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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

(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 
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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 

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
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KONSERN 
Konsolidert kontantstrømoppstilling

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  -    -   
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KONSERN 
Konsolidert oppstilling over endringer i egenkapitalen

1. januar - 31. desember

 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.

KONSERN 
Noter til årsregnskapet

NOTE 1 
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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.
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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.
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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. 
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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.
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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. 



Å
R

E
S

R
E

G
N

S
K

A
P

 M
E

D
 N

O
T

E
R

116

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.
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3.  Ve dtatte  s tan darde r med  frem ti d i g  i kr aft tred elsest i d sp unkt 
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.
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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 
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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.
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STYRING AV KAPITALSTRUKTUR OG FINANSIELL RISIKO

1.  Styr in g  av kapita l s truk tur
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 in g  av f in an s ie l l  r is i ko
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.



Å
R

E
S

R
E

G
N

S
K

A
P

 M
E

D
 N

O
T

E
R

123

FINANSIELLE INSTRUMENTER

A)  Lan g s ik t ig  re n te bæ re nd e gj e ld  og renter i s i ko
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
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C)  Lik v idite ts r 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.

Goodw il 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.

A n dre  immate r ie l l e  e ie n deler
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.

I n n te k ts fø r in g
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.

NOTE 6 
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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.
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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.

NOTE 7 
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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
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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
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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 %

E s t imatus ik ke rh e t
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.

NOTE 8 
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Go dtg jøre l s e  t i l  rev is or
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 
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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.

NOTE 10 
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(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 
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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.

NOTE 12 
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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:

Ve ks trate
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.

E BI TA -  marg in
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. 

I nve s te r in g e r (CA PE X)
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.

Dis kon te r in g s re n te
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.
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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.

NOTE 13 
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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 
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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
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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.

NOTE 17 

NOTE 18 
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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 

Taps ko n trak te r
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.

Re s truk ture r in g
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. 

Lo kal e r
Det gjøres avsetning for leiekontrakter hvor lokalene står tomme eller hvor lokaler fremleies med tap.

NOTE 19 

NOTE 20 
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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

NOTE 21 
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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

Ve s e n t l ig e  l e ie av ta l e r
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.
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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.

NOTE 22 
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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.
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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 

NOTE 23
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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
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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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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 
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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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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
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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
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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

Go dtg jøre l s e  t i l  rev is or
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

NOTE 5

NOTE 4
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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 7
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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.

NOTE 8

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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Revisjonsberetning

Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo 
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo 

 Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf:   +47 24 00 24 00 
Fax: +47 24 00 24 01 
www.ey.no 
Medlemmer av den norske revisorforening 
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