TÄTÄ SULAUTUMISSUUNNITELMAA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ,
SUORAAN
TAI
VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA,
KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA,
JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN
ARVOPAPERILAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA.

SULAUTUMISSUUNNITELMA
koskien
EVRY ASA:n ja Tieto Oyj:n
sulautumista

2

Sulautumissuunnitelma
EVRY ASA:n ("EVRY") ja Tieto Oyj:n ("Tieto") hallitukset ehdottavat näiden yhtiöiden ylimääräisille
yhtiökokouksille, että yhtiökokoukset päättäisivät EVRY:n sulautumisesta Tietoon siten, että EVRY:n
kaikki varat ja velat siirtyvät rajat ylittävällä absorptiosulautumisella selvitysmenettelyttä Tiedolle
tässä
sulautumissuunnitelmassa
(”Sulautumissuunnitelma”)
määritetyllä
tavalla
(”Sulautuminen”).
Sulautumisvastikkeena EVRY:n osakkeenomistajat saavat Tiedon uusia osakkeita ja käteistä rahaa
osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Murto-osaiset oikeudet uusiin osakkeisiin yhdistetään ja
myydään Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) tai Oslo Børsin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä niiden osakkeenomistajien hyväksi, joilla on oikeus saada tällaisia murto-osaisia
oikeuksia. EVRY purkautuu automaattisesti Sulautumisen seurauksena.
Sulautuminen toteutetaan osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ("Osakeyhtiölaki") 16 luvun
ja Norjan julkisiin osakeyhtiöihin sovellettavan lain, 13.6.1997 No. 45 ("Norjan Julkinen
Osakeyhtiölaki") 13 luvun mukaan. Sulautuminen verovaikutuksineen pannaan täytäntöön
Täytäntöönpanopäivänä.

1.

Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt

1.1

Sulautuva yhtiö
Toiminimi:

EVRY ASA ("EVRY" tai "Sulautuva Yhtiö")

Yritystunnus:

934 382 404

Yhtiömuoto:

Norjalainen julkinen osakeyhtiö (no. allmennaksjeselskap)

Osoite:

Snarøyveien 30A, 1360 Fornebu

Kotipaikka:

Bærum, Norja

Rekisteriviranomainen
ja sen osoite:

Norjan yritysrekisteri (Foretaksregisteret), Havnegata 48,
Brønnøysund, Norja ("Norjan Yritysrekisteri")

Sulautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena Oslo Børsin pörssilistalla.

1.2

Vastaanottava Yhtiö
Toiminimi:

Tieto Oyj ("Tieto" tai "Vastaanottava Yhtiö")

Y-tunnus:

0101138-5

Yhtiömuoto:

Suomalainen julkinen osakeyhtiö

Osoite:

Keilalahdentie 2-4, 02101 Espoo

Kotipaikka:

Espoo, Suomi
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Rekisteriviranomainen
ja sen osoite:

Suomen Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie
13 C, 00530 Helsinki, Suomi ("Suomen Kaupparekisteri")

Vastaanottava Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla ja Nasdaq Stockholm Ltd:n A-listalla.
Sulautuvaan Yhtiöön ja Vastaanottavaan Yhtiöön viitataan jäljempänä erikseen termillä
"Osapuoli" ja yhdessä termillä “Osapuolet” tai ”Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt” ja
Vastaanottavaan Yhtiöön sulautumisen jälkeen viitataan jäljempänä termillä
"Yhdistynyt Yhtiö".

1.3

Yhdistynyt Yhtiö
Yhdistyneen Yhtiön yritystiedot säilyvät samoina kuin Vastaanottavan Yhtiön yllä
esitetyt tiedot, lukuun ottamatta yhtiön nimeä, joka tulee olemaan TietoEVRY Oyj.
Yhdistyneen Yhtiön kotipaikka tulee olemaan Espoossa, Suomessa ja pääkonttorin
toiminnot tulevat jakautumaan Oslon (Norja), Tukholman (Ruotsi) ja Espoon (Suomi)
kesken.
Yhdistynyt Yhtiö tulee edelleen olemaan listattu Helsingin Pörssin päälistalla ja Nasdaq
Stockholm Ltd:n A-listalla, ja Osapuolet pyrkivät varmistamaan, että Yhdistynyt Yhtiö tai
sen talletustodistukset tai osakkeita edustavat oikeudet, tapauksesta riippuen, tullaan
lisäksi listaamaan Oslo Børsiin Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä tai niin pian
kuin mahdollista sen jälkeen.
Yhdistyneen Yhtiön toimitusjohtajana tulee toimimaan Kimmo Alkio, Vastaanottavan
Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja.

2.

Sulautumisen syyt
Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt ovat 18.6.2019 solmineet sopimuksen Sulautumiseen
Osallistuvien Yhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisestä siten, että Sulautuva Yhtiö
sulautuu rajat ylittyvällä absorptiosulautumisella Vastaanottavaan Yhtiöön Suomen
Osakeyhtiölain, Norjan Julkisen Osakeyhtiölain ja tämän Sulautumissuunnitelman
mukaisesti (”Yhdistymissopimus”).
Sulautumisen tarkoituksena on luoda yksi Pohjoismaiden kilpailukykyisimmistä
yrityksistä digitaalisten palveluiden ja ohjelmistoliiketoiminnan alueella. Yritysten
yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja Yhdistyneen Yhtiön 24 000
ammattilaista ovat tukemassa pohjoismaisten yritysten edelläkävijyyttä ja tuottamassa
arvoa yhteiskunnalle digitaalisten palveluiden avulla.
Sulautuminen yhdistää vahvan digitaalisen osaamisen ja toimialaratkaisut
edistyksellisiin pilvi- ja infrastruktuuripalveluihin. Osapuolten vahva ohjelmistotuote- ja
osaamispääoma parantavat kilpailukykyä entisestään, mistä hyötyvät sekä asiakkaat
että työntekijät. Lisäksi uudella yrityksellä on hyvät edellytykset kasvaa eri
liiketoiminnoissa.
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Osapuolet täydentävät toisiaan niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan
suhteen. Sulautumisen pohjalta syntyy myös laajin digitaalisten palveluiden yhteisö
Pohjoismaissa.
Sulautumisen odotetaan tarjoavan mittakaava- ja synergiaetuja pitkällä aikavälillä.
Lisäksi yhdistämällä yritysten voimavarat investoida uusiin palveluihin ja osaamiseen
luodaan aiempaakin paremmat edellytykset innovoinnille. Yhdistymisen myötä
toteutuvien synergioiden odotetaan tuovan kustannussäästöjä ja lisäarvoa
osakkeenomistajille.
Sulautumisen syiden ja yksityiskohtaisempien tietojen osalta viitataan sulautumista
koskevaan julkistamistiedotteeseen.

