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Styrets årsberetning 2015
Året 2015 har vært preget av sterk omstilling av EVRYs virksomhet både i Norge  
og Sverige. Målet har vært å kostnadseffektivisere driften i balanse med selskapets  
markedsposisjon og veksttakt. Effektiviseringen forventes å gi resultater allerede i 2016.

Det var i 2015 fokus på å gjennomgå konsernets kostnads-
base, som konkluderte med at kostnadene var for høye, og 
at de ikke stod i samsvar med EVRYs markedsposisjon og 
veksttakt. For å styrke lønnsomheten og den langsiktige 
konkurransekraften ble det igangsatt en rekke kostnadsre-
duserende tiltak. Tiltakene påvirker alle forretningsområder 
og vil sikre en lavere kostnadsbase i 2016. De kostnads-
reduserende tiltakene innebærer blant annet å realisere 
synergier fra omorganiseringen av forretningsområdet 
Norge. Divisjonene Industries Norway og Regions Norway 
ble slått sammen for å forenkle organisasjonen og øke 
effektiviteten. I Sverige ble det implementert en ny og for-
enklet driftsmodell for å redusere antallet juridiske enheter, 
harmonisere driften, skape synergier og øke effektiviteten. I 
tillegg har konsernet redusert salgs- og administrasjonskost-
nadene ved å effektivisere stabs- og støttefunksjoner på 
konsern- og divisjonsnivå.

Konsernet har med virkning fra 1. desember 2015 inngått 
en langsiktig avtale på 10 år med IBM for å forsterke 
selskapets infrastrukturløsninger og vil fortsatt lede utvik-
lingen av verdiøkende infrastrukturtjenester for våre kun-
der. Vi vil kombinere IBMs innovative nettskyteknologi 
og globale tilstedeværelse. Avtalen innebærer at EVRY 
vil bruke IBM som partner for driften av sin basis infra-
strukturplattform og omfatter plattformene mainframe, 
Unix og Wintel. EVRY vil fortsatt ha det fulle ansvaret 
for kunder og leveranser og vil fortsette å administrere 
datasentrene, mens IBM drifter teknologien. Avtalen har 
i avtaleperioden en estimert omsetningsverdi på USD 
1 milliard. EVRY forventer fra 2016 som følge av IBM 
avtalen å redusere sin kostnadsbase betydelig innen 
driftsområdet, samt å øke sin konkurransekraft i marke-
det og derigjennom økte inntekter. 

Selskapet vil investere betydelig i skybaserte infrastruk-
turløsninger over de neste tre årene for å tilby kundene 
skalerbare, markedsledende løsninger på en global 
plattform. Det er i denne forbindelse gjort betydelige 
avsetninger i konsernets balanse 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. 
Det er også per 1. desember 2015 overført 429 ansatte fra 
EVRYs nordiske organisasjon til IBM. 

Konsernets driftsinntekter for 2015 ble NOK 12 860 milli-
oner mot NOK 12 773 millioner i 2014. Organisk tilsvarer 
dette en omsetningsnedgang på 0,4 %. 

Konsernets driftsresultat før av- og nedskrivning av imma-
terielle eiendeler (EBITA) i 2015 ble NOK -1 405 millioner 
mot NOK 543 millioner i 2014. Konsernet rapporterte i 2015 
engangsposter på NOK 2 216 millioner (før nedskrivning  
av immaterielle eiendeler på NOK 136 millioner) og justert 
for dette var konsernets EBITA NOK 811 millioner i 2015.  
I 2014 rapporterte konsernet engangsposter på  
NOK 271 millioner (før nedskrivning av goodwill på  
NOK 1 164 millioner) og justert for dette var konsernets 
EBITA i 2014 NOK 813 millioner. EBITA marginen før 
engangsposter ble 6,3 % i 2015 mot 6,4 % i 2014.

Driftsresultatet (EBIT) var NOK -1 566 millioner i 2015 mot 
NOK -655 millioner i 2014. Justert for engangsposter var 
EBIT for 2015 NOK 789 millioner mot NOK 780 millioner i 
2014. Netto finanskostnader i 2015 var NOK 330 millioner 
mot NOK 87 millioner i 2014.

