt 
diskonteringsrente som reflekterer nåværende markedsvurdering av tidsverdien av penger og risiko spesifikt relatert til eiendelen. 
Teknisk goodwill som følge av utsatt skatt på merverdier testes for nedskrivning som del av den kontantgenererende eiendelen.

Leasing
Leasing av eiendeler der utleier beholder det vesentligste av risiko og kontroll klassifiseres som operasjonell leasing. Andre 
leasing avtaler behandles som finansielle. Regnskapsprinsippet gjelder i de tilfeller der konsernet er leietaker.

Operasjonell leasing
Ved operasjonell leasing periodiseres leasingkostnadene lineært over leasingperioden, og er klassifisert som varekostnad eller 
annen driftskostnad i resultatregnskapet.  

Finansiell leasing
Finansielle leasingkontrakter aktiveres som eiendeler og forpliktelser i oppstilling av finansiell stilling med et beløp tilsvarende 
driftsmidlets virkelige verdi på tidspunkt for kontraktsinngåelsen eller, hvis dette er lavere, netto nåverdi av de fremtidige 
minimums betalinger knyttet til leasingavtalen. Gjelden til utleier innregnes i oppstilling av finansiell stilling som en finansiell 
leieforpliktelse. Leiebetalingen regnskapsføres som rentekostnader og som reduksjon i leieforpliktelsen. Leasede eiendeler 
avskrives over forventet utnyttbar levetid og samsvarer med avskrivningsplanen for eide eiendeler. Dersom det ikke er sannsyn-
lig at konsernet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leasing-
kontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet.

Finansielle derivater
Konsernets finansielle derivater består i all hovedsak av sikringsderivater. Alt kjøp og salg av finansielle instrumenter blir regnskaps-
ført på transaksjonstidspunktet. Endringer i virkelig verdi for derivater som oppfyller kravene til kontantstrømsikring, blir presentert 
i oppstilling av totalresultatet som ”øvrige resultatelementer”. Verdiendringene omklassifiseres fra ”øvrige resultatelementer” til 
resultat i den perioden de sikrede kontantstrømmene påvirker resultatet. Derivater som ikke er klassifisert som sikringsinstrumen-
ter, er klassifisert som holdt for handelsformål og vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi av slike derivater presenteres 
som finansinntekter/-kostnader.

Sikring
Konsernet har etablert en strategi for å sikre valuta- og renterisiko knyttet til eksponering i utenlandsk valuta og investeringer. 
Strategien er innrettet for å sikre stor grad av forutsigbarhet i årlige valuta- og rentekostnader. Følgende kriterier er lagt til grunn  
for å klassifisere et derivat som et sikringsinstrument:

a) sikringen er forventet å være svært effektiv ved at den motvirker endringer i virkelig verdi eller kontantstrømmer til en  
identifisert eiendel, det forventes en sikringseffektivitet som er innenfor spennvidden på 80-125 %,

b) effektiviteten til sikringen er pålitelig målbar,
c) det finnes adekvat dokumentasjon ved inngåelse av sikringen som viser at sikringen er svært effektiv,
d) sikringen evalueres løpende og har vist seg å være effektiv gjennom de rapporteringsperiodene sikringen har ment å være.

Konsernet har sikret deler av sin nettoinvestering (kontantstrømsikring) i svenske kroner. Konsernet sikrer også sine lån mot valuta- og 
renteendringer gjennom valutavekslings- og rentebytteavtaler. Endringer i posisjonene som er bestemt for sikringsformål inngår som 
en del av totalresultatet. 

Sikringsinstrumenter blir regnskapsført til virkelig verdi på balansedagen. I den grad sikringen er vurdert å være effektiv blir endringen 
ført som ”øvrige resultatelementer”. Verdiendringene omklassifiseres fra ”øvrige resultatelementer” til resultat i den perioden de 
sikrede kontantstrømmene påvirker resultatet. Dersom sikringen er ineffektiv føres endringen som finansinntekt eller –kostnad. 

Sikringsinstrumenter klassifiseres som rentefri gjeld/andre fordringer i oppstilling av finansiell stilling.

Varebeholdning
Varebeholdningen er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og netto realiserbar verdi. Netto realiserbar verdi er definert som 
antatt salgspris under normale forretningsomstendigheter med fradrag for salgskostnader. Anskaffelseskost er fastsatt basert på 
gjennomsnittlig kostpris.

Kundefordringer
Kundefordringer er regnskapsført til pålydende etter fradrag for avsetninger for usikre fordringer. Avsetning for
estimert tap innregnes i oppstilling over totalresultat når det foreligger en tapshendelse, og det foreligger objektiv indikasjon på 
at eiendelens verdi er forringet.

Egenkapital
Pålydende av egne aksjer er i oppstilling av finansiell stilling presentert som et negativt egenkapitalelement. Kjøpspris utover på-
lydende er ført mot annen egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir regnskapsført mot egenkapitalen. 
Dersom salgssum ved salg av egne aksjer overstiger kostpris, registreres det overskytende som annen egenkapital. Tap ved salg 
av egne aksjer føres mot annen egenkapital.

Transaksjonskostnader knyttet til egenkapitaltransaksjoner blir regnskapsført mot egenkapitalen etter fradrag for skatt.

Fond inkluderer samlede nettoendringer i virkelig verdi for finansielle instrumenter inntil investeringen er avhendet.

Finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser måles ved førstegangsinnregning til virkelig verdi med fradrag for transaksjonskostnader, med etterfølgende  
måling til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Når den finansielle forpliktelsen gjøres opp, helt eller delvis, innregnes 
differansen mellom regnskapsført verdi av forpliktelsen og betalt vederlag i resultatregnskapet.

Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelsene knyttet til de ytelsesbaserte pensjonsordningene i konsernet er vurdert til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen, og beregnet på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, avkastning på 
pensjonsmidlene, forventet fremtidig lønnsvekst og pensjonsregulering. I beregningene er benyttet en risikotabell for dødelig-
het, K2013. Risikotabellen for uføre, IR02, samsvarer med estimert uførerisiko i konsernet. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi 
på balansedagen. Kostnader knyttet til konsernets pensjonsavtaler fremkommer som lønnskostnader i regnskapet. 

Utgangspunktet for beregning av pensjonskostnadene knyttet til de kollektive pensjonsordningene er lineær fremskriving av 
pensjonsopptjeningen mot sannsynlig akkumulert forpliktelse ved pensjonstidspunktet. 
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Kostnadene beregnes med utgangspunkt i neddiskontert pensjonsopptjening ved begynnelsen og slutten av året, og 
årets opptjening av pensjonsrettigheter fratrukket avkastning på midler avsatt til dekning av pensjoner. Vesentlige endringer 
i pensjonsplanene, herunder avvikling og endringer som medfører utstedelse av fripoliser resultatføres i endringsperio-
den. Pensjonsplanendringer som ikke er umiddelbart innvunnet amortiseres over opptjeningsperioden for plan endringen. 
Estimatendringer, virkning av endring i forutsetninger og beregningsavvik regnskapsføres i sin helhet som ”øvrige resultat-
elementer” i den perioden de oppstår. 

Konsernet har etablert en kompensasjonsordning i forbindelse med lukking av en ytelsesbasert pensjonsordning. 
Kompensasjonens størrelse og opptjeningsprofil er beregnet gitt et sett av beregningsparametre på overgangstidspunktet. 
Kompensasjonsordningens opptjeningsformel og profil benyttes som grunnlag for avsetning i regnskapet slik at de ansattes  
til enhver tid opptjente kompensasjon er avsatt som en forpliktelse i konsernets oppstilling av finansiell stilling.
    
Majoriteten av de ansatte i konsernets norske selskaper er tilsluttet en AFP-ordning som er en ytelsesbasert flerforetaksordning og 
som finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av  
selskapets eiendeler og gjeld i ordningen. Ordningen behandles derfor regnskapsmessig som en innskuddsbasert pensjons-
ordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende.

Avsetninger
En avsetning regnskapsføres kun når selskapet innehar en forpliktelse som en konsekvens av en allerede inntruffet hendelse og 
det er sannsynlighetsovervekt for at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, samt at beløpets størrelse kan 
måles pålitelig. Avsetninger blir vurdert ved hver regnskapsavslutning og korrigert for å reflektere kjent informasjon som er basis 
for avsetningen. I den grad det ikke er tilgjengelig informasjon benyttes beste estimat. Hvis tidsperioden frem til utbetaling av 
forpliktelsen har en vesentlig effekt på beregningen, vil avsetningen utgjøre nåverdien av den fremtidige forpliktelsen. Økning i 
forpliktelsen som følge av tiden, blir presentert som rentekostnad.

Avsetning for restruktureringskostnader inkluderer kun utgifter direkte knyttet til restruktureringen som både er nødvendige for 
gjennomføring av restruktureringen og som ikke vedrører den videre ordinære drift av selskapet. Avsetningen regnskapsføres  
når selskapet har en detaljert plan for restruktureringen som identifiserer hvilket forretningsområde som blir berørt, herunder 
lokalisering, funksjoner og estimert antall ansatte som skal ha sluttvederlag, kostnader som vil påløpe, samt en tidsplan for  
implementering. Det må være skapt en reell forventning hos berørte parter om at selskapet vil iverksette restruktureringen enten 
ved at implementering av planen er påbegynt eller at hovedelementene i planen er bekjentgjort for de berørte.

Betingede eiendeler og forpliktelser
En betinget eiendel er definert som en mulig eiendel som oppstår av tidligere hendelser, og hvis eksistens bare vil bli bekreftet 
ved at det i fremtiden inntreffer eller ikke inntreffer en eller flere usikre hendelser som ikke i sin helhet er innenfor selskapets 
kontroll. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet 
for at en fordel vil tilflyte konsernet. 

Med betingede forpliktelser menes:
- mulige forpliktelser som følge av tidligere hendelser hvor forpliktelsens eksistens avhenger av fremtidige hendelser,
- forpliktelser som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at de vil medføre utbetaling,
- forpliktelser som ikke kan måles med tilstrekkelig pålitelighet.

Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet med unntak av usikre forpliktelser overtatt i et virksomhetskjøp. 
Betingede forpliktelser overtatt ved virksomhetskjøp balanseføres til virkelig verdi selv om forpliktelsen ikke er sannsynlig.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Konsernets aktiviteter er inndelt i operasjonelle, inves-
terings- og finansieringsaktiviteter. Overtagelse av ny virksomhet og avhendelse av virksomhet innregnes som investerings-
aktivitet med det samlede beløp betalt som kjøps- eller salgspris med fradrag for overtatte eller avhendede kontanter og 
kontantekvivalenter. 

Oppstilling av kontantstrømmer inkluderer avviklet virksomhet frem til tidspunktet for avhendelse.

Ikke videreført virksomhet
Dersom en vesentlig del av konsernets virksomhet er besluttet avviklet eller avhendet eller ved tap av kontroll/betydelig  
innflytelse, presenteres denne virksomheten som «Ikke videreført virksomhet» på egen linje i resultatregnskapet og i oppstilling 
over finansiell stilling. Med vesentlig menes et eget segment eller en betydelig eiendel. Dette medfører at alle andre presenterte 
tall er eksklusive den «Ikke videreførte virksomheten». Sammenligningstallene i resultatoppstillingen blir omarbeidet tilsvarende. 
Sammenligningstall for oppstilling over finansiell stilling og kontantstrømoppstillingen blir ikke omarbeidet.

3.  Vedtatte  standarder med fremtidig  ikraft tredelsest idspunkt 
Nedenfor følger en gjennomgang av vedtatte endringer i IFRS/IAS som ikke er trådd i kraft, og som er relevante for konsernets 
virksomhet. Konsernet forventer å implementere disse standardene når de trer i kraft.  

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
IASB har gitt ut en ny standard for inntektsføring, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Standarden erstatter alle  
eksisterende IFRS-krav for inntektsføring. Kjerneprinsippet i IFRS 15 er at inntekter innregnes for å reflektere overføringen av 
avtalte varer eller tjenester til kunder, og da til et beløp som gjenspeiler vederlaget selskapet forventer å ha rett til i bytte for disse 
varene eller tjenestene. 

Standarden gjelder for alle inntektskontrakter og inneholder en modell for innregning og måling av salg av enkelte ikke-finansielle 
eiendeler (eks. salg av eiendom, anlegg og utstyr). 

Standarden er effektiv for årsregnskap fra og med 1. januar 2018 og implementeringen skal skje ved bruk av full eller modifisert 
retrospektiv metode. Tidliganvendelse av standarden er tillatt. Konsernet forventer å implementere IFRS 15 med effekt fra 1. 
januar 2018, men har foreløpig ikke besluttet hvilken implementeringsmetode som vil bli brukt.

I 2016 har konsernet utført en foreløpig vurdering av IFRS 15 og de mulige effektene på konsernets inntektsstrømmer. 
Vurderingen er pågående og en mer detaljert analyse vil gi ytterligere informasjon. I tillegg vurderer konsernet avklaringene 
publisert av IASB i april 2016 og vil overvåke videre utvikling. På dette tidspunktet er konsernet ikke i stand til å estimere effekten 
av de nye reglene for konsernregnskapet, men forventer ikke at implementeringen av IFRS 15 vil ha en vesentlig påvirkning på 
konsernregnskapet. Konsernet har imidlertid identifisert følgende områder som vil kunne påvirkes:

• Salg av lisenser/bruksrettigheter – IFRS 15 kan medføre at inntekter vil kunne bli regnskapsført over tid i istedenfor på et  
gitt tidspunkt

• Transisjonsprosjekter – Identifisering av leveringsforpliktelser kan påvirke tidspunktet for inntektsføring gjennom at enkelte 
inntekter vil kunne regnskapsføres på et tidligere tidspunkt enn det gjøres i dag

IFRS 9 - Finansielle instrumenter
IFRS 9 inneholder regler for klassifisering, innregning og måling av finansielle eiendeler og forpliktelser, introduserer nye regler 
for sikringsbokføring og en ny modell for nedskrivning av finansielle eiendeler. IFRS 9 skal implementeres fra 1. januar 2018 og 
tidliganvendelse er tillatt.  