3.

Ehdotukset Sulautuvan
yhtiökokouksille

Yhtiön

ja

Vastaanottavan

Yhtiön

Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön hallitukset ehdottavat näiden yhtiöiden
ylimääräisille yhtiökokouksille, että tämän Sulautumissuunnitelman mukainen
Sulautuminen toteutetaan Liitteissä 1 A ja 1 B olevien päätösehdotusten mukaisesti.

4.

Muutokset Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestykseen
Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön nykyiset yhtiöjärjestykset ovat tämän
Sulautumissuunnitelman Liitteinä 2 A ja 2 B, tässä järjestyksessä.
Osana Sulautumista ja siihen liittyviä päätöksiä, jotka tullaan tekemään Vastaanottavan
Yhtiön
yhtiökokouksessa
ja
jotka
tulevat
voimaan
Sulautumisen
täytäntöönpanopäivänä, Yhdistyneen Yhtiön yhtiöjärjestys tullaan muuttamaan Liitteen
2 C mukaiseen muotoon.

5.

Vastaanottavan
Yhtiön
hallitus
ja
nimitystoimikunta sekä näiden palkkiot

osakkeenomistajien

Yhdistyneen Yhtiön ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan Yhdistyneen Yhtiön
hallituksessa on vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Yhdistyneen
Yhtiön hallituksen jäsenten määrä vahvistetaan ja hallituksen jäsenet valitaan
Vastaanottavan Yhtiön Sulautumisesta päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Sekä hallituksen jäsenten määrän vahvistamista koskeva päätös että hallituksen
jäsenten valintaa koskeva päätös ovat ehdollisia Sulautumisen täytäntöönpanolle
Suomen Kaupparekisterissä ja Norjan Yritysrekisterissä. Kyseisten hallituksen jäsenten
toimikausi alkaa Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimispäivänä Suomen
Kaupparekisteriin (”Täytäntöönpanopäivä”) ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi
seuraavan Yhdistyneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Konsultoituaan Sulautuvan Yhtiön nimitysvaliokuntaa Vastaanottavan Yhtiön hallitus ja
osakkeenomistajien
nimitystoimikunta
ehdottavat
Vastaanottavan
Yhtiön
Sulautumisesta päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhdistyneen Yhtiön
hallitus koostuu yhdeksästä (9) osakkeenomistajien valitsemasta jäsenestä, ja että
Tomas Franzén, Vastaanottavan Yhtiön hallituksen nykyinen jäsen, valitaan ehdollisesti
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Yhdistyneen Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi, että Timo Ahopelto, Liselotte Hägertz
Engstam, Harri-Pekka Kaukonen, Niko Pakalén ja Endre Rangnes, joista kukin on
Vastaanottavan Yhtiön hallituksen nykyinen jäsen, valitaan ehdollisesti jatkamaan
Yhdistyneen Yhtiön hallituksessa, ja että Rohan Haldea, Salim Nathoo ja Leif Teksum,
joista kukin on Sulautuvan Yhtiön hallituksen jäsen, valitaan ehdollisesti Yhdistyneen
Yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy
Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Yhdistyneen Yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Lisäksi Osapuolet ovat sopineet ryhtyvänsä järjestelyihin, jotta Yhdistyneen Yhtiön
hallituksessa olisi neljä (4) henkilöstön edustajaa.
Konsultoituaan Sulautuvan Yhtiön nimitysvaliokuntaa Vastaanottavan Yhtiön hallitus ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottavat lisäksi Vastaanottavan Yhtiön
Sulautumisesta päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi
Yhdistyneen Yhtiön uusien hallituksen jäsenten palkkioista, mukaan lukien Yhdistyneen
Yhtiön tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan uusien jäsenten
palkkiot, Täytäntöönpanopäivänä alkavalle toimikaudelle. Valittavien uusien hallituksen
jäsenten vuosipalkkio maksetaan näiden toimikausien pituuksien mukaisessa suhteessa.
Henkilöstön edustajina toimivien hallituksen jäsenten palkkio määritellään erikseen,
mutta se ei missään tilanteessa tule ylittämään muiden hallituksen jäsenten palkkiota.
Muutoin Vastaanottavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2019 tekemät
hallituksen jäsenten palkkioita koskevat päätökset pysyvät voimassa muuttumattomina.
Niiden Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten, joita ei valita ehdollisesti jatkamaan
Yhdistyneen Yhtiön hallituksessa Täytäntöönpanopäivänä alkavalle toimikaudelle,
toimikausi päättyy Täytäntöönpanopäivänä.
Sulautuvan Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toimikaudet päättyvät
Täytäntöönpanopäivänä. Sulautuvan Yhtiön hallituksen jäsenille, joita ei ole valittu
Yhdistyneen Yhtiön hallitukseen, maksetaan kohtuullinen palkkio Sulautuvan Yhtiön
lopputilityksen laatimisen valvomisesta.
Konsultoituaan Sulautuvan Yhtiön nimitysvaliokuntaa Vastaanottavan Yhtiön hallitus ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunta voivat muuttaa edellä mainittuja Yhdistyneen
Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa koskevia ehdotuksia ja/tai heidän palkkioitaan
koskevia ehdotuksia, mikäli yksi tai useampi edellä mainituista henkilöistä ei olisi
käytettävissä valintaan hallituksen jäseneksi Vastaanottavan Yhtiön Sulautumisesta
päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Konsultoituaan Vastaanottavan Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa ja
Sulautuvan Yhtiön hallituksen nimitysvaliokuntaa Vastaanottavan Yhtiön hallitus voi
Sulautumisesta päättävän Vastaanottavan Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen
tarvittaessa kutsua koolle yhtiökokouksen päättämään Yhdistyneen Yhtiön hallituksen
täydentämisestä tai sen kokoonpanon tai palkkioiden muuttamisesta ennen
Täytäntöönpanopäivää, esimerkiksi jos Yhdistyneen Yhtiön hallitukseen ehdollisesti
valittu henkilö kuolee tai eroaa, taikka jos jonkun muun syyn vuoksi hänet täytyy korvata
toisella henkilöllä tai jos palkkiota olisi muutettava jostain muusta syystä.
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Osapuolet ovat sopineet, että Yhdistyneen Yhtiön osakkeenomistajien
nimitystoimikunnassa tulee Täytäntöönpanopäivästä alkaen olemaan viisi (5) jäsentä,
joista neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa nimittävät kukin yhden (1) jäsenen ja
viidentenä jäsenenä toimii Yhdistyneen Yhtiön hallituksen puheenjohtaja.
Osana Sulautumisen hyväksymistä Vastaanottavan Yhtiön hallitus ehdottaa
ylimääräiselle yhtiökokoukselle väliaikaista poikkeamista Vastaanottavan Yhtiön
osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan työjärjestyksestä Liitteen 1 B mukaisesti.