Fortjeneste per aksje i 2015 var NOK -5,28 sammenlignet 
med NOK -3,26 i 2014.
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Resultatregnskap 
Inntekter
Konsernets driftsinntekter for 2015 ble NOK 12 860 milli-
oner mot NOK 12 773 millioner i 2014. Segmentet EVRY 
Financial Services og segmentet EVRY Sverige hadde en 
organisk omsetningsnedgang i 2015 på henholdsvis 3 % 
og 4 %. Det har i 2015 vært god vekst innenfor det nordiske 
kortområdet, men motsvares i bortfall av inntekter mot 
DNB. Segmentet EVRY Norge hadde organisk en omset-
ning som var på samme nivå som i 2014.

Driftsresultat (EBIT)
Konsernets driftsresultat (EBIT) var NOK -1 566 millioner 
i 2015 mot NOK -655 millioner i 2014. Samlet sett var 
driftsresultater negativt påvirket av engangskostnader på 
NOK 2 352 millioner i 2015, hvorav NOK 1 234 millioner 
knytter seg til nedskrivninger av balanseposter og avsetnin-
ger i forbindelse IBM avtalen og de vedtatte transisjoner 
og kundetransformasjoner for å konvertere til IBM sin 
plattformteknologi. I tillegg er det i 2015 bokført kostnader 
knyttet til restruktureringstiltak på til sammen NOK 510 
millioner, samt nedskrivning av balanseposter knyttet til 
forbedringsprogrammet Future Proof på til sammen  
NOK 293 millioner.

I 2014 var EBIT negativt påvirket av engangskostnader på 
NOK 1 436 millioner, hvorav NOK 1 164 millioner var knyttet 
til nedskrivning av goodwill. I tillegg ble det i 2014 bokført 
kostnader knyttet til restruktureringstiltak på til sammen 
NOK 120 millioner, samt nedskrivning av et prosjekt innen 
segmentet EVRY Norge på NOK 34 millioner. 

Se note 2 til konsernregnskapet for ytterligere spesifikasjon 
av engangskostnadene.

Avskrivninger av varige driftsmidler og egenutviklet 
software utgjorde NOK 467 millioner i 2015, hvorav  
avskrivninger av egenutviklet software var NOK 84  
millioner. På sammenlignbar basis utgjorde avskrivninger  
NOK 477 millioner i 2014, hvorav avskrivninger av  
egenutviklet software utgjorde NOK 92 millioner.

Avskrivninger av immaterielle eiendeler utgjorde NOK 25 
millioner i 2015 mot NOK 33 millioner i 2014. Nedskrivnin-
ger av immaterielle eiendeler utgjorde NOK 136 millioner i 
2015 som i sin helhet gjelder nedskrivning av forbedrings-
programmet Future Proof. Nedskrivning av immaterielle 

eiendeler i 2014 utgjorde NOK 1 164 millioner og var i sin 
helhet knyttet til goodwill.

Netto finansposter og resultat før og etter skatt 
Netto finansposter var NOK -330 millioner i 2015, mens 
resultat før skatt fra videreført virksomhet var NOK -1 896 
millioner. Konsernets skattekostnad utgjorde NOK -455 
millioner i 2015 og årsresultat fra videreført virksomhet var 
NOK -1 441 millioner. Resultat etter skatt fra ikke videreført 
virksomhet var NOK 30 millioner i 2015. Selskapet besluttet 
i 2014 en styrt avvikling av selskapets SAP-virksomhet i Dan-
mark. Resultatet knyttet til denne virksomheten er skilt ut og 
fremkommer på egen linje i oppstilling av totalresultat.

På sammenlignbar basis var netto finansposter NOK -87 
millioner i 2014, mens resultat før skatt fra videreført virk-
somhet var NOK -743 millioner. Konsernets skattekostnad 
utgjorde NOK 86 millioner i 2014 og årsresultat fra videreført 
virksomhet var NOK -829 millioner. Resultat etter skatt fra ikke 
videreført virksomhet var NOK -42 millioner i 2014.

Kontantstrøm og finansiell stilling 
Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
var NOK 217 millioner i 2015 mot NOK 973 millioner i 2014. 
Nedgangen i operasjonell kontantstrøm skyldes i hovedsak 
nedgang i konsernets driftsresultat før av- og nedskrivninger 
(EBITDA), samt en økning i selskapets finanskostnader 
på NOK 257 millioner som følge av økte rentemarginer 
på konsernets låneportefølje. Konsernets underliggende 
arbeidskapital har vist en forbedring gjennom 2015. Konser-
nets frie kontantstrøm for 2015 var NOK -154 millioner mot 
NOK 558 millioner for 2014.