Standarden skal implementeres retrospektivt, med unntak for sikringsbokføring. Det er ikke obligatorisk å presentere sammenlig-
ningstall. For sikringsbokføring vil det være prospektiv implementering med noen begrensede unntak.

Konsernet planlegger å anvende IFRS 9 fra og med 1. januar 2018. Konsernet har i 2016 gjort en overordnet analyse av effekter 
av den nye standarden. Denne foreløpige analysen er basert på nåværende tilgjengelige informasjon. Denne informasjonen kan 
endre seg som følge av mer detaljerte analyser eller ytterligere informasjon som tilflyter konsernet. 

a) Klassifisering og måling
 Konsernet forventer ingen vesentlig effekt på balansen eller egenkapitalen ved implementering av klassifiserings- og målings-

reglene i IFRS 9. EVRY forventer å fortsette og måle sine finansielle eiendeler til virkelig verdi slik som dagens praksis.

b) Nedskrivning
 IFRS 9 krever at konsernet regnskapsfører forventede tap på kundefordringer, enten på 12 måneders basis eller over 

levetiden. Konsernet forventer å implementere en forenklet metode og regnskapsføre tap basert på hele levetiden på alle 
kundefordringer. Konsernet forventer allikevel ikke noen vesentlig effekt på egenkapitalen på bakgrunn av at lån og fordringer 
anses som godt sikret. Konsernet vil utføre ytterligere analyser, inkludert fremtidsrettede elementer for å bestemme omfanget 
av mulig effekt.

c) Sikringsbokføring
 Konsernet forventer at alle eksisterende sikringsforhold som i dag er etablert som effektive sikringsforhold vil fortsette å 

kvalifisere for sikringsbokføring under reglene i IFRS 9. Da IFRS 9 ikke endrer de generelle prinsippene for hvordan et selskap 
bokfører effektiv sikring, forventer konsernet ikke noen vesentlig effekt av å implementere IFRS 9.
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IFRS 16 - Leieavtaler
IFRS 16 ble utgitt i januar 2016 og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 og SIC 15 og 27. IFRS 16 omhandler prinsippene for 
inntektsføring, måling, presentasjon og noteopplysninger for leieavtaler, og pålegger leietaker å regnskapsføre alle leieavtaler 
ved bruk av en balanseføringsmodell lik den som gjelder for finansielle leieavtaler i IAS 17. Standarden introduserer to unntak 
for leietakere – leie av eiendeler med lav verdi og kortsiktige leieavtaler (leieperiode på 12 måneder eller mindre). Ved starten 
av leieperioden vil leietaker regnskapsføre en forpliktelse til å betale leie og en eiendel som representerer rett til bruk av den 
underliggende eiendelen i leieperioden. Leietakere må regnskapsføre rentekostnad på leieforpliktelsen og avskrivningskostnad 
på eiendelen separat.

Regnskapsføring for utleiere er i all hovedsak uendret fra dagens regler i IAS 17. Utleiere vil fortsette å klassifisere alle leieav-
taler ved bruk av samme klassifiseringsprinsipp som i IAS 17 og skille mellom to type leieavtaler: operasjonelle og finansielle 
leieavtaler.

IFRS 16 er effektiv for årsregnskap fra og med 1. januar 2019. EU har ennå ikke godkjent standarden. Tidliganvendelse er tillatt, 
men ikke før selskapet har implementert IFRS 15. Leietaker kan velge mellom å implementere standarden ved bruk av en full 
retrospektiv metode eller ved bruk av en modifisert retrospektiv metode. 

Konsernet skal i 2017 vurdere de potensielle effektene av IFRS 16 på konsernregnskapet.

SEGMENTINFORMASJON

Konsernets virksomhet er delt inn i tre rapporteringspliktige segmenter for 2016. Segmentene er organisert ut fra hvilke hoved-
markeder det leveres til og samsvarer med den regelmessige rapporteringen til konsernledelsen som er øverste beslutningstaker 
i konsernet. Segmentstrukturen er uendret i forhold til 2015.

Segmentet EVRY Financial Services tilbyr en bred portefølje av løsninger og tjenester og er en komplett bransjevertikal som 
er ansvarlig for selskapets leveranser til bank- og finanskunder. Løsningsporteføljen dekker alle basistjenester i en bank, enten 
det gjelder grensesnitt ut mot sluttkunde eller løsninger til støtte for bankens interne prosesser og medarbeidere. Porteføljen er 
modulbasert og omfatter banktjenester, transaksjonssystemer, betalingsløsninger og korttjenester. Porteføljen inneholder også 
en unik verdikjede av korttjenester som leveres til banker i Norden og Storbritannia. 

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

Segmentet EVRY Norge tilbyr både konsulent-, infrastruktur- og driftstjenester. EVRY Norge har en lang historie med ledende 
kunder innen offentlig og privat sektor og har en sterk posisjon innen en rekke vertikaler hvor man kombinerer bransje- og 
forretningsforståelse med teknologikompetanse. Kundeleveranser omfatter et bredt spekter av konsulent- og løsningstjenes-
ter sammen med 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 
spesialisttjenester til alle bransjer og på tvers av geografiske områder.  Dette omfatter blant annet vekstområder som mobilitet, 
cloudbaserte løsninger og Business Intelligence. 

Konsernets øvrige aktiviteter vises på linjen øvrige i oppstillingen under. Dette inkluderer konsernets virksomhet innen Global 
Delivery. I tillegg er aktivitetene knyttet til finansiering og konsernfunksjoner som ikke er allokert ut til segmentene inkludert i denne 
linjen. Transaksjoner mellom de ulike forretningsområdene er basert på markedsvilkår. Utleie av software og annet datautstyr er ba-
sert på innkjøpskostnad pluss et påslag. Kjøp og salg av konsulenttjenester mellom segmentene er avtalt til samme pris som beste 
kunde oppnår. De ulike segmentenes driftsresultat før avskrivning av kundekontrakter og nedskrivning av immaterielle  
eiendeler (EBITA), inkluderer inntekter og kostnader fra transaksjoner med andre driftssegmenter i konsernet. Elimineringer  
mellom segmentene inngår i linjen øvrige.

Øverste beslutningstaker (konsernledelsen) følger opp segmentenes driftsresultat (EBITA) regelmessig og benytter denne 
informasjonen til å foreta analyser av de ulike segmentenes prestasjoner samt foreta beslutninger om ressursallokering. 
Driftssegmentenes prestasjoner vurderes basert på vekst i omsetning og EBITA og måles konsistent med rapporterte driftsinntek-
ter og EBITA i konsernregnskapet. Segmentene følges også opp på andre sentrale nøkkeltall som EBITDA, operasjonelle investe-
ringer, arbeidskapital og kundekredittid. I tillegg til de ordinære resultatmålene presentert i henhold til IFRS, ønsker ledelsen å gi 
alternative resultatmål som bidrar til å øke forståelsen for konsernets underliggende resultater. Andre inntekter og kostnader som 
inngår i alternative resultatmål er ikke fordelt på de ulike segmentene i samsvar med den interne økonomirapporteringen i 
konsernet og rapporteres på egen linje i oppstillingen under. Andre inntekter og kostnader er spesifisert i tabellen under. Det 
henvises til kapittelet i årsrapporten om nøkkeltall og definisjoner for ytterligere informasjon om alternative resultatmål.

Andre inntekter og kostnader

(NOK mill) 2016 2015

Avsetning til restrukturering -77,9 -510,2
Avsetning husleie  -   -100,2
Nedskrivning Future Proof  -   -292,7
Nedskrivning av andre balanseposter/prosjekter -26,1 -87,0
IBM outsourcing avtale -249,8 -1 234,2
Strategisk prosess/refinansiering -21,1 -128,1
Sum andre inntekter og kostnader -374,9 -2 352,3

NOTE 2 



Å
R

E
S

R
E

G
N

S
K

A
P

 M
E

D
 N

O
T

E
R

Å
R

E
S

R
E

G
N

S
K

A
P

 M
E

D
 N

O
T

E
R

121120

I forbindelse med inngåelse av IBM avtalen i 2015 ble det gjort betydelige kostnadsføringer per 31. desember 2015  knyttet til 
vedtatte transisjoner og kundetransformasjoner for å konvertere til IBM sin plattformteknologi. Totalt omfattes i størrelsesorden 
200 kunder av denne konverteringen. I tillegg ble det foretatt en nedskrivning av selskapets investering i forbedringsprogrammet 
Future Proof på totalt NOK 292.7 mill (inkl. nedskrivning av implementeringsprosjekter) som følge av at selskapet fremover vil 
benytte IBM sin infrastrukturplattform for leveranse av basis driftstjenester.

I 2016 er det kostnadsført totalt NOK 249.8 mill knyttet til implementering av IBM kontrakten og kundetransformasjoner.

Informasjon om konsernets rapporteringspliktige segmenter presenteres nedenfor:

2016

(NOK mill)
Drifts- 

inntekter EBITDA
Av- og 

nedskrivninger EBITA
Operasjonelle
investeringer

EVRY Financial Services  3 133,4  497,5  83,0  414,5  182,2 
EVRY Sverige  3 244,8  337,7  32,8  304,9  53,1 
EVRY Norge  5 669,4  532,3  102,2  430,1  63,9 
Øvrige 198,8  215,4  43,3 172,1  51,1 
Andre inntekter og kostnader  -   -366,1 8,8 -374,9  -   
Sum  12 246,4 1 216,9 270,3 946,7  350,2 

2015

(NOK mill)
Drifts- 

inntekter EBITDA
Av- og 

nedskrivninger EBITA
Operasjonelle
investeringer

EVRY Financial Services  3 613,4  521,5  129,2  392,3  205,4 
EVRY Sverige  3 429,9 288,3  56,7 231,6  64,7 
EVRY Norge  5 761,2 327,9  216,8 111,1  129,9 
Øvrige 55,0 140,6  64,6 76,0  43,2 
Andre inntekter og kostnader  -   -2 216,4  -   -2 216,4  -   
Sum  12 859,5 -938,1 467,4 -1 405,4  443,3 

Det er ingen forskjeller i målemetoder som brukes på segmentnivå sammenliknet med konsernregnskapet.

Ge o g raf is ke  o mråde r
Konsernets aktiviteter er fordelt mellom Norge, Sverige (inkl Finland) og øvrige land. 
Øvrige land relaterer seg i hovedsak til USA og andre europeiske land utover Norge, Sverige og Finland.

Driftsinntekter

(NOK mill) 2016 2015

Norge  7 022,2  8 052,9 
Sverige  4 417,9  4 125,2 
Øvrige land  806,3  681,4 
Sum  12 246,4  12 859,5 

 
Konsernet har ikke omsetning til enkeltkunder som utgjør mer enn 10% av konsernets samlede driftsinntekter.

STYRING AV KAPITALSTRUKTUR OG FINANSIELL RISIKO

1.  Styr ing av kapita lstruktur
EVRYs overordnede mål med kapitalstyring er å maksimere verdiskapning for aksjonærene, samt opprettholde en solid finansiell 
posisjon og god kredittrating. Det er et mål å gi aksjonærene avkastning i form av utbytte eller verdistigning som minst er på nivå 
med investeringsalternativer med sammenlignbar risiko.

Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å måle egenkapital i prosent av totalkapital og netto rentebærende gjeld i forhold til 
total egenkapital (gjeldsgrad).

Styret vurderer løpende egenkapitalsituasjonen til konsernet og vil iverksette tiltak for å styrke egenkapitalen dersom det anses 
som nødvendig. Verdien av den reelle egenkapitalen anses tilfredsstillende og likviditetstilførselen er god. 

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Langsiktig rentebærende gjeld 1)  7 027,6  4 905,5 
Kortsiktig rentebærende gjeld  3,1  3,0 
Bankinnskudd  990,2  900,2 
Netto rentebærende gjeld  6 040,6  4 008,2 

Egenkapital  193,8  2 145,6 
Totalkapital  10 460,7  11 077,5 

Gjeldsgrad  31,17  1,87 
Egenkapital i % av totalkapital 1,9 % 19,4 %

1) Uten etableringsgebyrer

Datterselskaper har begrenset mulighet til å etablere selvstendig finansiering, og skal distribuere kapital til EVRY AS gjennom 
utbytte, tilbakebetaling av finansiering eller konsernbidrag.

2.  Styr ing av f inansie l l  r is iko
Det er styret i EVRY AS som vedtar retningslinjer for den finansielle risikostyringen i konsernet. Hovedformålet med finansiell 
risikostyring er å identifisere, kvantifisere og håndtere den finansielle risikoen. Det operative ansvaret for oppfølging av finansiell 
risiko er lagt til EVRYs sentraliserte finansfunksjon. 

Finansiell risiko deles normalt inn i tre grupper;

1. Markedsrisiko
 a. Renterisiko
 b. Valutarisiko
2. Kredittrisiko
3. Likviditetsrisiko

1. Markedsrisiko
Markedsrisikoen er et uttrykk for risikoen for endringer i markedspriser og fundamentale forhold i økonomien, for eksempel  
endringer i rentenivå, valutakurser, priser på innsatsfaktorer og pris på egenkapital.

1a. Renterisiko
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. Konsernet benytter 
rentebytteavtaler for å sikre seg mot store svingninger i kontantstrømmen. 

Se også note 4 for mer informasjon om konsernets renterisiko.

NOTE 3 
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1b. Valutarisiko
Hovedformålet med EVRYs styring av valutarisiko er å redusere valutaeffekter på fremtidige kontantstrømmer og i konsernets 
finansielle stilling. Valutarisiko kan deles inn i i) transaksjonsrisiko, ii) omregningsrisiko og iii) strategisk risiko;

i) Transaksjonsrisiko er risikoen for at fremtidige kontantstrømmer vil fluktuere på grunn av valutasvingninger, og oppstår som 
følge av finansielle transaksjoner, der det avtales fordringer eller forpliktelser i annen valuta enn selskapets funksjonelle valuta.