6.

Osakkeiden vaihtosuhde
Sulautuminen perustuu Tiedon ja EVRYN
vaihtosuhteeseen 58,5:41,5 ("Vaihtosuhde").

suhteellisia

arvoja

heijastavaan

Vaihtosuhde on määritelty Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön suhteellisten
arvostusten perusteella. Arvonmääritys on tehty soveltaen yleisesti käytettyjä
arvostusmenetelmiä. Arvonmääritys on perustunut Sulautumiseen Osallistuvien
Yhtiöiden itsenäisiin arvostuksiin mukaan lukien yhtiökohtaisilla tekijöillä oikaistuun
markkinaehtoiseen arvostukseen.
Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön suhteellisen arvonmäärityksen perusteella,
jota tukevat Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön hallitusten kunkin omilta
taloudellisilta neuvonantajiltaan saamat fairness opinion -lausunnot, Sulautuvan Yhtiön
ja Vastaanottavan Yhtiön hallitukset ovat todenneet, että arvonmääritykset ja
Vaihtosuhde ovat kohtuullisia ja että Sulautuminen on sekä Sulautuvan Yhtiön että
Vastaanottavan Yhtiön parhaan edun mukainen ja kummankin yhtiön
osakkeenomistajien parhaan edun mukainen.

7.

Sulautumisvastike

7.1

Sulautumisvastike osakkeina
Sulautuvan
Yhtiön
osakkeenomistajat
saavat
arvo-osuustilikohtaisesti
sulautumisvastikkeena 0,1200 Vastaanottavan Yhtiön uutta osaketta jokaista
omistamaansa Sulautuvan Yhtiön osaketta kohden (”Sulautumisvastike Osakkeina” ja
yhdessä alla kappaleessa 7.2 kuvatun Sulautumisvastikkeen Rahana kanssa,
"Sulautumisvastike"). Sulautumisvastike Osakkeina annetaan Sulautuvan Yhtiön
osakkeenomistajille suhteessa heidän osakeomistuksiinsa Sulautuvassa Yhtiössä
Sulautumisen toteutuksen yhteydessä määrättävänä täsmäytyspäivänä. Sulautuvan
Yhtiön itsensä tai Vastaanottavan Yhtiön omistamat Sulautuvan Yhtiön osakkeet eivät
oikeuta Sulautumisvastikkeeseen.
Vastaanottavassa Yhtiössä on vain yksi osakesarja, ja Vastaanottavan Yhtiön osakkeilla
ei ole nimellisarvoa.
Jos Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajan Sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden
lukumäärä (kutakin arvo-osuustiliä kohden) on murtoluku, murto-osat pyöristetään
alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Murto-osaiset oikeudet Yhdistyneen
Yhtiön uusiin osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä tai Oslo Børsissä, ja myyntitulot jaetaan tällaisten murto-osaisten oikeuksien
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omistusten mukaisessa suhteessa niille Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille, joilla on
oikeus saada tällaisia murto-osaisia oikeuksia. Vastaanottava Yhtiö vastaa murtoosaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

7.2

Sulautumisvastike rahana
Sulautumisvastikkeen Osakkeina lisäksi Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajat saavat
sulautumisvastikkeena 5,28 Norjan kruunua rahana jokaista omistamaansa Sulautuvan
Yhtiön osaketta kohden ("Sulautumisvastike Rahana")

7.3

Sulautumisvastikkeen jakautuminen
Sulautumisvastikkeen jakautuminen perustuu osakkeenomistukseen Sulautuvassa
Yhtiössä Sulautumisen toteutuksen yhteydessä määrättävänä täsmäytyspäivänä.
Lopullinen Yhdistyneen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä, joka annetaan
Sulautumisvastikkeena Osakkeina, ja lopullinen kokonaismäärä Sulautumisvastiketta
Rahana määritellään Sulautumisen toteutuksen yhteydessä määrättävänä
täsmäytyspäivänä. Sulautumisvastike annetaan Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajien,
lukuun ottamatta Sulautuvan Yhtiön itsensä tai Vastaanottavan Yhtiön,
täsmäytyspäivänä hallussaan pitämien Sulautuvan Yhtiön osakkeiden lukumäärän
perusteella. Tällaisten Sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden kokonaismäärä
pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.
Tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuvalla Yhtiöllä on 369 304 333
liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa osaketta. Sulautuvalla Yhtiöllä on lisäksi
hallussaan 1 501 744 omaa osaketta. Tämän Sulautumissuunnitelman päivämäärän
tilanteen perusteella Sulautumisvastikkeena annettavien Vastaanottavan Yhtiön
osakkeiden kokonaismäärä olisi siten 44 316 519 osaketta ja Sulautumisvastike Rahana
olisi siten yhteensä 1 949 926 878,24 Norjan kruunua.
Muun ohella mikä tahansa muutos Sulautuvan Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona
olevien osakkeiden määrässä, joka aiheutuu esimerkiksi siitä, että Sulautuva Yhtiö laskee
liikkeelle uusia ja/tai luovuttaa omia osakkeita olemassa olevien osakepohjaisten
kannustinohjelmien mukaisesti ennen Täytäntöönpanopäivää, voi vaikuttaa lopulliseen
yhteenlaskettuun Sulautumisvastikkeen kokonaismäärään.