Investeringer i varige driftsmidler var NOK 297 millioner i 2015 
som var en nedgang fra NOK 398 millioner i 2014. Investerin-
ger i forbedringsprogrammet Future Proof utgjorde NOK 10 
millioner i 2015 mot NOK 77 millioner i 2014. Investeringer i 
egenutviklet programvare var NOK 147 millioner i 2015 mot 
NOK 93 millioner i 2014. Det var i 2015 høyere investeringer 
innen segmentet EVRY Financial Services som i hovedsak var 
knyttet til utvikling av nye kjernebank- og betalingsløsninger, 
bygget på industristandarder som ISO 20022, SOA og BIAN 
og tilrettelagt for et internasjonalt marked. Øvrig utviklingsar-
beid i konsernet er knyttet til kundespesifikke prosjekter, hvor 
inntektene overstiger utviklingskostnadene. 
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Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var NOK 449 
millioner i 2015 som er inkludert utbetaling av utbytte på 
NOK 1 004 millioner. Konsernet refinansierte i mars 2015 sin 
totale låneportefølje og det ble i denne forbindelse tatt opp 
nye lån på NOK 4,4 milliarder. Konsernets likviditetsreserve 
var NOK 2 209 millioner ved utgangen av 2015 mot  
NOK 2 414 millioner ved utgangen av 2014. 

Konsernets totalkapital beløp seg til NOK 11 078 millioner 
per 31. desember 2015 mot NOK 10 703 millioner per 31. 
desember 2014. Immaterielle eiendeler er økte som følge 
av høyere eiendel ved utsatt skatt, mens varige driftsmidler 
er redusert som følge av lavere investeringer i 2015 og salg 
av utstyr i forbindelse med driftsavtalen med IBM. Sum 
anleggsmidler utgjorde NOK 7 435 millioner per  
31. desember 2015, hvorav goodwill utgjorde 76 %.  
Ved utgangen av 2014 var anleggsmidler NOK 7 107 
millioner, hvorav goodwill utgjorde 77 %.

Arbeidskapitalen tilsvarte -5,4 % av omsetningen ved 
utgangen av 2015, mens gjennomsnittlig arbeidskapital 
ved utgangen av hvert av årets fire kvartaler tilsvarte  
0,8 % av omsetningen. Dette er en reduksjon på 2,1 
prosentpoeng sammenlignet med utgangen av 2014. 
Selskapet har jobbet kontinuerlig med å redusere  
arbeidskapitalen og kundefordringer er redusert som  
følge av at EVRY har inngått avtale om factoring på  
deler av kundeporteføljen.

Konsernets egenkapital var NOK 2 146 millioner per 31. 
desember 2015, tilsvarende en egenkapitalandel på 19 %. 
Dette var en reduksjon fra NOK 4 277 millioner ved utgangen 
av 2014, som tilsvarte en egenkapitalandel på 40 %.

Netto rentebærende gjeld var NOK 4 008 millioner pr. 31. 
desember 2015 som er en økning på NOK 1 440 millioner 
sammenlignet med 31. desember 2014. Dette svarer til en 
gjeldsgrad på 1,87 ved utgangen av 2015 mot 0,60 ved 
utgangen av 2014. 

Rapporteringssegmentene
Konsernet rapporterte i 2015 på de tre segmentene 
EVRY Financial Services, EVRY Norge og EVRY Sverige. 
Segmentet EVRY Financial Services utgjorde 27 % av samlet 
omsetning før elimineringer i 2015, mens segmentet EVRY 
Sverige og EVRY Norge utgjorde henholdsvis 27 % og 46 %. 

Se note 2 til konsernregnskapet for mer detaljert informa-
sjon om konsernets rapporteringspliktige segmenter. 

Segmentet EVRY Financial Services
Segmentet EVRY Financial Services tilbyr en bred por-
tefølje av løsninger og tjenester og er en komplett bran-
sjevertikal 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 Financial Services hadde driftsinntekter 
på NOK 3 576 millioner i 2015, som tilsvarte en organisk 
omsetningsnedgang på 3 % sammenlignet med 2014. Det 
har i 2015 vært god vekst innenfor det nordiske kortområ-
det, men motsvares i bortfall av inntekter mot DNB.

Segmentet EVRY Financial Services hadde i 2015 EBITA 
på NOK 335 millioner mot NOK 371 millioner i 2014. 
EBITA-marginen for 2015 ble 9,4 % mot 10,1 % i 2014. 