 EVRY har både inntekter og kostnader i fremmed valuta, slik at det er noe naturlig sikring av deler av de finansielle transaksjo-
nene 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 mill ved å inngå 
terminkontrakter med forfall på oppgjørsdagen. 

ii) Omregningsrisiko er risikoen for at aktiva eller passiva utsettes for omregningseffekter som følge av svingninger i valutakurser.

 Som følge av at konsernet har betydelig virksomhet i Sverige, er deler av gjelden tatt opp i svenske kroner (nettoinvestering), 
resten av gjelden er i Euro. Konsernet har inngått valutavekslingsavtaler (cross currency swaper) slik at all eksponering i Euro 
gjeld er eliminert, ref. note 4.

iii) Strategisk risiko benyttes som begrep for å omtale langsiktige effekter av valutakursendringer, som for eksempel etablering i 
lavkostland, import fra land med lave råvarepriser, eller annen valutarisiko knyttet til strategiske valg.

 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 svenske kroner (SEK), Euro (EUR) og amerikanske dollar 
(USD).

Se også note 4 for mer informasjon om konsernets valutarisiko.

2. Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at konsernets motparter ikke oppfyller sine finansielle forpliktelser, slik at konsernet lider et økonomisk 
tap. Oppfølging og innkreving av kundefordringer er sentralisert i en egen enhet i konsernet. 

Det er ikke gjort vesentlige avsetninger for tap på kundefordringer i 2016. Konsernets maksimale kredittrisiko er NOK 1 641 mill per 
31. desember 2016.

Se også note 15 og note 16 for mer informasjon om konsernets kredittrisiko.

3. Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko oppstår dersom virksomhetens genererte kontantstrømmer ikke samsvarer med de finansielle forpliktelser. 
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  
refinansieringsrisikoen. Finansiering av eventuelle større oppkjøp vurderes separat.

Konsernet følger daglig opp likviditeten, og det utarbeides jevnlig likviditetsprognoser for å avdekke kommende perioders 
likviditetsbehov.

Se også note 4 for mer informasjon om konsernets likviditetsrisiko.

FINANSIELLE INSTRUMENTER

A) Langsikt ig  rentebærende gje ld  og renter is iko
Langsiktig rentebærende gjeld

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Finansiell lease 18,9 22,1
Gjeld til kredittinstitusjoner 7 008,8 4 883,4
Etableringsgebyr finansiering -219,5 -125,8
Sum langsiktig rentebærende gjeld 6 808,1 4 779,6

EVRY inngikk i mars 2015 en finansieringsløsning (”Senior Facility Agreement”/ ”SFA”) med et syndikat av banker bestående av 
DNB, Nordea Bank, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse og Mizuho Bank som tilretteleggere. I 2016 er det (i juni) foretatt 
en refinansiering av fasilitiet, og i september ble deler av fasiliteten repriset. Lånene er syndikert til en rekke banker og finansinsti-
tusjoner i Europa, og finansieringen består av ulike transjer i ulik valuta (NOK/SEK/EUR) med en samlet ramme på NOK 7,9 mrd, 
hvorav NOK 1,5 mrd er uttrukket. Det betales ikke avdrag på lånene som forfaller i sin helhet i 2022.

Finansieringen sikrer at EVRY oppnår finansielt spillerom på markedsvilkår med rentemarginer i intervallet 4 til 5 %, med mulighet 
for reduksjon som følge av selskapets løpende finansielle utvikling. Vilkårene er basert på selskapets gjeldsgrad (basert på defini-
sjoner av netto rentebærende gjeld og normalisert EBITDA). Konsernet har gjennom 2016 overholdt sine lånevilkår.

Etableringsgebyr i forbindelse med refinansieringen og provisjoner for å ha fasiliteter tilgjengelig inngår i amortisert kost  
beregningen. Av dette er NOK 84 mill kostnadsført som finanskostnad per 31. desember 2016.

I forbindelse med partnerskapsavtalen med IBM med oppstart 1. desember 2015, er det inngått en finansieringsavtale med IBM 
Financing. Finansieringsavtalen har en løpetid på 6 år og ved utgangen av 2016 utgjorde den langsiktige rentebærende gjelden 
til IBM Financing NOK 667,5 mill.

Rentebytteavtaler
For å sikre faste rentebetingelser har EVRY AS per 31. desember 2016 inngått rentebytteavtaler på NOK 1 680 mill og SEK 700 mill. 
Dette innebærer at konsernet betaler fast rente på 37 % av total låneportefølje under SFA. Rentebytteavtalene er lagt opp med 
samme dato for rentefastsettelse og betaling som på underliggende lån (kvartalsvis). Det benyttes sikringsbokføring og endringer i 
markedsverdier føres under øvrige resultatelementer i totalresultatet.

Rentebytteavtaler per 31.12.2016:

Valuta Beløp Forfall Fastrentesats Virkelig verdi

Rentebytteavtale Nordea NOK  230 20.04.18 1,58 %  -1,5 
Rentebytteavtale DNB NOK  250 20.04.18 1,62 %  -1,8 
Rentebytteavtale SEB SEK  500 20.01.17 1,64 %  -0,6 
Rentebytteavtale Nordea NOK  300 21.01.19 2,64 %  -9,6 
Rentebytteavtale Nordea NOK  500 21.01.19 2,97 %  -19,3 
Rentebytteavtale Nordea SEK  200 21.01.19 1,26 %  -6,3 
Rentebytteavtale Nordea NOK  200 20.04.20 1,62 %  -2,8 
Rentebytteavtale Nomura NOK  200 20.04.20 1,61 %  -2,8 

Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på rentebytteavtalene per 31. desember 2016 var 2,0 år.

Kvantifisering av renterisiko
Renterisikoen i konsernet avhenger av det generelle rentenivået i markedet (Nibor/Stibor/Euribor). Selskapet har betydelige 
rentekostnader knyttet til selskapets finansiering, og en stor endring i rentenivået kan potensielt medføre vesentlige endringer i 
selskapets totalresultat.

NOTE 4 
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Konsernet benytter rentebytteavtaler for å sikre seg mot store svingninger i kontantstrømmen. En økning i det generelle
rentenivået vil medføre en økning i rentekostnader, men effekten vil bli noe motvirket som følge av disse rentebytteavtalene, da 
selskapet betaler fast rentesats på deler av finansieringen.

Konsernet beregner de regnskapsmessige effektene av renteendring ved å simulere endring i det generelle rentenivået.
Økning i det generelle rentenivået vil øke verdien av konsernets rentebytteavtaler (positiv effekt), samtidig som konsernets  
rentekostnader vil stige som følge av økt rente på den flytende andelen av lånet.

Tabellen nedenfor viser hvordan en økning på 100 basispunkter vil slå ut i konsernregnskapet:

(NOK mill) 2016 2015

Verdiendring renteswaper 38,2 54,6
Endring rentekostnad etter skatt -29,2 -15,6
Effekt på totalresultat 9,0 39,0

B)  Val utar is iko  o g  s ik r in g  av va luta
Finansielle poster i valuta per 31. desember 2016:

(NOK mill) SEK USD EUR Øvrige

Kundefordringer  470,8  68,0  69,1  14,1 
Leverandørgjeld  303,3  20,1  30,6  39,6 
Bankinnskudd  236,1  45,1  152,4  74,0 
Langsiktig gjeld  987,7 
Netto eksponering finansiell stilling -584,1 93,0 190,8 48,4

Ved utgangen av 2016 hadde konsernet tatt opp lån på SEK 1 038,0 mill for å sikre investeringen av virksomhet i Sverige.
Omregningsdifferanser knyttet til gjeld og fordringer på utenlandske investeringer er ført som ”øvrige resultatelementer” i  
totalresultatet. For 2016 utgjorde dette NOK 57,2 mill etter skatt for den svenske investeringen.

Nettoeksponeringen i svenske kroner utgjør per 31. desember 2016 NOK 36 mill etter fratrukket sikret beløp. 
En endring i SEK/NOK på 100 basispunkter vil innebære en endring i balanseført verdi på NOK 3,6 mill.

Majoriteten av konsernets langsiktige finansieringen er tatt opp i Euro (totalt EUR 608,6 mill.) Det er inngått valutavekslingsavtaler 
med forskjellige banker på denne Euro gjelden for å eliminere Euro eksponeringen. Det er inngått valutavekslingsavtaler i både 
EURNOK og EURSEK for den totale eksponeringen og sikringen løper til mars 2020. Endring i markedsverdi på valutaveksling-
avtalene føres under ”øvrige resultatelementer” i totalresultatet. Verdiendringene omklassifiseres fra «øvrige resultatelementer» 
til resultat i den perioden de sikrede kontantstrømmene påvirker resultatet. Markedsverdien på disse avtalene var NOK -90,8 mill 
ved utgangen av 2016.

Når det gjelder eksponering i øvrige valuta, er vurderingen at det ikke foreligger vesentlig balanserisiko p.t.

Relevante valutakurser:

2016
Gjennomsnitt

2016
Spot

2015
Gjennomsnitt

2015
Spot

SEK 0,9814 0,9512 0,9572 1,0475
EUR 9,2889 9,0863 8,9530 9,6190
USD 8,3993 8,6200 8,0739 8,8090
GBP 11,3698 10,6130 12,3415 13,072

C) Likviditetsr is iko

(NOK mill) 2016 2015

Likviditetsreserve 31.12  2 799,2  2 209,2 
Likviditetsreserve/Omsetning siste 12 mnd 22,9 % 17,2 %

Forfallsprofil for finansielle forpliktelser:

(NOK mill) Totalt 0 - 1 år 1 - 5 år Mer enn 5 år 

Leverandørgjeld  877,7  877,7  -    -   
Skyldig offentlige avgifter, feriepenger  897,8  897,8  -    -   
Andre kortsiktige forpliktelser  973,2  973,2  -    -   
Finansiell lease  18,9  -    12,6  6,3 
Gjeld til kredittinstitusjoner  6 339,1  -    -    6 339,1 
Langsiktig rentefri gjeld  135,5  -    135,5  -   
Andre langsiktige forpliktelser  667,5  -    667,5  -   
Renter 1)  2 525,2  498,6  1 914,2  112,4 
Sum finansielle forpliktelser  12 434,9  3 247,3  2 729,8  6 457,8 

 1) Estimat basert på dagens låneportefølje og dagens rentekurve og marginer.

ESTIMATUSIKKERHET

Et sentralt regnskapsestimat er et estimat som er viktig for presentasjonen av konsernets økonomiske stilling og resultater, 
og som krever ledelsens subjektive og komplekse vurderinger, ofte som følge av behovet for å utarbeide viktige estimater 
basert på forutsetninger om utfallet på forhold som er beheftet med usikkerhet. Konsernet vurderer slike estimater løpende 
ut fra historiske resultater og erfaringer, konsultasjoner med eksperter, trender, prognoser og andre metoder som konsernet 
anser som rimelige i de enkelte tilfellene, inkludert vurdering av hvordan disse vil kunne endre seg i fremtiden.

Goodwil l
Konsernet gjennomfører årlige tester for å vurdere verdifall på goodwill. Balanseført verdi av goodwill innenfor de kontantgene-
rerende enhetene måles mot bruksverdien av goodwill innenfor disse enhetene. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende 
enheter er fastsatt ved kalkulasjoner av bruksverdi. Kalkulasjonene baserer seg på diskonterte kontantstrømmer som det knytter 
seg usikkerhet til og som krever bruk av estimater. En endring i forutsetningene som benyttes ved neddiskonteringen av de 
fremtidige kontantstrømmene vil kunne påvirke verdien av balanseført goodwill. For eksempel vil en økning i avkastningskravet 
isolert sett gi en lavere bruksverdi som igjen vil kunne medføre verdifall på goodwill. Se note 12 for ytterligere informasjon om 
vurdering av goodwill.

Andre immater ie l le  e iendeler
Andre immaterielle eiendeler testes for nedskrivning ved indikasjon på vesentlig verdifall, se avsnitt om aktivering av 
utviklingsprosjekter under. Det forelå ingen nedskrivningsindikatorer per 31. desember 2016 og ingen nedskrivningstest ble 
foretatt.

Inntektsfør ing
Inntektsføring ved salg av driftstjenester skjer for volumbaserte avtaler etter kundens faktiske uttak av tjenestene. I de tilfellene 
hvor det ikke foreligger faktisk avregning/telling ved regnskapsperiodens slutt estimeres inntektene basert på historikk, justert for 
kjente hendelser/informasjon som påvirker forbruket i perioden. 

Inntekter som inntektsføres basert på fullføringsgrad estimeres med utgangspunkt i andel leverte timer over totalt estimerte 
timer for leveransen.

Det er minimalt med estimater knyttet til dette pr 31. desember 2016.

NOTE 5 
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A k tive r in g  av utv ik l in g s prosj ekter
Ved aktivering av utviklingskostnader knyttet til interne ressurser benyttes en estimert timepris basert på alle direkte 
henførbare ytelser per ansatt. Ved indikasjon på nedskrivning knyttet til enkelte utviklingsprosjekter testes gjenvinnbart beløp 
mot balanseførte beløp. Gjenvinnbart beløp knyttet til utviklingsprosjekter er fastsatt ved kalkulasjoner av bruksverdi. 
Kalkulasjonene baserer seg på diskonterte kontantstrømmer som det knytter seg usikkerhet til og som krever bruk av estimater. 
En endring i forventede inntekter eller margin som benyttes ved estimering av de fremtidige kontantstrømmene vil kunne 
påvirke verdien av utviklingsprosjektene. Det forelå ingen indikasjoner på nedskrivning pr 31. desember 2016 og ingen nedskri-
vingstest  ble derfor foretatt.

LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER

Lønn og andre personalkostnader

(NOK mill) 2016 2015

Lønn 4 004,1 5 340,3
Arbeidsgiveravgift 768,7 850,9
Pensjonskostnader 357,5 420,4
Andre ytelser 494,2 485,9
Sum lønnskostnader 5 624,6 7 097,6

Gjennomsnittlig antall ansatte  9 100  10 109 
Gjennomsnittlig antall årsverk  8 814  9 931 

Ytelser til ledende personer 

(NOK mill) 2016 2015

Björn Ivroth (Konsernsjef):

Lønn 3,671 2,710
Bonus 2,678  - 
Opptjente pensjonsrettigheter 0,740 0,518
Andre godtgjørelser 0,201 0,281

(NOK mill) 2016 2015

Henrik Schibler (CFO):

Lønn 2,704 0,900
Bonus 2,066  - 
Opptjente pensjonsrettigheter 0,468 0,156
Andre godtgjørelser 0,269 0,055

 
Björn Ivroth ble ansatt som konsernsjef 24. mars 2015 og hans lønn for 2015 er for perioden 24. mars - 31. desember. 
Henrik Schibler ble ansatt som CFO 1. september 2015 og hans lønn for 2015 er for perioden 1. september - 31. desember.

Øvrig konsernledelse 2016

(NOK mill) Periode Lønn Bonus
Andre 

godtgjørelser

Opptjente 
pensjons- 

rettigheter

Wiljar Nesse 1.1 - 31.12 2,528 1,013 0,259 0,433
Morten Sæther 1.1 - 31.12 1,947 0,539 0,151 0,213
Fredrik Almén 1.1 - 31.12 2,188 0,079 0,103 0,944
Trond Vinje 1.1 - 31.12 1,601 0,279 0,185 0,190
Kolbjørn Haarr 1.1 - 31.12 2,500  - 0,227 0,416
Janne Marie Log 1.1 - 31.12 1,504 0,253 0,131 0,155
Anne Ivanoff 1) 1.5 - 31.12 0,992  - 0,001  - 
Tuomo Louhivuori 1) 1.9 - 31.12 1,025  - 0,080 0,079
Björn Martinsson 1) 1.8 - 31.12 0,712  -  -   0,117

1)  Ytelser er oppgitt for hele året mens periode henspeiler til perioden den ansatte har som medlem av konsernledelsen.

Øvrig konsernledelse 2015

(NOK mill) Periode Lønn Bonus
Andre 

godtgjørelser

Opptjente 
pensjons- 

rettigheter

Wiljar Nesse 1.1 - 31.12 2,284 1,822 0,199 0,350
Morten Sæther 15.9 - 31.12 1,639 0,438 0,101 0,111
Fredrik Almén 1.11 - 31.12 0,345  - 0,017 0,044
Trond Vinje 17.8 - 31.12 0,519  - 0,060 0,051
Janne Marie Log 1.9 - 31.12 1,441 0,262 0,131 0,062

Tidligere medlemmer av konsernledelsen

Knut E Røsjorde 1.1 - 31.8 1,491 2,134 3,404 0,042
Anne-Cecilie Fagerlie 1.1 - 31.8 1,662 1,513 2,431 0,042
Morten Søgård 1.1 - 15.9 2,101 1,521 0,198 0,392
Niclas Ekblad 1.1 - 30.11 3,679 2,570 0,143 1,149
Håvard Larsen 1.1 - 30.11 1,970 0,739 1,066 0,162
Kurt Helland 1.1 - 30.9 1,919 1,220 0,153 0,272

Den samlede godtgjørelsen til konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen består av en fast pakke med fastlønn og 
goder, med tillegg av prestasjonsbasert bonus, aksjebaserte langsiktige incentivordninger, pensjons- og forsikringsordninger og 
sluttvederlag. Styret i EVRY AS har vedtatt en bonusplan for konsernsjef og ledende ansatte der bonuser vil bli utbetalt basert 
på oppnåelsen av forhåndsbestemte mål. Konsernsjefs og CFOs maksimale rett til bonus er 18 måneders fastlønn, mens 
maksimal rett til bonus for andre medlemmer av konsernledelsen er inntil 12 måneders fastlønn. Styret har utarbeidet detaljerte 
retningslinjer for gjennomføring av ovennevnte prinsipper. 

Konsernledelsen deltar i en innskuddsbasert pensjonsordning. I tillegg deltar de i en ikke-forsikret driftsbasert pensjonsordning 
for den del av lønnen som overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), jf. note 7 til regnskapet. Opptjente rettigheter i 
driftsbasert pensjon vil bli utbetalt ved oppnådd pensjonsalder. 

Lyngen Topco AS etablerte i 2015 et langsiktig investeringsprogram gjeldende for enkelte medlemmer av styret i EVRY AS,
konsernledelsen og enkelte andre nøkkelansatte. De som er omfattet av programmet har fått muligheten til å investere aksjer i 
Lyngen Topco AS som indirekte eier 88% av aksjene i EVRY AS. Se note 18 for ytterligere informasjon om eierstrukturen i EVRY AS. 
Det er gjort investeringer i 2015 og 2016. Aksjeinvesteringene er gjort til markedspris.

Konsernsjef har frasagt seg stillingsvern som angitt i kapittel 15 i arbeidsmiljøloven, jf. § 15-16. Han har rett til å motta lønn i 3 
måneder etter normal oppsigelsestid på 9 måneder. Andre ledende ansatte har rett til å motta lønn i en periode på null til 12 
måneder etter utløpet av deres oppsigelsestid på 6 til 12 måneders. Både konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen 
er omfattet av konkurranseforbud.

Konsernledelsen har ikke mottatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra andre foretak i samme konsern, enn det som er vist 
over. Det er ikke gitt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder.

NOTE 6 
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Styre ts  g odtg jøre l s e
Utbetalt godtgjørelse til styret i 2016 fordeler seg som følger:

(NOK mill) Styrehonorar

Göran Lindahl 0,328
Eirik Bornø 1) 0,348
Ola Hugo Jordhøy 1) 0,260
Jan Anders Dahlström 1) 0,288
Ingrid Lund 1) 0,328
Leif Teksum 0,144
Kristin Margrethe Krohn Devold 0,144
Anne Kathrine Haug Nordvang 2) 0,029
Sum godtgjørelse 1,869

1)  Ansattevalgte styremedlemmer
2)  Ansattevalgt varamedlem til styret

Styrehonorarene fastsettes forskuddsvis og utbetales halvårlig med en halvdel hver gang. De ansattevalgte styremedlemmene
mottar ordinær lønn i tillegg til utbetaling av styrehonorar fra selskapet.

PENSJONER

Konsernet dekker i hovedsak sine pensjoner via kollektive pensjonsavtaler i livsforsikringsselskaper. Pensjonsordningene omfatter 
per 31. desember 2016, 5 698 aktive ansatte i innskuddsordninger og 583 alders- og uførepensjonister i sikrede ytelsesplaner. 
Konsernet har i tillegg diverse kompensasjons- og driftspensjonsordninger som inkluderer 1 582 ansatte. Oppstillinger over pen-
sjonskostnad og pensjonsforpliktelse nedenfor inkluderer alle pensjonsordningene i konsernet samlet. Denne inkluderer således 
flere forskjellige ytelsesbaserte-, innskuddsbaserte- og flerforetaksordninger.

Konsernets norske selskaper har avtale om innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. Årlige innskudd i planen er 4 % for inn-
skuddsgrunnlag mellom 1G og 6G, og 8 % av innskuddsgrunnlaget mellom 6G og 12G. Gjeldende fra 1.1.2017 er knekkpunktet 
flyttet fra 6G til 7,1G som en konsekvens av endring i Lov om Innskuddspensjon i arbeidsforhold.

Majoriteten av de ansatte i konsernets norske selskaper er tilsluttet Fellesordningen for avtalefestet pensjon. Ordningen gir et 
livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved 
siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid frem til 67 år. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, 
og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av 
selskapets eiendeler og gjeld i ordningen. Ordningen behandles derfor regnskapsmessig som en innskuddsbasert pensjonsord-
ning. Premien som skal innbetales var for 2016 fastsatt til 2,5 % av samlede lønnsutbetalinger mellom 1G og 7,1G til bedriftens ar-
beidstakere. For 2017 vil premiesatsen være uendret med 2,5 %. Det foreligger en underdekning i ordningen og Fellesordningen 
for AFP legger til grunn at premien må økes over tid for å imøtekomme forventninger om økte utbetalinger med tilstrekkelig 
bufferkapital. Foretak som deltar i AFP-ordningen er solidarisk ansvarlig for to tredeler av pensjonen som skal utbetales til de 
arbeidstakere som til enhver tid oppfyller vilkårene. Ansvaret gjelder både manglende innbetaling og dersom premiesatsen viser 
seg å være utilstrekkelig. Ved en eventuell avvikling av ordningen har foretakene som deltar i ordningen plikt til fortsatt premiebe-
taling for dekning av pensjonsutbetalinger til arbeidstakere som er tiltrådt eller som fyller vilkårene for avtalefestet pensjon på 
avviklingstidspunktet.

Konsernets svenske selskaper er i hovedsak knyttet til ITP. ITP bygger på en kollektivavtale mellom svensk næringsliv og privat-
tjenestemannskartellet. ITP-ordningen ITP1 trådte i kraft 1. juli 2007 og gjelder for ansatte født i 1979 eller senere. Alle nyansatte 
kommer inn i denne ordningen ved fylte 25 år. ITP1 er en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning hvor arbeidsgiver innbetaler 
4,5 % av lønn opptil 7,5 ”innkomstbasbelopp” og 30 % av lønnen over dette beløpet.  Ansatte født før 1979 er omfattet av den 
gamle ordningen som er en kombinasjon av innskuddspensjon og ytelsespensjon, henholdsvis ITPK og ITP2. ITP2 er en flerfore-
taksordning som gir en alderspensjonsytelse på 10 % av sluttlønnen for lønn opp til 7,5 ”innkomstbasbelopp”, for lønn mellom 7,5 
og 20 ”innkomstbasbelopp” gis en ytelse på 65 %, mens lønn mellom 20 og 30 ”innkomstbasbelopp” gir 32,5 % ytelse. Det kreves 
30 års tjenestetid for å få full pensjon. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av selskapets eiendeler og forpliktelser i 
ordningen. Ordningen behandles derfor regnskapsmessig som en innskuddsbasert pensjonsordning. ITPK er en innskuddsba-
sert ordning med innskuddssats på 2 % med mulighet for ytterligere innskudd etter avtale.

Konsernets ledelse har avtale om tilleggspensjon over drift. Driftspensjonsordningen omfattes ikke av Lov om innskuddspensjon 
eller Lov om foretakspensjon og er ikke fondsbasert. Den årlige pensjonsopptjeningen beregnes som 25 % av lønn ut over 12G 
for konsernsjefen og øvrig konsernledelse. Avkastningen skal minimum tilsvare 12 måneders NIBOR 31. desember foregående 
år. Akkumulert opptjening inkludert avkastning og arbeidsgiveravgift utgjør NOK 21,9 mill per 31. desember 2016.

Pensjonskostnad

(NOK mill) 2016 2015

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 18,1 23,2
Netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 2,8 3,7
Planendringer, avkorting og oppgjør  -   -4,4
Resultatført pensjonskostnad ytelsesplaner 21,0 22,5
Innskuddsplaner og førtidspensjoner 336,5 398,0
Pensjonskostnader belastet årets resultat 357,5 420,5

Endring i beregnet pensjonsforpliktelse

(NOK mill) 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015

Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. 822,3 916,7
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 18,1 23,2
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 18,6 18,1
Aktuarmessige gevinster og tap 3,7 -40,8
Virksomhetssammenslutning, planendring, avkorting og oppgjør  -   -48,8
Utbetaling pensjon og fripoliser -44,2 -45,9
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 818,6 822,3

Endring virkelig verdi av pensjonsmidlene

(NOK mill) 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015

Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1. 660,5 702,3
Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 21,8 18,5
Avkorting og oppgjør  -   -34,7
Premieinnbetalinger 5,1 11,3
Utbetaling av pensjoner/fripoliser -35,8 -36,9
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12. 651,6 660,5

Pensjonsforpliktelser

(NOK mill) 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015

Brutto pensjonsforpliktelse 818,6 822,3
Virkelig verdi av pensjonsmidler 651,6 660,5
Ikke balanseførte pensjonsmidler -50,6 -49,8
Netto pensjonsforpliktelse 217,6 211,6

Bokførte pensjonsmidler  -    -   
Bokførte pensjonsforpliktelser 217,6 211,6

NOTE 7 
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Endring balanseført pensjonsforpliktelse

(NOK mill) 1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015

Bokført pensjonsforpliktelse 1.1. 211,6 242,1
Årets pensjonskostnad 21,0 22,5
Årets effekt estimatendringer ført som øvrige resultatelementer -1,4 -22,6
Innbetalt premie -5,1 -11,3
Virksomhetssammenslutning  -   -9,7
Utbetaling pensjon og fripoliser -8,4 -9,4
Bokført pensjonsforpliktelse 31.12. 217,6 211,6

 
Årets effekt av aktuarmessige gevinster og tap ført som øvrige resultatelementer utgjør en redusert pensjonsforpliktelse på  
NOK 1.4 mill og skyldes i hovedsak en bestandsreduksjon i pensjonsplanene.

Oversikten er satt opp på grunnlag av årlig beregning foretatt av uavhengig aktuar. 

Forutsetninger brukt til å fastsette pensjonsforpliktelsen per 31. desember:

2016 2015

Diskonteringsrente 2,60 % 2,70 %
Lønnsregulering 2,50 % 2,50 %
G-regulering 2,25 % 2,25 %
Pensjonsregulering 0,00 % 0,00 %
Turnover Egen Tab Egen Tab
Levealderstabell K2013 K2013

I beregning av pensjonsforpliktelsen er benyttet anbefalte beregningsforutsetninger fra veiledning utgitt av Norsk 
Regnskapsstiftelse (NRS) per 31. desember 2016. Markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) har i de seneste årene 
vært sterkt økende i Norge. NRS har derfor åpnet for bruk av OMF-renten ved utledning av diskonteringsrenten i pensjons-
beregningene istedenfor å benytte renten på norske statsobligasjoner. Basert på selskapets vurdering av dybden i OMF-markedet, 
så er det for 2016 og 2015 benyttet NRS sitt anbefalte parametersett hvor OMF-renten er lagt til grunn ved utledning av 
diskonteringsrenten.