7.4

Muu vastike
Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille ei anneta muuta vastiketta edellä kohdassa 7
mainitun Sulautumisvastikkeen ja murto-osaisten oikeuksien myynnistä saatavien
tuottojen lisäksi.

7.5

Optio-oikeudet ja muut Sulautuvan Yhtiön oikeuksiin oikeuttavat erityiset
oikeudet
Osana palkitsemis- ja kannustinjärjestelmäänsä Sulautuva Yhtiö on antanut tiettyjä
optio-oikeuksia
ja
rajoitettuja
osakeoikeuksia
(restricted
stock
units)
avaintyöntekijöilleen (EVRY:n johdon kannustinjärjestelmä ("MIP II"), EVRY:n pitkän
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aikavälin kannustinjärjestelmä ("LTIP") ja EVRY:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
("STIP")).
MIP II:n osalta 328 545 rajoitettua osakeoikeutta erääntyy käytettäväksi 21.7.2019 ja ne
tullaan suorittamaan ennen Täytäntöönpanopäivää joko rahana tai Sulautuvan Yhtiön
328 545 oman osakkeen luovuttamisella sekä kolmen (3) Norjan kruunun
osakekohtaisella osinkokorvauksella Sulautuvalta Yhtiöltä siihen oikeutetuille
työntekijöille. Mikäli osakeoikeudet toteutetaan luovuttamalla osakkeita, luovutetut
osakkeet tuottavat täyden oikeuden Sulautumisvastikkeeseen. Sulautuvan Yhtiön
tämän jälkeen jäljellä olevat omat osakkeet mitätöityvät Sulautumisen täytäntöönpanon
myötä. Näiden 328 545 rajoitetun osakeoikeuden toteuttamisen myötä MIP II on
toteutettu, eikä sen piirissä tämän jälkeen anneta enää rajoitettuja osakeoikeuksia tai
osakkeita taikka makseta rahakorvauksia.
Sulautuvalla Yhtiöllä jäljellä olevat erääntymättömät ja/tai käyttämättömät optiooikeudet ja rajoitetut osakeoikeudet, jotka kuuluvat LTIP:een ja STIP:een ja jotka tämän
Sulautumissuunnitelman päivämääränä oikeuttavat 3 730 365 osakkeeseen
Sulautuvassa Yhtiössä, tulevat jatkumaan ja tullaan muuntamaan arvoneutraalilla
tavalla rajoitetuiksi Yhdistyneen Yhtiön osakeoikeuksiksi tai kannustinosakkeiksi, jotka
ovat kaikilta olennaisilta osiltaan vastaavia taloudellisen arvon, määräytymisehtojen
sekä muiden ehtojen osalta, huomioimalla optio-oikeuksien mukainen osakkeen
merkintähinta, ja soveltamalla optio-oikeuksien vaihtosuhdetta 1 : 0,1423. Jos mikään
näistä tällä hetkellä erääntymättömistä optio-oikeuksista ja rajoitetuista
osakeoikeuksista erääntyy ja käytetään ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa,
kyseisten oikeuksien taloudellinen arvo suoritetaan Sulautuvan Yhtiön toimesta
kokonaisuudessaan rahana. Kaikki EVRY:n olemassa olevat oikeudet toteuttaa LTIP:n ja
STIP:n mukaisia optio-oikeuksia ja/tai rajoitettuja osakeoikeuksia rahakorvauksena
jatkuvat Yhdistyneen Yhtiön oikeuksina.

8.

Sulautumisvastikkeen antaminen
Sulautumisvastike
annetaan
Sulautuvan
Yhtiön
Täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

osakkeenomistajille

Sulautumisvastike Osakkeina voidaan antaa Yhdistyneen Yhtiön suoraan omistettujen
osakkeiden muodossa Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä,
Norjan Verdipapirsentralen:issa (VPS) rekisteröityinä osaketalletustodistuksina tai
osaketalletusetuuksina taikka vastaavin järjestelyin. Mikäli Yhdistynyt Yhtiö listataan
Oslo Børsiin, Yhdistynyt Yhtiö järjestää oletusarvoisesti Sulautuvan Yhtiön nykyisten
osakkeenomistajien
osakkeiden
hallussapidon
ja
kaupankäynnin
osaketalletustodistusten, osaketalletusetuuksien tai vastaavien järjestelyiden VPSrekisteröinnillä tai mikäli mahdollista, Yhdistyneen Yhtiön osakkeiden suoralla VPSrekisteröinnillä. Siinä tapauksessa, että Yhdistyneen Yhtiön osakkeita,
osaketalletustodistuksia tai osaketalletusetuuksia ei listata Oslo Børsiin, Yhdistyneen
Yhtiön tulee järjestää niiden Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajien osakeomistusten
siirtomahdollisuus, jotka haluavat kolmen (3) kuukauden sisällä Sulautumisen
toteuttamisesta siirtää osakkeiden hallussapidon Euroclear Finland Oy:lle joko
hallintarekisterirakenteella tai muulla sen hetkiselle osakkeenomistajapohjalle yleisesti
sopivalla rakenteella, sekä kattamaan näiden siirtojen kustannukset.
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Sulautumisvastikkeena annetut osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet,
mukaan lukien oikeus osinkoon, niiden rekisteröintipäivästä lähtien.
Sulautumisvastike Rahana maksetaan automaattisesti jokaiselle Sulautuvan Yhtiön
osakkeenomistajalle heidän Norjan arvo-osuusjärjestelmään liitetyille pankkitileilleen
VPS:issa.

9.

Optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajilla ei ole mitään Norjan Julkisen Osakeyhtiölain
pykälän 13-26(2) no.7 mukaisia erityisiä oikeuksia tai muita Sulautuvan Yhtiön antamia
erityisiä oikeuksia. Norjan Julkisen Osakeyhtiölain pykälien 11-1, 11-10 ja 11-12
(rahoitusvälineet) mukaisia oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia ei ole, lukuun
ottamatta avaintyöntekijöille annettuja tiettyjä yllä kohdassa 7.5 on kuvattuja
osakeoptioita ja rajoitettuja osakeoikeuksia.

10.