Per 31. desember 2015 rapporterte segmentet EVRY 
Financial Services en ordrereserve på NOK 7,4 milliarder, 
hvorav NOK 2,6 milliarder skal leveres i 2016. 

Segmentet EVRY Sverige
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 dessu-
ten egen driftsorganisasjon som fokuserer mot mellomstore 
virksomheter i privat og offentlig sektor.

Segmentet EVRY Sverige hadde driftsinntekter på  
NOK 3 489 millioner i 2015 tilsvarende en organisk  
omsetningsnedgang på 4 %.
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EBITA var NOK 241 millioner i 2015, tilsvarende en EBITA 
margin på 6,9 %. EBITA for 2014 var NOK 255 millioner med 
en EBITA-margin på 7,3 %.

Segmentet EVRY Sverige rapporterte NOK 2,7 milliarder i 
kontraktsfestet ordrereserve per 31. desember 2015, hvorav 
NOK 1,4 milliarder skal leveres i 2016. 

Segmentet EVRY Norge
Segmentet EVRY Norge tilbyr både konsulent-, infra-
struktur- og driftstjenester. EVRY Norge har en betydelig 
posisjon innen kommune- og helsesegmentet, og styrker 
seg innenfor bransjer som retail, olje og gass og forsikring. 
EVRY Norge har gjennom sin virksomhet sterk fagkompe-
tanse som leverer spesialisttjenester til alle bransjer  
og på tvers av geografiske områder. Dette omfatter 
blant annet vekstområder som mobilitet, cloud-baserte 
løsninger og Business Intelligence. Inkludert i segmentet 
EVRY Norge rapporterer konsernet også virksomheten 
innen Global Sourcing.

Segmentet EVRY Norge hadde driftsinntekter på  
NOK 6 085 millioner i 2015 som er på samme nivå som i 2014. 

Global Sourcing-virksomheten sto for 14 % av segmentets 
omsetning i 2015, og har vist god organisk vekst gjennom 
2015. Leveranser fra virksomhetene i India, Ukraina og 
Latvia til konsernets nordiske organisasjon utgjør cirka 40 % 
av den totale omsetningen til EVRYs Global Sourcing-virk-
somhet. Den øvrige omsetningen relaterer seg til andre 
kunder, som sikrer at disse virksomhetene har en lønnsom 
og skalerbar forretningsmodell. 

Segmentet EVRY Norge hadde en EBITA på NOK 326 milli-
oner i 2015, svarende til en EBITA-margin på 5,4 %. I 2014 
var EBITA til sammenligning NOK 322 millioner, tilsvarende 
en EBITA-margin på 5,3 %. 

Ved utgangen av 2015 var det 2 660 ansatte i den norske 
delen av segmentet og 3 341 ansatte innen Global 
Sourcing selskapene. Sammenlignbare tall ved utløpet av 
2014 var henholdsvis 3 344 og 3 103 ansatte. 

Segmentet EVRY Norge rapporterte NOK 6,5 milliarder 
i ordrereserve per 31. desember 2015, hvorav NOK 3,2 
milliarder skal leveres i 2016. 

Organisasjon 
EVRY AS er et aksjeselskap med hovedkontor er på For-
nebu i Bærum. Selskapet ble omdannet fra et allmennaksje-
selskap til aksjeselskap 22. februar 2016. Selskapet endret 
samtidig navn fra EVRY ASA til EVRY AS. 

Konsernledelsen bestod i 2015 av 8 personer og ble ledet 
av konsernsjef Bjørn Ivroth fra 24. mars 2015. Bjørn Ivroth 
overtok som konsernsjef etter Terje Mjøs.

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

EVRY ser Norden som sitt naturlige hjemmemarked.  
Konsernet har virksomheter i 50 byer i Norden, hovedsa-
kelig i Norge og Sverige, med kompetanse til å betjene 
kunder lokalt. Selskapet legger vekt på at den desentrali-
serte organisasjonen raskt skal kunne tilpasses kundene, 
og har derfor sikret at beslutningsmyndighet er distribuert. 
Selskapet legger stor vekt på at den lokale organisasjonen 
skal dra veksler på den styrken og kompetansen konsernet 
representerer. Dette gjøres gjennom klare organisasjons- 
og ansvarsforhold, konsernprogram og ikke minst kunde- 
og markedsbearbeiding. I tillegg til virksomheten i Norden 
har EVRY heleide selskaper i India og Ukraina som utgjør 
en sentral del av selskapets samlede leveransekraft. 