I beregningene er benyttet en risikotabell for dødelighet, K2013 som er basert på beste estimat for populasjonen i Norge. 
Risikotabellen for uføre, IR02, samsvarer med estimert uførerisiko i konsernet. Nedenfor vises et utdrag fra de benyttede tabeller. 
Tabellen viser forventet levealder og sannsynligheten for hhv. uførhet og død innen ett år for ulike aldersgrupper av menn og kvinner.

Forventet levealder

Alder Mann Kvinne

20 88,6 92,4
40 87,0 90,6
60 86,0 89,4
80 89,3 91,6

Dødssannsynlighet

Alder Mann Kvinne

20 0,02 % 0,01 %
40 0,06 % 0,04 %
60 0,46 % 0,31 %
80 4,65 % 3,18 %

Uføresannsynlighet

Alder Mann Kvinne

20 0,10 % 0,10 %
40 0,20 % 0,30 %
60 1,90 % 2,90 %

Est imatusikkerhet
Ved beregning av årets pensjonskostnad og balanseført pensjonsforpliktelse benyttes de forutsetninger som er nevnt over.
Det knytter seg stor usikkerhet til disse størrelsene og de vil i hovedsak variere i takt med rentenivået i Norge.

Pensjonsmidlene var investert slik per 31. desember: 

Investeringskategori

2016 2015

Obligasjoner 65 % 62 %
Aksjer 26 % 29 %
Eiendom 6 % 8 %
Annet 3 % 1 %
Sum 100 % 100 %

Pensjonsmidlene er investert etter retningslinjer for livsforsikringsselskap. Investeringene i obligasjoner er utstedt av den norske stat, 
norske kommuner, finansinstitusjoner og foretak. Obligasjoner i utenlandsk valuta er i hovedsak valutasikret. Det er investert i både 
norske og utenlandske aksjer. Valutasikring av utenlandske aksjer vurderes per investering.

Konsernet forventer å innbetale om lag NOK 5,5 mill i pensjonspremie til de ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene i 2017. 

Vektet gjennomsnittlig durasjon på konsernets pensjonsforpliktelse per 31. desember 2016 var 11,7 år, og har følgende forfalls-
struktur de neste 10 årene:

(NOK mill)

År 1 41,3
År 2 41,8
År 3 42,9
År 4 43,3
År 5 43,9
År 6-10 228,6
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S e n s it iv i te ts an al ys e
Tabellen under viser en estimert prosentvis endring av pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden i de ytelsesbaserte 
pensjonsplanene i Norge, gitt en prosentvis endring i de viktigste beregningsparametrene. Analysen er gjennomført 
basert på en metode som ekstrapolerer effekten på pensjonsforpliktelsen gitt en endring av beregningsparametrene
ved utgangen av rapporteringsperioden.

PBO Pensjonskostnad

Diskonteringsrente -1 % 10,6 % 2,0 %
Diskonteringsrente +1 % -8,8 % -1,6 %
Lønnsregulering -1 % -0,4 % -1,6 %
Lønnsregulering +1 % 0,9 % 2,4 %
G-regulering -1 % 0,5 % 1,6 %
G-regulering +1 % -0,4 % -1,1 %
Pensjonsregulering +1 % 10,0 % 1,2 %

Ris ikov urde rin g
Gjennom ytelsesbaserte ordninger er konsernet påvirket av en rekke risikoer som følge av usikkerhet i forutsetninger og fremtidig 
utvikling. De mest sentrale risikoene er knyttet til økt forventet levetid, reduksjon i faktisk avkastning på pensjonsmidlene og risiko 
knyttet til økt inflasjon og lønnsutvikling. Slike endringer medfører en økt forpliktelse for konsernet. Denne risikoen er imidlertid 
vesentlig redusert etter at konsernet de seneste årene har avviklet flere ytelsesordninger.

VAREKOSTNAD OG ANNEN DRIFTSKOSTNAD

Varekostnad består av:

(NOK mill) 2016 2015

Kjøp og leie av software 412,3 1 066,1
Kjøp og leie av hardware 112,3 237,0
Konsulenttjenester 556,9 415,9
Linjeleie 244,9 286,1
Forbruk av varer for videresalg 1 076,4 1 238,5
Andre varekostnader 1 615,5 1 634,2
Sum varekostnad 4 018,2 4 877,9

 
 
Andre varekostnader relaterer seg i hovedsak til den langsiktige partneravtalen med IBM som ble inngått i 2015, der IBM drifter 
EVRY’s basis infrastrukturplattformer.

Annen driftskostnad består av:

(NOK mill) 2016 2015

Husleie og andre lokalkostnader 598,4 701,9
Innleide konsulenter 259,7 441,3
Reisekostnader 135,4 178,7
Andre driftskostnader 369,6 402,2
Sum annen driftskostnad 1 363,0 1 724,0

Konsulenttjenester som viderefaktureres som en del av kundekontrakt er klassifisert som varekostnad i oppstilling av totalresultat. 
Øvrige konsulenttjenester er klassifisert som annen driftskostnad.

Godtgjørelse  t i l  revisor
Tabellen nedenfor viser revisjonshonorar til konsernets revisor, Ernst & Young AS, samt fakturerte honorarer for andre revisjons- og 
skatterelaterte tjenester. Honorarene er eksklusiv merverdiavgift og inkluderer både norske og utenlandske datterselskaper.

(NOK mill) 2016 2015

Lovpålagt revisjon  7,737  8,827 
Andre attestasjonstjenester  6,342  4,260 
Andre tjenester utenfor revisjon  2,835  1,162 
Skatterådgivning  2,463  0,891 
Sum godtgjørelse  19,377  15,140 

Andre attestasjonstjenester inkluderer arbeid relatert til ISAE3402 og SAS70. Dette er kostnader som i all hovedsak 
viderefaktureres.

FINANSPOSTER

(NOK mill) 2016 2015

Renteinntekter 15,1 18,4
Andre finansinntekter 0,9 1,5
Sum finansinntekter 16,0 19,8

Rentekostnader 431,5 284,1
Andre finanskostnader 82,9 106,4
Sum finanskostnader 514,4 390,5

Valutagevinster 227,4 537,3
Valutatap 242,0 497,1
Netto valutagevinst/-tap -14,6 40,2

Økte rentekostnader skyldes ny finansieringsavtale med økt gjeldsgrad og økte rentemarginer. Se note 3 til konsernregnskapet 
for ytterligere informasjon om konsernets finansieringsavtaler.

NOTE 9 

NOTE 8 
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SKATTER

Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av de forskjellene som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier. 

Det er beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel av følgende forskjeller:

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Immaterielle eiendeler  827,6  1 135,5 
Varige driftsmidler  -42,9  -447,5 
Pensjonsforpliktelser  -133,7  -129,0 
Gevinst/tapskonto  53,1  66,4 
Poster ført som øvrige resultatelementer  -146,4  98,4 
Andre midlertidige forskjeller  -365,6  -910,4 
Brutto midlertidige forskjeller  192,1  -186,6 
Underskudd til fremføring  -2 638,0  -2 131,4 
Grunnlag utsatt skatt/-utsatt skattefordel  -2 445,9  -2 318,0 

Regnskapsført utsatt skattefordel  489,6  477,6 
Regnskapsført utsatt skatt  -    -   

Skatteeffekter av poster ført som øvrige resultatelementer:

(NOK mill) 2016 2015

Markedsverdi av finansielle derivater -59,3 48,1
Estimatendringer pensjon - 5,5
Omregningsdifferanser -16,5 -8,4
Sum -75,8 45,2

Konsernet hadde totalt NOK 2.638,0 mill i underskudd til fremføring per 31. desember 2016, og innregnet utsatt skattefordel  
knyttet til dette utgjør NOK 626,6 mill. Underskuddet er i det vesentlige knyttet til driften i den norske virksomheten og frem-
føringsadgangen  er ubegrenset. De fremførbare underskuddene er delvis utlignet mot positive midlertidige forskjeller. Utsatt 
skattefordel knyttet til fremførbart underskudd som ikke er balanseført utgjør NOK 96,8 mill per 31. desember 2016. Tilsvarende 
beløp per 31. desember 2015 var NOK 97,7 mill.

Basert på konsernets fremtidige budsjetter og estimater om inntjening er det forventet at det fremførbare underskuddet vil bli 
benyttet innen 3-4 år.

(NOK mill) 2016 2015

Endring utsatt skatt

Resultatført endring utsatt skatt  57,2  -542,6 
Utsatt skatt på ikke videreført virksomhet  -    -   
Endring utsatt skatt på øvrige resultatelementer  -75,8  45,2 
Endring utsatt skatt i oppstilling av finansiell stilling  -18,6  -497,4 

Årets skattekostnad fordeler seg på

Betalbar skatt  62,9  90,8 
Endring utsatt skatt  57,2  -542,6 
For lite/mye avsatt skatt i fjor  -0,1  -3,6 
Sum årets skattekostnad fra videreført virksomhet  119,9  -455,4 

Avstemming av årets skattekostnad

25 % av resultat før skatt  105,1  -513,8 
Ikke fradragsberettigede kostnader  4,9  5,0 
Ikke skattepliktige inntekter  -7,4  3,7 
Skattesatsforskjeller i utlandet  -4,5  3,0 
Endret skattesats i Norge  22,7  47,7 
For lite/mye avsatt skatt i fjor  -0,1  -3,6 
Andre permanente forskjeller  -0,7  2,5 
Årets skattekostnad fra videreført virksomhet  119,9  -455,4 

Årets skattekostnad fra ikke videreført virksomhet  -    -5,9 

Effektiv skattesats 28,5 %

RESULTAT OG FORESLÅTT UTBYTTE PER AKSJE

Resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årsresultat som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere) og vektet antall 
gjennomsnittlig utestående aksjer. Det er ingen aksjer som har utvanningseffekt.

(NOK) 2016 2015

Totalresultat som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere) -46 000 000 -1 133 100 000
Andel øvrige resultatelementer som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere) 346 100 000 -277 600 000
Årsresultat som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere) 300 100 000 -1 410 700 000

Gjennomsnittlig antall aksjer i perioden 267 187 441 267 187 441

Resultat per aksje (NOK) 1,12 -5,28

Foreslått utbytte til godkjenning i generalforsamlingen
(ikke regnskapsført som en forpliktelse per 31.12)

Foreslått utbytte totalt (NOK)  -  - 
Foreslått utbytte per aksje (NOK)  -  - 

NOTE 11 

NOTE 10 
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IMMATERIELLE EIENDELER

(NOK mill) Goodwill
Egenutviklet 

software

Andre 
immaterielle 

eiendeler

Kundekontrakter og 
andre immaterielle 

eiendeler allokert ved 
oppkjøp Sum

Balanseført verdi 1.1.15  5 446,0  229,0  266,7  49,8  5 991,4 

Tilgang i året  10,7  146,7  51,1  4,2  212,6 
Avgang i året ved salg/reklassifisering  -    -    -    -    -   
Avskrivninger  -    -84,0  -47,4  -24,6  -156,1 
Nedskrivninger  -    -    -135,9  -    -135,9 
Omregningsdifferanser  208,3  6,4  1,0  1,8  217,5 
Balanseført verdi 31.12.15  5 665,0  298,1  135,5  31,1  6 129,6 

Tilgang i året  155,2  189,4  34,2  -    378,8 
Avgang i året ved salg/reklassifisering  -    -    -9,9  -    -9,9 
Avskrivninger  -    -45,4  -25,3  -13,4  -84,1 
Nedskrivninger  -    -    -10,0  -    -10,0 
Omregningsdifferanser  -242,5  -9,1  -0,9  -1,8  -254,3 
Balanseført verdi 31.12.16  5 577,7  433,0  123,6  16,0  6 150,1 

Utnyttbar levetid Verditestes årlig 5-15 år 2 - 10 år 4 -10 år 
Avskrivningsmetode Lineært Lineært Lineært

Tilgang av goodwill i 2016 relaterer seg i hovedsak til oppkjøpene av IT Nor, EVRY Financing og NetRelations med henholdvis 
NOK 67,2 mill, NOK 20,6 mill og NOK 64,1 mill. Alle merverdiene ved oppkjøpene er i sin helhet allokert til goodwill.

Det er i 2016 aktivert NOK 189,4 mill i egenutviklet software, hvorav NOK 139,6 mill relaterte seg til investeringer innenfor 
segmentet Financial Services. Investeringene er i hovedsak knyttet til utvikling av nye kjernebank- og betalingsløsninger, bygget 
på industristandarder som ISO 20022, SOA og BIAN og tilrettelagt for et internasjonalt marked. Investeringer i kundekontrakter 
og andre immaterielle eiendeler utgjorde NOK 34,2 mill i 2016. I 2016 er det gjort en nedskrivning på NOK 10 mill knyttet til im-
materielle eiendeler. I 2015 ble forbedringsprogrammet Future Proof nedskrevet i sin helhet med NOK 135,9 mill som følge av at 
selskapet i fremtiden vil leverere basis infrastrukturtjenester til selskapets kunder på IBM sin teknologi (se også note 2).

Øvrig utviklingsarbeid i konsernet er knyttet til kundespesifikke prosjekter, hvor inntektene knyttet til disse prosjektene overstiger 
utviklingskostnadene.

Fordeling av goodwill på kontantstrømgenererende enheter:

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Financial Services  1 612,7  1 612,7 
Norge  1 776,5  1 685,3 
Sverige  1 638,4  1 798,7 
BEKK Consulting  381,8  381,8 
Global Delivery  168,4  186,5 
Sum  5 577,7  5 665,0 

Konsernet vurderer indikatorer for mulig verdifall av goodwill hvert kvartal. Konsernet gjennomfører i tillegg verditest av goodwill 
ved behov dersom noen indikatorer skulle tilsi dette og minst ved årsslutt. Verditesten gjennomføres for identifiserte kontant-
strømgenererende enheter i konsernet. En ”kontantstrømgenererende enhet” er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler 
som genererer inngående kontantstrømmer, og som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre 
eiendeler eller grupper av eiendeler. Antall kontantstrømgenererende enheter var i 2016 fem, som er i samsvar med konsernets 
forrretningsmessige struktur.