Yhdistyneen Yhtiön osakepääoma
Yhdistyneen Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Sulautumisen täytäntöönpanon
rekisteröinnin yhteydessä kohdassa 11 kuvatun kirjanpitokäsittelyn mukaisesti.

11.

Selvitys Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta
ja niiden arvostamiseen vaikuttavista seikoista, Sulautumisen
vaikutuksista Yhdistyneen Yhtiön taseeseen sekä Sulautumiseen
sovellettavista kirjanpidollisista ja verotuksellisista menetelmistä

11.1

Selvitys Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden
arvostamiseen vaikuttavista seikoista ja Sulautumisen kirjanpidollisesta
toteuttamisesta ja vaikutuksista
Sulautumisessa kaikki Sulautuvan Yhtiön (mukaan lukien tunnetut, tuntemattomat ja
ehdolliset) varat, velat ja vastuut sekä sopimukset ja sitoumukset ja niihin liittyvät
oikeudet ja velvollisuudet sekä niiden sijaan tulleet erät siirtyvät Yhdistyneelle Yhtiölle
suoraan lain nojalla. Vastaanottava Yhtiö on saanut riittävät certain funds –perusteiset
rahoitussitoumukset tunnustetuilta lainanantajilta sulautumisen yhteydessä.
Osapuolten tulee ennen sulautumisen täytäntöönpanoa sopia yhdessä toteutettavista
toimenpiteistä koskien Osapuolten olemassa olevia rahoitussopimuksia, liittyen muun
muassa Yhdistyneelle Yhtiölle siirtyviin ja jatkuviin rahoitusjärjestelyihin sekä
uudelleenrahoitettaviin ja/tai takaisinmaksettaviin ja purettaviin rahoitusjärjestelyihin.
Sulautumisen täytäntöönpano ei ole ehdollinen millekään rahoitusehdolle.
Sulautuminen on tarkoitus toteuttaa kirjanpidossa hankintamenomenetelmällä.
Sulautumisen yhteydessä syntyy sulautumiserotus, jonka suuruus määräytyy
Sulautumisvastikkeen käyvän arvon ja Sulautuvan Yhtiön varojen ja velkojen käyvän
arvon nettomääräisenä erotuksena. Syntyvä sulautumiserotus käsitellään Yhdistyneen
Yhtiön kirjanpidossa Suomessa voimassa olevan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Sulautuvan Yhtiön tase-erät, omaa pääomaa lukuun ottamatta, kirjataan Yhdistyneen
Yhtiön taseeseen soveltaen seuraavia kirjanpidollisia menetelmiä:
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(a)

Sulautuvan Yhtiön lopputilityksen mukaiset vastaavien erät kirjataan
kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen) ja –asetuksen (1339/1997,
muutoksineen) mukaisille kohdilleen Yhdistyneen Yhtiön taseen vastaaviin.
Sulautuvan Yhtiön lopputilityksen mukaiset vastattavaa-puolelle kirjatut vieraan
pääoman erät kirjataan Yhdistyneen Yhtiön vieraan pääoman asianmukaisiin
eriin lukuun ottamatta eriä, jotka koskevat Vastaanottavan Yhtiön saamisia
Sulautuvalta Yhtiöltä tai Sulautuvan Yhtiön saamisia Vastaanottavalta Yhtiöltä;
nämä saamissuhteet kuittaantuvat Sulautumisessa.

(b)

Sulautumisen Täytäntöönpanopäivänä laadittavan lopputilityksen mukaan
laskettava sulautumiserotus aktivoidaan Yhdistyneen Yhtiön taseeseen niihin
omaisuus- tai velkaeriin, joista sulautumiserotuksen katsotaan syntyneen. Se
osuus sulautumiserotuksesta, jota ei voida kohdistaa omaisuus- tai velkaeriin,
kirjataan taseeseen liikearvon lisäykseksi.

Kuvaus Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä havainnollistava
esitys Yhdistyneen Yhtiön alustavasta taseesta Sulautumisen jälkeen on liitetty tämän
Sulautumissuunnitelman Liitteeksi 3.
Sulautumisen lopulliset vaikutukset Yhdistyneen Yhtiön taseeseen määräytyvät
Täytäntöönpanopäivän mukaisen tilanteen ja Suomessa voimassa olevan hyvän
kirjanpitotavan perusteella.