Størrelsen på IT-tjenestemarkedet i Norden er omtrent  
NOK 134 milliarder. I følge tall fra analysehuset IDC er 
EVRY i dag nummer 2 i det nordiske IT-tjenestemarkedet, 
og er en klar nummer 1 i Norge og nummer 4 i det svenske 
markedet. Konsernets markedsandel anslås til 28,9 % i 
Norge og 7,6 % i Sverige. 

Ytre miljø
EVRY arbeider kontinuerlig med miljøforbedringer.  
I selskapets miljøpolicy vektlegges særlig at EVRY skal 
være en foregangsbedrift i å ta vare på natur og miljø, 
både ved å minimere egne miljøbelastninger og ved å 
utvikle, promotere og selv ta i bruk miljøvennlig teknologi. 
EVRY skal ta hensyn til de miljøeffektene arbeidsrelaterte 
aktiviteter har på natur og miljø, og skal i størst mulig grad 
velge miljøvennlige løsninger. Energieffektivisering gjen-
nom teknologiutvikling er et viktig bidrag til et grønnere 
selskap som gir positiv effekt for hele samfunnet. I tillegg 
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arbeides det systematisk med avfallshåndtering, reduksjon 
av forretningsreiser gjennom digital samhandling, inn-
kjøpspolitikk, og kontroll av og krav til underleverandører. 
I tett samarbeid med kunder og partnere utvikler EVRY 
løsninger som fremmer effektivitet og redusert forbruk og 
energibesparelser langt ut over egen virksomhet.

EVRYs konsolidering av datasentre er forsterket gjennom 
2015. Det nye datasenteret på Fet har tatt i bruk et helt nytt 
og innovativt luftkjølingssystem som fjerner avfallsvarme fra 
maskinvaren. Luftkjølingssystemet, kombinert med EVRYs 
bruk av moderne lavenergiservere gjør dette til et av de mest 
effektive og bærekraftige datasentrene i verden. Effektivite-
ten av datasentre måles i PUE (Power Utilization Efficiency). 
Mens tradisjonelle datasentre typisk har en PUE på 1,8-2, har 
EVRYs nye datasenteret en PUE-faktor på 1.1. 

EVRY utarbeider årlig et klimaregnskap etter GHG-proto-
kollens retningslinjer, og rapporterer dette til investortiltaket 
Carbon Disclosure Project (CDP). EVRY innehar CDPs 
«Climate Performance Leadership Index» som gis til 
bedrifter som viser beste praksis gjennom måling, åpenhet 
og ledelse med hensyn til klima og miljø. 

Arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet
Arbeidsmiljøet i konsernet vurderes til å være godt. Dette 
gjenspeiles i en medarbeiderundersøkelse som ble 
gjennomført høsten 2015. Medarbeiderundersøkelsen 
omfattet en tredjedel av alle ansatte. På en skala opptil 
100 poeng, viser medarbeidertilfredsheten et resultat 
på 75,3 poeng. Dette er noe svakere enn året før, men 
et godt resultat gitt de betydelige omstillingene som har 
vært gjennomført i 2015.

Sentrale temaer i medarbeidermålingen er arbeidsmiljøet, 
ansattes motivasjon, engasjement, ledelse, omdømme 
og etterlevelse av selskapets verdier. Resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen benyttes om grunnlag for 
konkrete forbedringstiltak i EVRY sine handlingsplaner. 
Selskapet legger vekt på at alle ledere skal gjennomføre 
medarbeidersamtale med alle sine ansatte, samt etablere 
årlige kompetanse- og utviklingsplaner for den enkelte. I 
2016 skal det gjennomføres enklere og hyppigere medar-
beidermålinger.

Sykefravær og ulykker
EVRY arbeider systematisk og langsiktig med helse, miljø 
og sikkerhet. Innsatsen rettes først og fremst mot forebyg-

gende arbeid slik at sykefraværet holdes lavest mulig og at 
skade på liv og helse, miljø og materielle verdier unngås. 