For regnskapsåret 2016 har konsernet benyttet neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer for å fastsette bruksverdien av de 
kontantstrømgenererende enhetene. For de kontantstrømgenerenede enhetene Bekk Consulting og Global Delivery er det 
benyttet multipler for å beregne virkelig verdi. For Bekk Consulting er det lagt til en grunn 6 x EBITDA i 2016, mens det for Global 
Delivery er lagt til grunn en 5 x EBITDA i 2016. Fremtidige kontantstrømmer utover 2017 (terminalverdien) er ekstrapolert ut fra 
kontantstrømmene i 2017 med en forventet langsiktig vekst i omsetningen. Ved fastsettelsen av de fremtidige kontantstrømmene 
er styregodkjent budsjett for 2017 lagt til grunn.

Verditestene gjennomført ved årsskiftet 2016 viser ikke noe behov for nedskrivning av konsernets goodwill. Konsernet har levert 
finansielle resultater som forventet i 2016 og sammen med de iversatte kostnadstiltakene og den inngåtte outsourcing avtalen 
med IBM lagt et godt fundament for styrke konsernets markedsposisjon og veksttakt fremover.

En rimelig endring i forutsetningene vil ikke medføre nedskrivning av goodwill.

Det knytter seg estimatusikkerhet til fastsettelse av de fremtidige kontantstrømmene og diskonteringsrenten som benyttes ved 
beregning av bruksverdien. Forutsetninger som er lagt til grunn er:

Vekstrate
Gjennomsnittlige vekstrater i driftsinntektene er basert på ledelsens forventninger til markedsutviklingen i de markeder hvor 
virksomheten drives. Den langsiktige vekstraten utover styregodkjente budsjetter og strategiplaner er ikke høyere enn langsiktig 
vekst i økonomien der virksomheten drives.

EBITA -  margin
EBITA - marginene er basert på historisk oppnådd volum/margin, justert for forventet fremtidig utvikling i markedet. Kommiterte 
og vedtatte effektiviseringsprogrammer er hensyntatt i de forventede EBITA-marginer som er lagt til grunn. 

Invester inger (CAPEX)
Ved beregning av bruksverdien er det lagt til grunn et normalisert forhold mellom investeringer og driftsinntekter. Både nødvendige 
operasjonelle investeringer og investering i egenutviklet software er lagt til grunn for å oppnå forventet vekst i driftsinntektene.  
Den kontantstrømgenererende enheten Financial Services er mer kapitalintensive enn de øvrige kontantstrømgenererede 
enhetene, og et høyere forhold mellom CAPEX og driftsinntektene er således lagt til grunn.

Diskonter ingsrente
Ved neddiskontering av de fremtidige kontantstrømmene er det benyttet en diskonteringsrente basert på en beregning av en 
vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). For 2016 er det lagt til grunn en WACC før skatt på 7,3 %. Dette er basert på en 
risikofri rente på 1,53 %, gjeldsgrad på 20,0 %, markedspremie egenkapital på 6,5 % og en egenkapitalbeta på 1,0. Det er benyttet 
samme WACC for alle kontantstrømgenererende enheter som følge av at fremtidig usikkerhet er reflektert i de forventede 
kontantstrømmene som er lagt til grunn ved beregningen av bruksverdien. Risikoen observert gjennom eiendelsbeta er også 
tilnærmet 1 for alle segmentene hvor konsernet opererer og tilsier en lik WACC for alle kontantstrømgenererende enheter.

NOTE 12 
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VARIGE DRIFTSMIDLER

(NOK mill)
Påkostninger 
leide bygg 1)

Maskiner/ 
inventar 1)

Transport- 
midler IT-utstyr Sum

Anskaffelseskost per 1.1.15 198,3 704,2 2,3 1 818,8 2 723,7 

Reklassifiseringer - - - - - 
Tilgang 2,6 46,2 - 198,3 247,1 
Avgang -4,9 -98,2 - -857,0 -960,0 
Omregningsdifferanser 0,2 16,2 0,2 18,4 34,9 
Anskaffelseskost per 31.12.15 196,1 668,4 2,5 1 178,6 2 045,7 

Reklassifiseringer 6,7 -6,7  -    -   - 
Tilgang 1,3 47,0 0,3 78,4 126,9 
Tilgang ved virksomhetssammenslutning  -   4,8  -   0,3 5,1 
Avgang -60,1 -137,1 -1,0 -276,7 -474,9 
Omregningsdifferanser -0,1 -14,3 -0,2 -26,3 -40,9 
Anskaffelseskost per 31.12.16 143,9 562,1 1,7 954,3 1 661,9 

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 1.1.15 148,1 437,0 0,9 1 302,2 1 888,1 

Ordinære avskrivninger 11,6 87,7 0,4 231,2 330,9 
Nedskrivninger  -    -    -   5,6 5,6 
Avgang -4,8 -87,4  -   -639,4 -731,6 
Omregningsdifferanser 0,1 11,0 -0,2 18,5 29,5 
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.15 155,0 448,3 1,1 918,1 1 522,5 

Ordinære avskrivninger 8,1 64,4 0,3 116,0 188,8 
Nedskrivninger  -   0,8  -    -   0,8 
Tilgang ved virksomhetssammenslutning  -    -    -   3,4 3,4 
Avgang -57,8 -131,4 -0,5 -254,5 -444,3 
Omregningsdifferanser -0,1 -11,4 -0,1 -23,4 -35,0 
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12.16 105,2 370,7 0,7 759,6 1 236,2 

Avskrivningssatser 2) 10-20 % 15-30 % 20 % 20-33 %
Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær

Balanseført verdi
Per 31.12.2016  38,7  191,4  0,9  194,7  425,7 
Per 31.12.2015  41,1  220,2  1,5  260,4  523,2 

1)  Innredning i leide bygg og fast inventar avskrives over gjenværende leieperiode hvis denne er kortere enn normal avskrivningstid.
2)  Avskrivningssatser oppgitt gjelder for både 2016 og 2015.

EIERANDELER I DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER  
OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

Eierandeler i datterselskaper eid av morselskapet

Selskap Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

EVRY Norge AS Bærum 100 % 100 %
EVRY Sweden Holding AB Stockholm, Sverige 100 % 100 %
EVRY Card Services AS Mo i Rana 100 % 100 %
EVRY Danmark A/S Viborg, Danmark 100 % 100 %
EVRY Økonomitjenester AS Trondheim 100 % 100 %
Sum

EVRY Nordic Operations AS ble fusjonert med EVRY Norge AS som overtagende selskap med regnskapsmessig virkning fra 
1. januar 2016.

I tillegg til datterselskaper eiet av mor er følgende vesentlige underliggende selskaper konsolidert i konsernregnskapet:

Selskap Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

EVRY AB Stockholm, Sverige 100 % 100 %
EVRY Card Services AB Stockholm, Sverige 100 % 100 %
Infopulse Ukraina LLC Kiev, Ukraina 100 % 100 %
EVRY India Private Limited Bangalore, India 100 % 100 %
Span Systems Corporation Inc New Jersey, USA 100 % 100 %
Eye-share AS Stavanger 100 % 100 %
Bekk Consulting AS Oslo 100 % 100 %
EVRY Sweden AB Jönköping 100 % 100 %
EVRY Financing AS Bærum 90,1 % 90,1 %

Det heleide datterselskapet EVRY Financial Services UK Ltd har for 2016 benyttet seg av et unntak i den engelske aksjeloven 
(Companies Act 2006 section 479A) som tillater fravalg av revisjon. Selskapets regnskap for 2016 er derfor ikke revidert. Det er ingen 
drift i selskapet.

NOTE 14 NOTE 13 



Å
R

E
S

R
E

G
N

S
K

A
P

 M
E

D
 N

O
T

E
R

Å
R

E
S

R
E

G
N

S
K

A
P

 M
E

D
 N

O
T

E
R

141140

Eierandeler i tilknyttet selskap:

Selskap Land Eierandel
Balanseført verdi  

(TNOK)

Gecko Informasjonssystemer AS Norge 34 % 2 586

(TNOK)

Gecko 
Informasjons- 

systemer AS

Balanseført verdi 1.1.16 673
Konsernets andel av årets resultat -502
Justering av tidligere års resultatandel 2 415
Balanseført verdi 31.12.16 2 586

 

De resterende aksjene i Gecko Informasjonssystemer AS ble anskaffet i januar 2017. Selskapet er planlagt fusjonert inn i EVRY Norge 
AS i 2017.

Sammenfattet finansiell informasjon - Gecko Informasjonssystemer AS (TNOK):

Selskap Eiendeler Gjeld Egenkapital Omsetning Årsresultat

Gecko Informasjonssystemer AS 15 919 10 330 5 590 25 816 -1 475

I konsernregnskapet er aksjer i tilknyttede selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden.

Eierandeler i felleskontrollert virksomhet:

Konsernet har en 50% eierandel i det felleskontrollerte selskapet Buypass AS. Resterende 50% eierandel kontrolleres av  
Norsk Tipping AS. Eierandelen er innregnet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden.

Selskap Land Eierandel
Balanseført verdi  

(TNOK)

Buypass AS Norge 50 % 58 350

(TNOK) Buypass AS

Balanseført verdi 1.1.16 53 359
Konsernets andel av årets resultat 14 991
Mottatt utbytte -10 000
Balanseført verdi 31.12.16 58 350

 
Sammenfattet finansiell informasjon - Buypass AS (TNOK):

Selskap Eiendeler Gjeld Egenkapital Omsetning Årsresultat

Buypass AS 300 552 201 514 99 037 212 739 30 562

KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer er regnskapsført netto etter fradrag for avsetning til tap på fordringer.
      

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Brutto utestående  1 491,7  1 686,0 
Avsetning for tap på fordringer -14,0 -12,4 
Netto kundefordringer  1 477,6  1 673,5 

Netto resultatført tap på fordringer  1,6  10,7 

Aldersfordelte kundefordringer

Ikke forfalte 
kundefordringer 

31.12
Mindre  

enn 30 dager
Mellom  

30-60 dager
Mellom 

 61-90 dager
Mellom 

 91-180 dager
Over  

180 dager

Per 31.12.16 78 % 14 % 3 % 1 % 2 % 2 %
Per 31.12.15 80 % 13 % 2 % 1 % 1 % 4 %

ANDRE FORDRINGER

Andre langsiktige fordringer

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Implementeringsprosjekter 19,7 29,2
Andre langsiktige fordringer 32,9 23,1
Sum andre langsiktige fordringer 52,5 52,3

Andre kortsiktige fordringer

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Opptjente inntekter 163,5 238,7
Implementeringsprosjekter 65,9 57,5
Forskuddsbetalte kostnader 354,7 368,7
Forskuddsbetalt skatt 77,2 135,6
Andre kortsiktige fordringer 109,8 179,2
Sum andre kortsiktige fordringer 771,1 1 018,9

Implementeringsprosjekter knyttet til kundekontrakter som utgjør en integrert del av etterfølgende driftsleveranse balanseføres 
og periodiseres over driftskontraktens løpetid. Implementeringsprosjektene presenteres netto i oppstilling av finansiell stilling. 
Den delen som forventes periodisert over de neste 12 måneder er klassifsert som kortsiktig, mens resterende beløp er klassifisert 
som langsiktig i oppstilling av finansiell stilling.

NOTE 15 

NOTE 16 
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BANKINNSKUDD/GARANTIANSVAR

EVRY-konsernet har etablert konsernkontoordning i DNB Bank ASA, der EVRY AS iht avtalen er konsernkontoinnehaver, mens 
konsernets datterselskaper er underkontoinnehavere. Banken avregner trekk og innestående på underkonti, slik at netto-
posisjonen representerer mellomværende mellom DNB Bank ASA og EVRY AS.

Konsernet har etablert skattetrekksgarantier for betaling av de ansattes skattetrekk. Skattetrekksgarantier var per 31. desember 
2016 på NOK 197 mill. Øvrige bankgarantier utgjorde NOK 168 mill per 31. desember 2016, inkludert garanti på NOK 98 mill 
til fordel for Norsk Tillitsmann Pensjon AS som sikring av de ansattes opptjente kompensasjonsrettigheter etter overgangen fra 
ytelsesbasert til innskuddsbasert tjenestepensjonsordning.

EVRY AS har stilt morselskapsgarantier på vegne av datterselskap for NOK 465 mill per 31. desember 2016.

Konsernet har per 31. desember 2016 ingen bundne midler. 

Konsernet har virksomhet i Ukraina og myndighetene har innført restriksjoner på overførsel av likvider fra landet. Ved utgangen av 
2016 utgjorde dette NOK 124 mill.

ANTALL AKSJER OG AKSJONÆRER

Aksjekapitalen i EVRY AS består av:

Antall Pålydende (NOK)
Bokført  
(NOK)

Ordinære aksjer 1.1.16 267 338 981 1,75 467 843 217
Ordinære aksjer 31.12.16 267 338 981 1,75 467 843 217

Det er kun én aksjeklasse. Alle aksjene i selskapet har lik stemmerett og lik rett på utbytte. 

Antall aksjer iht vedtektene er det samme som ordinære antall aksjer utstedt og fullt innbetalt.

Selskapet hadde 535 aksjonærer ved utgangen av 2016.

Oversikt over de største aksjonærene per 31. desember 2016:

Aksjonærer Eierandel

Lyngen Bidco AS 1) 88,0 %
Polygon (PE) Holdings LTD  11,8 %
Andre aksjonærer 0,2%
Sum 100,0 %

1) Lyngen Bidco AS eies 100% av selskapet Lyngen Midco AS, som igjen er 100% eid av Lyngen Topco AS. Lyngen Topco AS er igjen kontrollert av private equity fond 
forvaltet av Apax Partners LLP.