11.2

Verotuksellinen toteutus ja Sulautumisen verovaikutukset
Sulautuminen ei ole veroneutraali. Toisin sanoen sulautumista kohdellaan Norjan ja
Suomen verotuksessa veronalaisena sulautumisena. Tämä koskee sekä Sulautuvaa
Yhtiötä ja Sulautuvan Yhtiön Norjassa ja Suomessa verovelvollisia osakkeenomistajia
sekä Vastaanottavaa Yhtiötä. Sulautumisen verovaikutukset muissa maissa
verovelvollisiin osakkeenomistajiin ovat riippuvaisia näihin soveltuvasta paikallisesta
lainsäädännöstä ja sääntelystä.
Sulautuvan Yhtiön kannalta tämä merkitsee sitä, että sitä verotetaan siten kuin kaikki
sen varat, oikeudet ja velvoitteet olisi myyty Vastaanottavalle Yhtiölle täydestä
markkina-arvosta Täytäntöönpanopäivänä. Sulautumisen ei odoteta johtavan siihen,
että Sulautuvalle Yhtiölle tulisi maksettavaksi mitään veroja. Tämä johtuu Norjassa
sovellettavasta osakkeiden luovutusvoittoverovapaussäännöksestä (participation
exemption), jonka mukaan kaikki Sulautuvan Yhtiön tytäryhtiöiden osakkeiden
luovuttamisesta syntyvät luovutusvoitot ovat verovapaita, ja siitä, että Sulautuvalla
Yhtiöllä on verotuksessa vahvistettuja tappioita, joilla voidaan kattaa muista varoista
syntyneitä luovutusvoittoja. Kaikki Sulautuvan Yhtiön Sulautumisen toteuttamishetkellä
käyttämättömät verotuksessa vahvistetut tappiot menetetään. Sulautuvan Yhtiön
tytäryhtiöiden verotuksessa vahvistetut tappiot säilyvät muuttumattomina
Sulautumisen jälkeen.
Suomen verotuksessa Sulautuvan Yhtiön katsotaan purkautuvan ja sen varojen,
oikeuksien ja velvoitteiden katsotaan siirtyvän sen osakkeenomistajille, joiden katsotaan
välittömästi luovuttavan ne täydestä markkina-arvosta Vastaanottavalle Yhtiölle. Siten
kaikkien Vastaanottavalle Yhtiölle siirrettävien varojen, oikeuksien ja velvoitteiden
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verotuksessa poistamaton hankintameno Sulautumisen jälkeen on niiden täysi
markkina-arvo Täytäntöönpanopäivänä.
Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajia, jotka ovat verovelvollisia Norjassa, verotetaan
Sulautumisen yhteydessä Sulautuvan Yhtiön osakkeiden luovuttamisesta
Täytäntöönpanopäivänä. Norjassa verovelvollisille osakkeenomistajille, jotka ovat
osakeyhtiöitä tai vastaavia yhteisöjä, luovutus on verovapaa Norjassa sovellettavan
osakkeiden luovutusvoittoverovapaussäännöksen (participation exemption) mukaisesti.
Norjassa verovelvollisille osakkeenomistajille, jotka ovat luonnollisia henkilöitä,
Sulautuminen realisoi verotettavaa luovutusvoittoa / verotuksessa vähennyskelpoisia
tappioita riippuen kunkin osakkeenomistajan Sulautuvan Yhtiön osakkeistaan
maksamasta hinnasta.
Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajia, jotka ovat verovelvollisia Suomessa, verotetaan
Sulautumisen yhteydessä Sulautuvan Yhtiön osakkeiden luovuttamisesta
Täytäntöönpanopäivänä. Sulautuminen realisoi verotettavaa luovutusvoittoa /
verotuksessa vähennyskelpoisia luovutustappiota riippuen kunkin osakkeenomistajan
Sulautuvan Yhtiön osakkeiden verotuksessa poistamattomasta hankintamenosta.
Niiden osakkeenomistajien, jotka ovat verovelvollisia muualla kuin Norjassa tai
Suomessa, verokohtelua säännellään kyseisen maan verolainsäädännön mukaisesti.
Joissain valtioissa Sulautumista voidaan pitää verotettavana luovutuksena, kun taas
joissain maissa verotukselliseen jatkuvuuteen perustuva verohuojennus voi olla
mahdollinen. Norjan veroviranomaisen antamalla sitovalla päätöksellä on varmistettu,
ettei Sulautuvalle Yhtiölle tai sen ulkomaalaisille osakkeenomistajille aiheudu
lähdeveroseuraamuksia Norjassa Sulautumisen johdosta.
Kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan konsultoimaan oman maansa veroasiantuntijoita
selvittääkseen
Sulautumisen
aiheuttamat
veroseuraamukset
yksittäiselle
osakkeenomistajalle.

12.

Työntekijöiden
osallistuminen
sulautumisprosessiin
Sulautumisen todennäköiset vaikutukset työsuhteisiin

ja

Sulautuvalla Yhtiöllä ei ole suoria työntekijöitä, koska kaikki työntekijät Sulautuvan
Yhtiön konsernissa työskentelevät Sulautuvan Yhtiön tytär- ja osakkuusyhtiöissä. Siten
EU:n liikkeenluovutusta koskeva direktiivi 2001/23/EC (implementoituna Suomen ja
Norjan lakiin) ei ole relevantti.
Sulautuminen ei vaikuta suoraan Sulautuvan Yhtiön tytäryhtiöiden tai
osakkuusyhtiöiden työntekijöihin, koska heidän työsuhteensa nykyiseen työnantajaan
säilyvät eivätkä siirry uudelle työnantajalle. Minkään Sulautuvan yhtiön, Vastaanottavan
Yhtiön taikka niiden tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden työntekijöiden, lukuun
ottamatta Sulautuvan Yhtiön toimitusjohtajaa, työ- tai palvelussopimus ei pääty
transaktion takia, eikä kyseisille työntekijöille aiheudu mitään oikeudellisia vaikutuksia
Sulautumisen seurauksena.
Tiedonanto- ja/tai kuulemisvaatimuksia, sikäli kuin niitä sovelletaan työehtosopimusten
ja/tai muun soveltuvan Norjan, Ruotsin tai/ja Suomen lainsäädännön perusteella,
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mukaan lukien Norjan Julkisen Osakeyhtiölain pykälä 13-11 ja Suomen laki
yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007), tullaan noudattamaan.
Koska Vastaanottavan Yhtiön kotipaikka on Suomi, Suomen henkilöstön
edustamisoikeuksia koskeva sääntely soveltuu Sulautumiseen.
Tämän
Sulautumissuunnitelman päivämääränä Vastaanottavan Yhtiön hallituksessa on kaksi (2)
henkilöstön edustajaa lain henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa (725/1990)
mukaisesti. Sulautuvan Yhtiön hallituksessa on neljä (4) henkilöstön edustajaa Norjan
Julkisen Osakeyhtiölain ja liitännäisten määräysten mukaisesti.
Lain henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa (725/1990) ja siinä viitatun lain
henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä ja eurooppaosuuskunnassa (758/2004), joilla
implementoitiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/56/EC 26.10.2005
(myöhemmin yhdistetty EU direktiivin 2017/1132 artiklaan 133), mukaisia määräyksiä
sovelletaan ja ne asettavat määräykset työntekijöiden osallistumisen järjestämiselle
liittyen rajat ylittävään sulautumiseen. Sulautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö joko
noudattavat lain henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 9 b) §:n mukaisia niin
sanottuja standardisääntöjä tai neuvottelevat työntekijöiden kanssa kyseisen lain
mukaisesti.
Osapuolet ovat sopineet järjestelyistä, joiden mukaisesti Yhdistyneen Yhtiön
hallitukseen tulee neljä (4) henkilöstön edustajaa, kuten yllä kohdassa 5 on kuvattu.
Sulautuvan Yhtiön Norjassa sijaitsevien tytäryhtiöiden hallituksissa työntekijöiden
edustus jatkuu ja/tai järjestetään Norjan yhtiölainsäädännön ja vastaavien säännösten
mukaan.
Mikäli tulevaisuudessa harkitaan työvoiman vähennyksiä tai muita toimia, niistä tullaan
järjestämään erillisiä keskusteluja ja/tai työntekijöiden kuulemisia Yhdistyneen Yhtiön
työntekijöiden ja/tai heidän edustajiensa kanssa soveltuvien lakien ja säännösten
mukaisesti kullakin lainkäyttöalueella.