Sykefraværet i konsernets nordiske virksomhet i 2015 var  
3,3 %. Sykefraværet var fordelt med 3,4 % i Norge og  
3,0 % i Sverige. Til sammenligning var sykefraværet i 2014 
henholdsvis 3,2 % i Norge og 2,4 % i Sverige. EVRY India 
hadde sykefravær på 1,4 % i 2015, mens Infopulse i Ukraina 
hadde et sykefravær på 1,2 %. Konsernets selskap i Latvia 
hadde et sykefravær på 3,1 %. Sykefraværet kan ikke 
sammenlignes direkte mellom landene, ettersom ramme-
betingelsene er svært forskjellige.

Det arbeides systematisk og godt med både fysisk og 
psykososialt arbeidsmiljø. Det forebyggende helsearbeidet 
omfatter tidlig innsats ved begynnende plager, et sunt 
kosthold i EVRYs kantiner og aktive bedriftsidrettslag. Det 
har blitt lagt ned godt brannforebyggende arbeid både 
organisatorisk og bygningsteknisk. Risikoen for akutte 
skader er svært lav.

Inkluderende arbeidsliv
EVRY tilstreber et godt og inkluderende arbeidsfellesskap 
fritt for diskriminering, det være seg med opphav i religion, 
hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonal eller etnisk 
opprinnelse eller funksjonshemming. 

Konsernets norske del har inngått avtale om Inkluderende 
Arbeidsliv for å styrke fokuset på arbeidsmiljøtiltak, syke-
fraværsarbeid og mangfold. Konsernet samarbeider med 
Telenor Open Mind og tilbyr jevnlig praksisplasser  
for personer med funksjonsnedsettelser.

Likestilling og demografi
EVRYs nordiske virksomhet har mer enn 1 500 kvinnelige 
medarbeidere og er med dette en av Nordens største 
arbeidsplasser for kvinner innen IT. Kvinnelige medarbei-
dere utgjør 25 % av arbeidsstokken i Norge og  
26 % i Sverige. Kvinnelige og mannlige arbeidstakere har 
lik tilgang til samme type stillinger. Kjønnsfordelingen 
gjenspeiler seg også blant lederne, med en kvinneandel 
på 24 % i Norge og 27 % i Sverige. Det er innarbeidet 
personalmessige retningslinjer slik at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, 
avansement og rekruttering. For øvrig legges det ved 
rekruttering vekt på å tiltrekke seg godt kvalifiserte 
medarbeidere av begge kjønn.
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I 2015 besto EVRYs konsernledelse av totalt 8 personer, 
med en kvinneandel på 13 %. Styret i EVRY AS har en 
kvinneandel på 30 %.

Gjennomsnittslønnen for kvinnene er noe lavere enn for 
menn. Den noe lavere lønnen gjenspeiler at gjennom-
snittsalderen, og derved ansienniteten, blant kvinnene er 
noe lavere enn blant menn i virksomheten. Av de ansatte 
i konsernets norske virksomheter var det 144 menn og 58 
kvinner som tok ut foreldrepermisjon i 2015.
• Kjønnsfordeling av ansatte i den norske virksomheten  

er 25 % kvinner og 75 % menn 
• Gjennomsnittslønn for kvinner er 94 % av menns.

Konsernets medarbeidere har betydelig erfaring og 
gjennomsnittsalderen er 39 år. Snittalderen i Norge og 
Sverige er henholdsvis 46 og 43 år.

En oversikt over alle ytelser til ledende personer i konsernet 
omtales i note 6 til konsernregnskapet. 

Rapportering av EVRYs samfunnsansvar omtales i eget 
kapittel på side 52 i årsrapporten.

Eierstyring og selskapsledelse
Styret i EVRY er opptatt av å praktisere god eierstyring og 
selskapsledelse. 

EVRY følger den gjeldende anbefalingen, utgitt 23. 
oktober 2012, med beriktigelse 21. desember 2012. 
Selskapet gir en årlig, samlet redegjørelse for sine prinsip-
per for eierstyring og selskapsledelse i sin årsrapport og 
informasjonen er tilgjengelig på www.evry.com. Konsernet 
følger anbefalingen og har ingen materielle avvik.

Hovedprinsippene for eierstyring og selskapsledelse i 
EVRY bygger på å føre en åpen og pålitelig kommuni-
kasjon, ha et styre som er selvstendig og uavhengig av 
konsernets ledelse, ha en klar arbeidsdeling mellom styret 
og ledelsen, og behandle alle aksjonærer likt. Det vises til 
side 60 i årsrapporten om ”eierstyring og selskapsledelse” 
for nærmere beskrivelse om selskapets overordnede 
organer og deres arbeid og funksjon.