ANDRE KORTSIKTIGE FORPLIKTELSER

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Påløpte kostnader  776,3 1 048,4 
Forskuddsfakturert til kunder  228,3  267,7 
Avsetninger (note 20)  169,9 449,0 
Kortsiktig del av leasinggjeld  3,1  3,0 
Annen kortsiktig gjeld  23,9  41,6 
Sum andre kortsiktige forpliktelser  1 201,5  1 809,8 

Nedgangen i påløpte kostnader skyldes i hovedsak høye kostnader i 2015 relatert til vedtatte transisjoner og kundetransformasjoner 
for å konvertere til IBM sin plattformteknologi.

AVSETNINGER

(NOK mill) Tapskontrakter Restrukturering Lokaler
Andre 

avsetninger Sum

Bokført verdi 1.1.15  25,8  100,4  6,5  8,2  140,9 

Avsatt i året  -    510,2  100,2  4,3  614,7 
Benyttet avsetning i året  -6,0  -226,9  -6,2  -1,7  -240,7 
Omregningsdifferanser  -    15,8  -    1,2  16,9 
Bokført verdi 31.12.15  19,8  399,5  100,5  12,0  531,8 

Avsatt i året  -    77,7  -    3,7  81,4 
Tilgang ved virksomhetssammenslutning  -   - - -  -   
Benyttet avsetning i året  -6,0  -337,4  -43,7  -5,8  -392,9 
Omregningsdifferanser  -    -13,0  -    -0,6  -13,6 
Bokført verdi 31.12.16  13,8  126,7  56,8  9,3  206,6 

Kortsiktig per 31.12.16  13,8  126,7  29,4  -    169,9 
Kortsiktig per 31.12.15  19,8  399,5  29,7  -    449,0 

Langsiktig per 31.12.16  -    -    27,4  9,3  36,7 
Langsiktig per 31.12.15  -    -    70,8  12,0  82,8 

Tapskontrakter
Avsetningen per 31. desember 2016 er relatert til konsernets DigOff-løsning. Styret i EVRY AS besluttet i 2012 ikke å selge  
DigOff-løsningen til flere kunder, men at selskapet fullfører leveransene på de eksisterende kontraktene. Beslutningen var  
basert på en helhetlig vurdering av både risiko- og markedsutsiktene knyttet til videre salg av løsningen.

Restrukturer ing
Konsernet foretok i 2015 en grundig gjennomgang av konsernets kostnadsbase. For å styrke lønnsomheten og den langsiktige 
konkurransekraften ble det igangsatt en rekke kostnadsreduserende tiltak som påvirket alle forretningsområdene og skulle bidra 
til å sikre lavere kostnadsbase ved inngangen til 2016. De kostnadsreduserende tiltakene har fortsatt gjennom 2016 og i tillegg har 
konsernet hatt fokus på å redusere salgs- og administrasjonskostnadene ved å effektivisere stabs- og støttefunksjoner på konsern- 
og divisjonsnivå. 

Lokaler
Det gjøres avsetning for leiekontrakter hvor lokalene står tomme eller hvor lokaler fremleies med tap.

NOTE 19 

NOTE 20 

NOTE 17 

NOTE 18 
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LEIEAVTALER

Kon s e rn e t  s om l e ie take r –  f i nansi e l le  le i eavta ler
Konsernet har en finansiell avtale om leie av datahall på Gjøvik. Leieavtalen løper til 31. desember 2022. Selskapet har en opsjon 
på å overta bygget til NOK 1 etter utløpet av leieperioden.

Eiendeler under finansielle leieavtaler er som følger:

(NOK mill) 2016 2015

Bygninger (datahall) 23,7 27,9
Netto balanseført verdi 23,7 27,9

Oversikt over fremtidig minimumsleie:

(NOK mill) 2016 2015

Innen 1 år 3,8 3,9
1 til 5 år 14,2 14,6
Etter 5 år 6,5 9,9
Fremtidig minimumsleie 24,5 28,4

Rente -2,5 -3,2
Nåverdi av fremtidig minimumsleie 22,0 25,2

Hvorav:
- kortsiktig gjeld 3,1 3,0
- langsiktig gjeld 18,9 22,0

Leieavtalene innholder ikke restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter.  

Kon s e rn e t  s om l e ie take r –  op er asj onel le  le i eavta ler
Konsernet har inngått flere forskjellige operasjonelle leieavtaler av software, IT-utstyr, kontorer og andre fasiliteter. De fleste  
leieavtalene har en forlengelsesopsjon. Det er ikke noen restriksjoner rundt konsernets utbytte-  eller finansieringsmuligheter  
knyttet til disse leieavtalene.

Leiekostnaden i 2016 bestod av følgende:

(NOK mill) 2016 2015

Kontorer 429,3 461,7
Software 412,3 1 105,9
IT-utstyr, biler og annet 218,5 417,0
Nettkapasitet 244,9 286,1
Sum leiekostnad 1 305,0 2 270,7

Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare 
leieavtaler forfaller som følger:

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Innen 1 år 809,9 817,9
1 til 5 år 1 691,8 1 596,9
Etter 5 år 1 321,1 1 263,9
Fremtidig minimumsleie 3 822,8 3 678,7

Vesent l ige le ieavta ler
Husleieavtale Skøyen, Oslo
Leieavtalen løper til 2019 og reguleres årlig med endring i KPI. Leien beregnes på grunnlag av areal i m2.  
Leietaker er ansvarlig for innvendig vedlikehold, som skal holde  opprinnelig standard. 
Totalarealet er på 41 000 m2, hvorav 21 000 m2 er fremutleid.

Husleieavtale Fornebu, Bærum
Leieavtalen løper til 2023 og reguleres årlig med endring i KPI. Leien beregnes på grunnlag av areal i m2. 
Leietaker er ansvarlig for innvendig vedlikehold, som skal holde opprinnelig standard. 
Totalarealet er på 27 000 m2.

Husleieavtale Solna, Stockholm
Leieavtale løper til 2027 og reguleres årlig med endring i KPI. Leien beregnes på grunnlag av areal i m2. 
Leietaker er ansvarlig for innvendig vedlikehold, som skal holde opprinnelig standard. 
Totalarealet er på 9 500 m2.

Husleieavtale Sandslimarka, Bergen
Leieavtale løper til 2018 og reguleres årlig med endring i KPI. Leien beregnes på grunnlag av areal i m2. 
Leietaker er ansvarlig for innvendig vedlikehold, som skal holde opprinnelig standard. 
Totalarealet er på 11 000 m2.

Husleieavtale Sluppen, Trondheim
Leieavtale løper til 2023 og reguleres årlig med endring i KPI. Leien beregnes på grunnlag av areal i m2. 
Leietaker er ansvarlig for innvendig vedlikehold, som skal holde opprinnelig standard. 
Totalarealet er på 6 000 m2.

Husleieavtale Maskinveien, Stavanger
Leieavtale løper til 2020 og reguleres årlig med endring i KPI. Leien beregnes på grunnlag av areal i m2. 
Leietaker er ansvarlig for innvendig vedlikehold, som skal holde opprinnelig standard. 
Totalarealet er på 5 900 m2.

Leieavtale Datahall, Fet
Leieavtale løper til 2035 og reguleres årlig med endring i KPI. Leien beregnes på grunnlag av areal i m2. 
Leietaker er ansvarlig for innvendig vedlikehold, som skal holde opprinnelig standard. 
Totalarealet er på 4 200 m2.

NOTE 21 
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KLASSIFISERING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VIRKELIG VERDI VURDERING

Virke l ig  ve rdi  h ie rark ie t
Finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi i oppstilling over finansiell stilling grupperes basert på virkelig verdi hierarkiet; 
tre nivå/grupper for instrumenter, som sier noe om hvilken informasjon vurdering til virkelig verdi er gjort på bakgrunn av.

Nivå 1: Noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser
Nivå 2: Instrumenter hvor det finnes observerbar informasjon, men som det ikke foreligger et aktivt marked for
Nivå 3: Verdivurderinger hvor det ikke foreligger observerbar markedsdata og hvor det derfor benyttes bedriftsspesifikk/ 

subjektiv informasjon

For kundefordringer, leverandørgjeld og andre kortsiktige poster anses virkelig verdi å være lik balanseført verdi grunnet postenes
kortsiktige natur. Langsiktig rentebærende gjeld verdsettes til amortisert kost.

Per 31. desember 2016:

(NOK mill)

VV-
hierarki 

nivå

Virkelig verdi 
over Øvrige 

resultat-
elementer

Virkelig 
verdi over 

resultat
Utlån og 

fordringer
Tilgjengelig 

for salg

Andre 
finansielle 

forpliktelser

Total 
bokført 

verdi
Virkelig 

verdi

Eiendeler 

Andre langsiktige fordringer  -  -  54,1  -  -  54,1  54,1 
Kundefordringer  -  -  1 477,6  -  -  1 477,6  1 477,6 
Andre kortsiktige fordringer  -  -  771,1  -  -  771,1  771,1 
Bankinnskudd  -  -  990,2  -  -  990,2  990,2 
Sum eiendeler  -  -  3 292,9  -  -  3 292,9  3 292,9 

Forpliktelser

Langsiktig rentebærende gjeld  -  -  -  -  6 808,1  6 808,1  6 808,1 
Langsiktig ikke rentebærende gjeld 2  135,5  -  -  -  -  135,5  135,5 
Leverandørgjeld  -  -  -  -  877,7  877,7  877,7 
Skyldig offentlige avgifter, 
feriepenger  -  -  -  -  897,8  897,8  897,8 
Andre kortsiktige forpliktelser  -  -  -  -  1 201,6  1 201,6  1 201,6 
Sum forpliktelser  135,5  -  -  -  9 785,1  9 920,6  9 920,6 

Det har mellom 1. januar 2016 og 31. desember 2016 ikke vært noen overføringer mellom nivåene i virkelig verdi hierarkiet.

Per 31. desember 2015:

(NOK mill)

VV-
hierarki 

nivå

Virkelig verdi 
over Øvrige 

resultat-
elementer

Virkelig 
verdi over 

resultat
Utlån og 

fordringer
Tilgjengelig 

for salg

Andre 
finansielle 

forpliktelser

Total 
bokført 

verdi
Virkelig 

verdi

Eiendeler 

Andre finansielle eiendeler 2  196,1  -  -    -  -  196,1  196,1 
Rentebærende langsiktige fordringer  -  -  1,2  -  -  1,2  1,2 
Andre langsiktige fordringer  -  -  51,1  -  -  51,1  51,1 
Kundefordringer  -  -  1 673,5  -  -  1 673,5  1 673,5 
Andre kortsiktige fordringer  -  -  1 018,9  -  -  1 018,9  1 018,9 
Bankinnskudd  -  -  900,2  -  -  900,2  900,2 
Sum eiendeler  196,1  -  4 545,3  -  -  3 841,1  3 841,1 

Forpliktelser

Langsiktig rentebærende gjeld  -  -  -  -  4 779,6  4 779,6  4 779,6 
Langsiktig ikke rentebærende gjeld 2  90,1  -  -  -  -  90,1  90,1 
Leverandørgjeld  -  -  -  -  577,3  577,3  577,3 
Skyldig offentlige avgifter, feriepenger  -  -  -  -  1 053,3  1 053,3  1 053,3 
Andre kortsiktige forpliktelser  -  -  -  -  1 809,8  1 809,8  1 809,8 
Sum forpliktelser  90,1  -  -  -  8 220,1  8 310,2  8 310,2 

Det har mellom 1. januar 2015 og 31. desember 2015 ikke vært noen overføringer mellom nivåene i virkelig verdi hierarkiet.

NOTE 22 
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IKKE VIDEREFØRT VIRKSOMHET

Det ble i slutten av desember 2014 besluttet en styrt avvikling av SAP virksomheten i selskapet EVRY Danmark A/S. Som følge av 
dette er resultatet knyttet til dette selskapet dekonsolidert og fremkommer på egen linje i resultatoppstillingen som «Årsresultat 
fra ikke videreført virksomhet». Virksomheten inngår heller ikke lenger som en del av segmentet EVRY Norge.

Under vises finansielle tall for EVRY Danmark A/S:

(NOK mill) 2016 2015

Inntekter 2,2 11,5 
Kostnader 2,1 26,0 
Driftsresultat 0,2 -14,5 
Netto finansposter  -   38,9 
Resultat etter skatt fra ikke videreført virksomhet 0,1 30,4 

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Anleggsmidler  -    -   
Omløpsmidler  0,1  -   
Sum eiendeler  0,1  -   

Egenkapital -1,6 -1,8 
Langsiktige forpliktelser  -    -   
Kortsiktige forpliktelser 1,7 1,8 
Sum egenkapital og forpliktelser  0,1  -   

Kontantstrøm

(NOK mill) 2016 2015

Operasjonell  -0,8 -16,8 
Investeringer  -   5,5 
Finansiering  -   39,6 
Netto kontantstrøm -0,8 28,3 

NÆRSTÅENDE PARTER

Lyngen Bidco AS hadde per 31. desember 2016 en eierandel på 88 % i EVRY AS. Lyngen Bidco AS er indirekte kontrollert av 
private equity fond forvaltet av Apax Partners LLP. Frem til 16. mars 2015 eide Posten Norge AS og Telenor Business Partner Invest 
AS henholdsvis 40,0 % og 30,2 % av aksjene i EVRY AS.

I perioden konsernet var eid av Posten og Telenor hadde konsernet avtaler om salg av tjenester til flere av selskapene i Posten 
konsernet og i Telenor konsernet. Tjenester som konsernet leverer til Posten og til Telenor gjelder i hovedsak drifting av   
virksomhetskritiske IT-systemer, herunder stormaskin, UNIX, nettverksløsninger  og kontorplattformer. Tjenester som konsernet 
i hovedsak kjøper av ulike Posten selskaper gjelder i hovedsak  tjenester knyttet til frakt og distribusjon. Tjenester som konsernet 
i hovedsak kjøper av ulike Telenor selskaper gjelder i hovedsak  nettverkstjenester og telefoni. Alle transaksjoner med Posten 
konsernet og med Telenor konsernet har skjedd til ordinære forretningsmessige betingelser. Det er ikke gitt garantier for salg 
til noen av selskapene i  hverken Posten konsernet eller i Telenor konsernet.