13.

Hyväksynnät ja muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat
asiat

13.1

Hyväksynnät
Sulautuminen on ehdollinen Norjan, Suomen, Ruotsin ja Ukrainan kilpailuviranomaisten
hyväksynnöille. Osapuolet tulevat yhteistyössä valmistelemaan kilpailuviranomaisten
hyväksyntöjen saamiseksi vaadittavat asiakirjat ja tiedot, parhaan kykynsä mukaan
suorittamaan kaikki kohtuudella vaadittavat toimet kaikkien kilpailuviranomaisille
tehtävien rekisteröintien ja ilmoitusten tekemiseksi tarvittavien kilpailuviranomaisten
lupien saamiseksi Sulautumiselle niin pian kuin mahdollista, tai huolehtimaan niiden
suorittamisesta, sekä yhdessä arvioimaan ja toteuttamaan kaikki käytettävissä olevat
vaihtoehdot
kilpailuviranomaisten
hyväksynnöille
asettamien
vaatimusten
täyttämiseksi Yhdistymissopimuksessa asetettujen tarkempien ehtojen mukaisesti.
Sulautumisen seurauksena tapahtuva EVRY Card Services AS:n välillinen omistuksen
muutos edellyttää Norjan Finanssivalvonnan (No: Finanstilsynet) hyväksyntää EVRY Card
Services AS:n maksulaitostoimiluvan mukaisesti.
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Sulautuminen edellyttää lisäksi lain ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta (172/2012
muutoksineen) mukaan Suomen työ- ja elinkeinoministeriön vahvistusta Lyngen Holdco
S.à.r.l:lle annettavan Sulautumisvastikkeen Osakkeina johdosta, jonka seurauksena
Lyngen HoldCo S.à.r.l tulee omistamaan yli kymmenen prosenttia (10%) Yhdistyneen
Yhtiön osakkeista.

13.2

Muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat asiat
Tämän Sulautumissuunnitelman päivämäärästä alkaen Sulautumisen toteuttamiseen
asti kumpaakin Osapuolta johdetaan ja hallinnoidaan Sulautumiseen Osallistuvien
Yhtiöiden tavanomaisen käytännön ja Yhdistymissopimuksen määräysten mukaisesti.
Muutoin kuin olemassa oleviin työntekijöille suunnattuihin osakepohjaisiin
kannustinjärjestelmiin liittyen, Sulautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö eivät saa
sulautumisprosessin aikana päättää mistään asiasta (riippumatta siitä, ovatko kyseiset
asiat tavanomaisia vai epätavanomaisia), joka vaikuttaisi kyseisen yhtiön omaan
pääomaan tai ulkona olevien osakkeiden lukumäärään, mukaan lukien muun muassa
osakeannit ja -lunastukset, omien osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen, osingon
jakaminen, osakepääoman muutokset sekä muut vastaavat toimet, taikka ryhtymään tai
sitoutumaan tällaisiin toimiin, elleivät Osapuolet nimenomaisesti toisin sovi.

14.

Pääomalainat
Vastaanottava Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen Osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja pääomalainoja.

15.

Osakeomistukset Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön
välillä
Tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuva Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät
omista, ja Sulautuva Yhtiö sitoutuu olemaan hankkimatta, ja huolehtimaan siitä, että sen
tytäryhtiöt eivät hanki, Vastaanottavan Yhtiön osakkeita, ja Vastaanottava Yhtiö ei
omista ja sitoutuu olemaan hankkimatta, ja huolehtimaan siitä, että sen tytäryhtiöt eivät
hanki, Sulautuvan Yhtiön osakkeita, elleivät Osapuolet nimenomaisesti ja kirjallisesti
toisin sovi.
Tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuvalla Yhtiöllä on hallussaan
1,501,744 omaa osaketta. Kummallakaan Sulautumiseen Osallistuvista Yhtiöistä ei ole
emoyhtiötä.

16.

Yrityskiinnitykset
Tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuvan Yhtiön tai Vastaanottavan
Yhtiön omaisuuteen ei kohdistu yrityskiinnityslain (634/1984, muutoksineen) mukaisia
yrityskiinnityksiä.
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17.

Erityiset edut ja oikeudet Sulautumisen yhteydessä
Alla esitettyä lukuun ottamatta Sulautumisen yhteydessä ei anneta Osakeyhtiölaissa tai
Norjan Julkisessa Osakeyhtiölaissa tarkoitettuja erityisiä etuja tai oikeuksia Sulautuvan
Yhtiön tai Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille,
tarkastusvaliokunnan tai tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille tai tilintarkastajille eikä
tästä Sulautumissuunnitelmasta Sulautuvalle Yhtiölle ja Vastaanottavalle Yhtiölle
riippumattoman asiantuntijan lausunnon antaville tilintarkastajille.
Sulautuvan Yhtiön toimitusjohtaja on Sulautumisen onnistuneen täytäntöönpanon
johdosta oikeutettu transaktiobonukseen, joka vastaa määrältään noin hänen
vuosittaista peruspalkkaansa.
Sulautumisen toteutuessa Sulautuvan Yhtiön toimitusjohtajan tehtävä päättyy. On
sovittu, että hän tulee työskentelemään Yhdistyneelle Yhtiölle 12 kuukauden ajan
Sulautumisen toteuttamisen jälkeen Yhdistyneen Yhtiön toimitusjohtajan
neuvonantajana tietyissä erityistehtävissä ja konsultaatioissa. Tänä 12 kuukauden
ajanjaksona hänelle maksettavan korvauksen taso pysyy samana kuin hänen nykyisen
työsopimuksensa mukaan. On sovittu että kaikki hänen LTIP:n mukaiset optio-oikeudet
ja STIP:n mukaiset rajoitetut osakeoikeutensa peruutetaan optio-oikeuksien ja
rajoitettujen osakeoikeuksien arvoista rahana maksettavaa korvausta vastaan.
Vastaanottavan Yhtiön Toimitusjohtajan palkkio on kuvattu Vastaanottavan Yhtiön
verkkosivuilla
osoitteessa
http://www.tieto.com/contentassets/a5563896270c41de99997690c612bc67/tietovuosikertomus-2018.pdf nähtävillä olevassa Vastaanottavan Yhtiön palkka- ja
palkkioselvityksessä.
Tästä Sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavien tilintarkastajien palkkio sekä
Sulautuvan Yhtiön lopputilityksestä tilitarkastuskertomuksen antavan Sulautuvan Yhtiön
tilintarkastajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi Yhdistyneen Yhtiön hallituksen
hyväksymän laskun mukaisesti.