Risikoforhold
EVRYs overordnede mål for risikostyring er å identifisere og 
måle risikoer slik at de danner basis for korrekte beslutnin-

ger. Videre skal risikostyring sikre verdiskaping for selskapet 
ved å inkludere selskapets risikoer i beslutningsprosesser, 
samt sikre etterlevelse av relevante lover og retningslinjer.

Risikostyring er integrert i selskapets styringsmodell og 
i den finansielle rapporteringen. Sentrale risikoer som 
forretningsenhetene selv anser som vesentlige, følges opp 
gjennom konsernledelsens regelmessige gjennomgang 
av forretningsområdene og de finansielle nøkkeltallene. 
Operasjonelt er målet å integrere systematisk risikostyring 
i konsernets forretningsprosesser samt støtte våre kunders 
risikostyring i deres verdikjeder. 

EVRY har strukturert og organisert sin tilnærming til 
risikostyring gjennom en “Enterprise Risk Management” 
(ERM), som innlemmer risikostyringen i forretningen som 
en pågående og gjentakende aktivitet på alle nivåer. ERM 
sikrer en felles forståelse av risikobegrepet og definerer 
en felles metodikk for å identifisere, evaluere, håndtere 
og monitorere risikoer, setter risikoakseptansekriterier og 
definerer rammer for eierskap til risiko.

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

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

Det er etablert rapporteringsrutiner i EVRY fra respektive 
ledergrupper til konsernledelse, selskapets styre og 
revisjonsutvalg hvor viktige og kritiske risikoer presenteres, 
og eierskap til risiko sikres. EVRY har etablert et risikosty-
ringsverktøy for å støtte prosessen og sikre sporbarhet og 
aggregering av respektive risikobilder. Verktøyet inne-
holder, i tillegg til aggregerte risikobilder, detaljert informa-
sjon om sårbarhet, hvilke risikoer sårbarhetene påvirker og 
hvilke tiltak organisasjonen har valgt å implementere for å 
redusere uakseptable risikoer. Linjeledere vil enkelt kunne 
følge opp status på implementerte tiltak og raskt få oversikt 
over prioriterte oppgaver.
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Markedsrisiko
Markedsrisikoen er et uttrykk for risikoen for endringer i 
markedspriser, og fundamentale forhold i økonomien, for 
eksempel endringer i rentenivå og valutakurser. EVRY har 
etablerte strategier for å håndtere valuta- og renterisiko 
knyttet til internasjonale investeringer, innrettet for å sikre 
stor grad av forutsigbarhet, og minst mulig svingninger i 
årlige valuta- og rentekostnader. 

EVRY er i hovedsak eksponert for to typer valutarisiko; kon-
traktsfestede kjøp eller salg i valuta, og utenlandske inves-
teringer og fremtidige kontantstrømmer fra disse. EVRY har 
både inntekter og kostnader i fremmed valuta, slik at det er 
noe naturlig sikring av deler av de finansielle transaksjonene 
i fremmed valuta. Konsernet har også etablert en flervaluta 
konsernkontoordning som benyttes til å utligne valutarisiko 
på konsernnivå. Konsernet sikrer vedtatte fremtidige inn- og 
utbetalinger i valuta som er større enn NOK 50 millioner ved 
å inngå terminkontrakter med forfall på oppgjørsdagen. 
Ved utgangen av 2015 hadde konsernet tatt opp lån på 
SEK 1 038 millioner for å sikre investeringen av virksomhet 
i Sverige. Deler av lånefinansieringen i konsernet er lån tatt 
opp i EUR og konsernet har inngått valutavekslingsavtaler 
på denne EUR-gjelden for å eliminere EUR-eksponeringen. 
Det er inngått cross currency swapper i både EURNOK og 
EURSEK.

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

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

Se note 4 til konsernregnskapet for en mer detaljert 
beskrivelse av rentesikringsinstrumenter, samt sensitivitets-
analyser med hensyn til valuta- og renteendringer. 

Selskapet følger den politiske situasjonen i Ukraina nøye 
og tar nødvendige grep for å trygge de ansattes sikkerhet. 

Den politiske situasjonen har imidlertid i liten grad påvirket 
de finansielle resultatene til den ukrainske virksomheten 
for 2015. Ukrainske myndigheter har stengt mulighetene 
for å føre kontanter ut av landet, noe som gjør at det ikke er 
mulig å benytte de likvide midlene i det ukrainske selska-
pet fritt innenfor konsernet.