Konsernet har ikke hatt noen vesentlige transaksjoner med Lyngen Bidco eller andre indirekte aksjonærer i eierperioden.

For informasjon om godtgjørelse til ledelsen og styret, se note 6.

TVISTER OG ANDRE JURIDISKE FORHOLD

Konsernet er til tider involvert i enkelte tvister/søksmål i forbindelse med kundeleveranser og tolkning av avtaler. Det er usikkerhet 
knyttet til disse sakene, men ledelsen er av den oppfatning, basert på tilgjengelig informasjon, at sakene vil bli løst uten at det  
svekker konsernets finansielle stilling i vesentlig grad, og det er derfor ikke foretatt vesentlige avsetninger knyttet til disse sakene  
pr 31. desember 2016.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det har ikke vært noen hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet for 2016 i vesentlig grad.

NOTE 24

NOTE 25

NOTE 26

NOTE 23
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BÆRUM, 30. MARS 2017, STYRET I EVRY AS

Salim Nathoo
STYRELEDER

Rohan Haldea Francisco Menjibar Ellen de Kreij Louise Sondergaard

Göran Lindahl Leif Teksum Al-Noor Ramji Kristin Krohn Devold Eirik Bornø

Ingrid Lund Jan Dahlström Ola Hugo Jordhøy Björn Ivroth
KONSERNSJEF

EVRY AS 
Oppstilling av finansiell stilling 

Per 31. desember

(NOK mill) Note 31.12.2016 31.12.2015

Anleggsmidler 

Utsatt skattefordel 6  79,2  -   
Sum immaterielle eiendeler  79,2  -   

Investeringer i datterselskaper 8  5 965,7  5 965,7 
Andre finansielle eiendeler  0,4  196,5 
Andre fordringer 9  1 390,5  1 401,9 
Sum finansielle anleggsmidler  7 356,7  7 564,1 
Sum anleggsmidler  7 435,9  7 564,1 

Omløpsmidler 

 Kortsiktige fordringer  9  177,3  172,6 
 Sum omløpsmidler  177,3  172,6 
 Sum eiendeler  7 613,1  7 736,7 

Egenkapital 

 Aksjekapital 10  467,8  467,8 
 Innskutt annen egenkapital  550,1  2 755,3 
 Sum egenkapital  1 017,9  3 223,1 

Forpliktelser 

 Langsiktig rentebærende gjeld 11  5 158,8  3 404,0 
 Langsiktig rentefri gjeld   135,5  91,1 
 Utsatt skatt 6  -    16,1 
 Sum langsiktige forpliktelser  5 294,3  3 511,2 

 Leverandørgjeld  5,8  9,2 
 Betalbar skatt 6  -    -   
 Skyldig offentlige avgifter og feriepenger  -0,2  0,1 
 Kassekreditt 7  1 217,7  892,7 
 Andre kortsiktige forpliktelser 9  77,6  100,4 
 Sum kortsiktige forpliktelser  1 300,9  1 002,4 
 Sum forpliktelser  6 595,2  4 513,6 

 Sum egenkapital og forpliktelser  7 613,1  7 736,7 

EVRY AS 
Oppstilling av totalresultat 

1. januar - 31. desember

(NOK mill) Note 2016 2015

Driftsinntekter  -    -   

Lønnskostnader 2  2,0  1,4 
Andre driftskostnader 4  17,0  103,9 
Driftsresultat  -19,0  -105,3 

Inntekt på investering i datterselskaper 3  172,9  151,3 
Andre finansinntekter 5  281,4  365,6 
Finanskostnader 5  582,5  658,1 
Netto finansposter  -128,2  -141,2 

Resultat før skatt  -147,2  -246,5 

Skattekostnad 6  -34,9  -53,4 
Årsresultat  -112,3  -193,2 

Øvrige resultatelementer

Poster som ikke skal reklassifiseres over resultatet (etter skatt)
Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner  -    -0,7 

Poster som kan reklassifiseres over resultatet i senere perioder (etter skatt)
Kontantstrømsikring  -186,7  138,2 
Totale øvrige resultatelementer  -186,7  137,6 

Totalresultat  -299,1  -55,6 
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EVRY AS 
Oppstilling over endringer i egenkapital 

1. januar - 31. desember

(NOK mill) Aksjekapital
Egne 

aksjer
Innskutt annen 

egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital per 01.01.2015 467,8 -0,5 3 197,4 612,8 4 277,4

Kjøp/salg av egne aksjer 0,5 4,3  -   4,8
Utbytte -1 003,6 -1 003,6
Øvrige resultatelementer 137,6 137,6
Årsresultat 2015 -193,2 -193,2
Allokering av egenkapital -446,4 446,4  -   
Egenkapital per 31.12.2015 467,8  -   2 755,3  -   3 223,1

Utbytte -1 906,1 -1 906,1
Øvrige resultatelementer -186,7 -186,7
Årsresultat 2016 -112,3 -112,3
Allokering av egenkapital -2 205,2 2 205,2 -
Egenkapital per 31.12.2016 467,8 - 550,1 - 1 017,9

EVRY AS 
Kontantstrømoppstilling

1. januar - 31. desember

(NOK mill) 2016 2015

Likvider tilført/brukt på operasjonelle aktiviteter: 

Resultat før skatt  -147,2 -246,5
Inntekt på investering i datterselskap -172,9 -151,3
Periodens betalte skatt   -    -   
Nedskrivning av aksjer i datterselskap  -    -   
Renteinntekter/-kostnader 301,1 292,5
Betalte renter -277,3 -144,6
Endring i leverandørgjeld -3,4 -10,3
Endring i andre tidsavgrensningsposter  -44,2 -44,4
Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter -343,8 -304,7

Likvider tilført/brukt på investeringer: 

Investeringer i virksomhet og datterselskaper   -   -  
Netto likviditetsendring fra investeringer   -    -   

Likvider tilført/brukt på finansiering: 

Opptak av gjeld (kortsiktig og langsiktig) 2 720,2 3 450,3
Nedbetaling av gjeld  -958,7 -2 376,7
Utbetaling av utbytte -1 906,1 -1 003,6
Inn-/utbetaling av egenkapital   -   4,8
Inn-/utbetaling av konsernbidrag 137,2 -170,2
Netto likviditetsendring fra finansiering -7,4 -95,3

Netto endring i likvider i året  -351,2 -400,0
Kassekreditt per 1.1  -892,7 -454,9
Valutaendringer på betalingsmidler 26,2 -37,8
Bankinnskudd per 31.12  -1 217,7 -892,7
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ANNEN DRIFTSKOSTNAD

Annen driftskostnad består av:

(NOK mill) 2016 2015

Konsulentkostnader 17,0 101,9
Annen driftskostnad - 2,0
Sum annen driftskostnad 17,0 103,9

Godtgjørelse  t i l  revisor
Tabellen nedenfor viser revisjonshonorar til selskapets revisor, Ernst & Young AS, samt fakturerte honorarer for andre revisjons-
relaterte og skatterelaterte tjenester. Honorarene er eksklusiv merverdiavgift.

(NOK mill) 2016 2015

Lovpålagt revisjon  1,175  1,616 
Andre tjenester utenfor revisjon  2,412  0,746 
Andre attestasjonstjenester  4,628  4,001 
Skatterådgivning  0,659  0,582 
Sum godtgjørelse til revisor  8,874  6,944 

Andre attestasjonstjenester inkluderer arbeid relatert til ISAE3402 og SAS70. Dette er kostnader som i all hovedsak 
viderefaktureres.

FINANSPOSTER

(NOK mill) 2016 2015

Konserninterne renteinntekter 74,2 78,7
Eksterne renteinntekter 12,7 13,6
Valutagevinst 194,5 273,3
Sum andre finansinntekter 281,4 365,6

Konserninterne rentekostnader 8,9 13,9
Eksterne rentekostnader 330,9 231,3
Valutatap 176,6 297,6
Nedskrivning av aksjer i datterselskap - 53,0
Annet 66,2 62,2
Sum finanskostnader 582,5 658,1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Selskapsregnskapet til EVRY AS er avlagt i henhold til regnskapsloven § 3-9 og forskrift om forenklet IFRS (2014) fastsatt av 
Finansdepartementet 3. november 2014. Dette innebærer i hovedsak at måling og innregning følger internasjonale regnskaps-
standarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.
Regnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av følgende regnskapsposter:

• Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet og finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført  
til virkelig verdi

Aksjer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Mottatt utbytte og annen utdeling av overskudd fra 
datterselskap inntektsføres som finansinntekt i den perioden det er foreslått av utdelende selskap såfremt det  ligger innenfor 
opptjent resultat i eierperioden.

For informasjon om anvendte regnskapsprinsipper se note 1 Regnskapsprinsipper i tilknytning til konsernregnskapet.

LØNNSKOSTNADER

(NOK mill) 2016 2015

Lønn og styrehonorar 1,4 0,4
Arbeidsgiveravgift - 0,1
Belastet andre selskaper 0,6 0,9
Sum lønnskostnader 2,0 1,4

Selskapet har ikke hatt noen ansatte i 2016 eller i 2015 og lønnskostnader relaterer seg til styrehonorar.

Se note 6 - konsern vedrørende ytelser til ledende personer og styrehonorar.

INNTEKT PÅ INVESTERING I DATTERSELSKAP

Inntekt fra datterselskaper i både 2016 og 2015 gjelder mottatt konsernbidrag og utbytte av opptjent egenkapital i morselskapets
eierperiode.

EVRY AS 
Noter til årsregnskapet

NOTE 1

NOTE 2

NOTE 3

NOTE 5

NOTE 4
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EIERANDELER I DATTERSELSKAPER

Eierandeler i datterselskaper er regnskapsført etter kostmetoden.

Forretningskontor Eierandel Stemmeandel
Balanseført verdi 

(NOK mill)

EVRY Norge AS Bærum 100 % 100 % 5 607,8
EVRY Sweden Holding AB Stockholm, Sverige 100 % 100 % 111,5
EVRY Card Services AS Mo i Rana 100 % 100 % 245,3
EVRY Danmark A/S Viborg, Danmark 100 % 100 % -
EVRY Økonomitjenester AS Trondheim 100 % 100 % 1,1
Fellesdata AS Bærum 100 % 100 % -
Sum 5 965,7

Det heleide datterselskapet Evry Nordic Operations AS fusjonerte med EVRY Norge AS med regnskapsmessig virkning  
fra 1. januar 2016.

MELLOMVÆRENDE MED FORETAK I SAMME KONSERN

(NOK mill) 2016 2015

Fordringer

Langsiktige rentebærende fordringer 1 390,5 1 401,9
Kortsiktige fordringer  -   0,2
Konsernbidrag 172,9 137,2
Sum fordringer 1 563,4 1 539,3

Forpliktelser

Leverandørgjeld  -   1,1
Andre kortsiktige fopliktelser  -   42,3
Sum forpliktelser - 43,5

Langsiktige rentebærende fordringer forfaller i sin helhet i 2019.

ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.M.

Se note 18 - Konsern vedrørende antall aksjer, aksjeeiere m.m.

SKATTER

Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som
eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.

Det er beregnet utsatt skatt/skattefordel av følgende forskjeller:

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Avsetninger  0,1 -6,5
Finansielle instrumenter -135,6 111,5
Langsiktige fordringer/lån 21,3 32,7
Fremførbart underskudd -215,8 -73,4
Grunnlag utsatt skatt/-skattefordel -330,0 64,3

Regnskapsført utsatt skatt/-skattefordel -79,2 16,1

Beregning av årets skattegrunnlag

Resultat før skattekostnad -147,2 -246,5
Permanente forskjeller  -   45,4
Resultatført endring midlertidige forskjeller 4,8 127,8
Fremførbart underskudd 142,4 73,4
Grunnlag betalbar skatt -  - 

Endring utsatt skatt

Resultatført endring utsatt skatt -34,9 -53,4
Endring utsatt skatt på øvrige resultatelementer -60,4 48,7
Endring utsatt skatt -95,3 -4,6

Årets skattekostnad fordeler seg på

Betalbar skatt -  -   
Endring utsatt skatt -34,9 -53,4
Sum årets skattekostnad -34,9 -53,4

Effekt av permanente forskjeller

25 % av resultat før skatt (27 % i 2015) -36,8 -66,6
Endret skattesats 1,9 0,9
Ikke fradragsberettigede kostnader - 12,2
Årets skattekostnad -34,9 -53,4

GARANTIANSVAR

EVRY AS har garantert for datterselskaper med NOK 350 mill som en del av konsernets konsernkontoordning. I tillegg har  
selskapet utstedt morselskapsgarantier på vegne av datterselskap  for NOK 465 mill. Øvrige bankgarantier utgjør NOK 29 mill.

Per 31. desember 2016 har selskapet ikke trukket på konsernkontoordningen.

Se note 17 til konsernregnskapet vedrørende konsernkontoordningen i EVRY konsernet.

NOTE 6 NOTE 8

NOTE 7

NOTE 9

NOTE 10
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FINANSIELLE INSTRUMENTER

(NOK mill) 31.12.2016 31.12.2015

Gjeld til kredittinstitusjoner  5 351,4  3 500,0 
Etableringsgebyr finansiering -192,6 -96,0
Sum langsiktig rentebærende gjeld  5 158,8  3 404,0 

Deler av lånefinansieringen er lån tatt opp i EUR, totalt EUR 609 mill. Selskapet har inngått valutavekslingsavtaler på denne EUR 
gjelden for å eliminere EUR eksponeringen. Det er inngått cross currency swapper i både EURNOK og EURSEK. Endring i 
markedsverdi på valutavekslingavtalene føres under øvrige resultatelementer i totalresultatet. Markedsverdien på disse avtalene 
var NOK -90,8 mill ved utgangen av 2016.

Se note 4 - Konsern for informasjon om finansielle instrumenter.

NÆRSTÅENDE PARTER

Det har ikke vært noen vesentlige transaksjoner med aksjonærene i 2015 eller 2016.

For informasjon om godtgjørelse til ledelsen og styret se note 6 - Konsern.

Se note 24 - Konsern vedrørende nærstående parter.

NOTE 12

NOTE 11
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