Kredittrisiko
Konsernets maksimale kredittrisiko var NOK 1 912 millioner 
per 31. desember 2015, inkludert kundefordringer og 
andre fordringer. Generelt dempes motpartsrisikoen ved at 
konsernet har et stort antall kunder og at de største kun-
dene anses å være svært solide. Det er ikke gjort vesentlige 
avsetninger for tap på kundefordringer i 2015.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko oppstår dersom virksomhetens genererte 
kontantstrømmer ikke samsvarer med finansielle forpliktel-
ser. 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. Finansier-
ing av eventuelle større oppkjøp vurderes separat.

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

Selskapet inngikk 17. mars 2015 en ny finansieringsløsning 
med et syndikat av banker med Wilmington Trust (London) 
Limited som agent og Bank of America Merrill Lynch Interna-
tional Limited, Credit Suisse AG, London Branch, DNB Bank 
ASA, Mizuho Bank Limited og Nordea Bank Norge ASA som 
tilretteleggere. Den nye finansieringen består av ulike transjer 
innenfor en samlet ramme på NOK 5,5 milliarder, med 
forfallsprofiler på seks og syv år. Den nye finansieringen sikrer 
at EVRY oppnår finansielt spillerom på markedsvilkår med 
marginer i intervallet 4 til 5 %, med mulighet for reduksjon 
som følge av selskapets resultater. Vilkårene er basert på 
blant annet rentedekningsgrad (EBITDA mot netto rentekost-
nader) gjeldsgrad (netto rentebærende gjeld mot EBITDA). 
Første måletidspunkt er 31. mars 2016.

Markedsutsikter
Forståelsen av hvordan digitale løsninger, nye leveransemo-
deller og nettverkseffekter kan utnyttes for å nå frem til og 
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engasjere kundene, i tillegg til å påvirke adferd, står sentralt 
i den digitale transformasjonen. Digitalisering og digital 
transformasjon stiller økte krav til endring og fleksibilitet, 
både organisatorisk og teknologisk. Virksomheter som 
skaper en god dialog med kundene, samler og bearbeider 
informasjon, skreddersyr tilbud og agerer raskt og smidig 
kan oppnå betydelige konkurransefortrinn. Tilsvarende kan 
offentlige virksomheter som klarer å modernisere, effektivi-
sere og tilpasse tjenester spare betydelig beløp og frigjøre 
verdifulle ressurser.

Tilnærming og innovasjon med kunden står som følge 
av den digitale transformasjonen i sentrum, og er selve 
kjernen i EVRY sin strategi for årene fremover. I 2015 tok 
selskapet en rekke grep for å styrke vår plattform for vekst, 
og i 2016 forventes det flere initiativ som skal gi grobunn for 
økt kundeverdi og fremgang.

Aksjonærforhold
Lyngen Bidco AS, et selskap indirekte kontrollert av private 
equity fond forvaltet av Apax Partners LLP, var største 
aksjonær i selskapet per 31. desember 2015 med 88,0 % av 
aksjene. Antall aksjonærer per 31. desember 2015 var 604 
aksjonærer. Se note 18 til konsernregnskapet for ytterligere 
informasjon.

Årets resultat og disposisjoner
Morselskapet hadde et årsresultat på NOK -193 millioner  
i 2015, som dekkes av annen innskutt egenkapital. 

Selskapets utbyttepolitikk er å betale ut et utbytte 
tilsvarende 20-50 % av konsernets normaliserte årsresultat. 
Ekstraordinært utbytte kan gis i enkelte tilfeller og vurderes 
fra sak til sak. Det ble i forbindelse med prosessen hvor 
Lyngen Bidco AS har ervervet 88 % av aksjene i EVRY AS  
i ekstraordinær generalforsamling den 23. mars 2015 beslut-
tet et ekstraordinært utbytte basert på regnskapsåret 2013 
på NOK 3,76 per aksje, tilsvarende NOK 1 004 millioner. 

Det er ikke foreslått utbytte for regnskapsåret 2015.

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

Salim Nathoo
Styreleder

Ellen de Kreij Rohan Haldea Louise Sondergaard Göran Lindahl Francisco Menjibar

Jan Dahlström Ingrid Lund Eirik Bornø Ola Hugo Jordhøy Björn Ivroth
Konsernsjef

London, UK, 21. april 2016, styret i EVRY AS
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