18.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti ja rekisteröinnin
ehdot
Kumpikin Osapuoli, mukaan lukien Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden hallitukset,
sitoutuvat siihen, että Sulautumisen toteuttamiseksi vaadittavat päätökset tehdään ja
tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Erityisesti Osapuolten tulee viivytyksettä
Sulautumissuunnitelman allekirjoituksen jälkeen:
(i)

varmistaa Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen rekisteröitäväksi
Norjan Yritysrekisteriin Norjan Julkisen Osakeyhtiölain pykälän 13-13 ja
Suomen Kaupparekisteriin Osakeyhtiölain 16 luvun 24 §:n mukaisesti;

(ii)

asettaa Sulautumissuunnitelma nähtäville kummankin Osapuolen
osakkeenomistajille Osakeyhtiölain ja Norjan Julkisen Osakeyhtiölain
mukaisesti; ja

15

(iii)

kutsua koolle Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden ylimääräiset
yhtiökokoukset Sulautumissuunnitelman mukaisten Sulautumisen
edellyttämien hyväksyntöjen hankkimiseksi.

Sulautuminen pannaan täytäntöön tämän Sulautumissuunnitelman kohdassa 22
asetettujen ehtojen mukaisesti, kun sulautuminen on rekisteröity Suomen
Kaupparekisteriin Osakeyhtiölain 16 luvun 25 §:n mukaisesti, jolloin sulautumisen
oikeudelliset vaikutukset tulevat voimaan Osakeyhtiölain 16 luvun 27 §:n ensimmäisen
momentin ja Norjan Julkisen Osakeyhtiölain pykälän 13-17 mukaisesti. Suunniteltu
Täytäntöönpanopäivä,
eli
Sulautumisen
täytäntöönpanon
suunniteltu
rekisteröintiajankohta, on 1.2.2020 (rekisteröintihetki arviolta kello 00:01:01).
Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä ei ole sitova ja todellinen Täytäntöönpanopäivä voi
olla aikaisemmin tai myöhemmin kuin edellä mainittu päivä.
Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden hallitukset ovat velvollisia toimittamaan
Sulautumisen täytäntöönpanoa koskevan ilmoituksen Suomen Kaupparekisterille ja
Norjan Yritysrekisterille viivytyksettä sen jälkeen, kun kaikki Sulautumisen ehdot on
täytetty tai niiden täyttämisen vaatimisesta on asianmukaisesti luovuttu, sekä
esittämään pyynnön kaupparekisteriviranomaisille Sulautumisen rekisteröimiseksi.
Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden hallitukset voivat, sekä ennen kuin
Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset ovat päättäneet
Sulautumisesta että näiden ylimääräisten yhtiökokousten jälkeen, yhdessä päättää olla
toteuttamatta Sulautumista.
Päivämääränä, jona Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Suomen
Kaupparekisteriin, kaikki Sulautuvan Yhtiön varat, velat ja vastuut siirtyvät Yhdistyneelle
Yhtiölle, ja samanaikaisesti Sulautuva Yhtiö purkautuu.

19.

Kirjanpidollinen sulautumispäivämäärä
Sulautumisen
kirjanpidollisten
vaikutusten
odotetaan
tulevan
voimaan
Täytäntöönpanopäivästä alkaen ja Sulautuvan Yhtiön liiketoimia tullaan kirjanpidossa
käsittelemään Yhdistyneen Yhtiön liiketoimina Täytäntöönpanopäivästä alkaen.

20.

Tilinpäätökset, jotka ovat Sulautumisen ehdoista päättämisen
perusteena
Tämän Sulautumisen ehdot perustuvat Sulautuvan Yhtiön tilinpäätösasiakirjoihin per
31.12.2018, Vastaanottavan Yhtiön tilinpäätösasiakirjoihin per 31.12.2018 sekä
kummankin yhtiön osavuosikatsauksiin per 31.3.2019, joista kaikki ovat Liitteenä 3 A.
Sulautuvan yhtiön tilinpäätökset on laadittu Norjan kirjanpitolain ja yksinkertaistettujen
IFRS-standardien soveltamista koskevan (2014) asetuksen pykälän 3-9 mukaisesti, kuten
Norjan valtiovarainministeriö on säätänyt 3.11.2014. Tämä tarkoittaa, että
kirjanpitoperiaatteissa noudatetaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja sekä
esittämistapa että ilmoitettavat tiedot ovat Norjan kirjanpitolain sekä yleisesti
hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisia.
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Vastaanottavan Yhtiön tilinpäätökset on laadittu Suomen kirjanpitolain (1336/1997)
mukaisesti.
Molempien yhtiöiden konsernitilinpäätökset on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti noudattaen Euroopan parlamentin Asetusta
(EY) N:o 1606/2002.

21.

Vastaanottavan Yhtiön uusien osakkeiden ottaminen julkisen
kaupankäynnin kohteeksi ja Sulautuvan Yhtiön osakkeiden
poistaminen pörssilistalta
Vastaanottava Yhtiö hakee Sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden
ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä sekä Nasdaq Stockholm
Ltd:ssä. Osapuolet pyrkivät varmistamaan, että Yhdistyneen Yhtiön osakkeet tai sen
osakkeita edustavat osaketalletustodistukset tai osakkeita edustavat etuudet,
tapauksesta riippuen, tullaan lisäksi listaamaan Oslo Børsiin Sulautumisen
täytäntöönpanon yhteydessä tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen.
Vastaanottava Yhtiö julkaisee Sulautumiseen ja Sulautumisvastikkeena annettavien
uusien osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyen
sulautumisesitteen ennen Vastaanottavan Yhtiön ja Sulautuvan Yhtiön Sulautumisesta
päättäviä ylimääräisiä yhtiökokouksia. Uusien osakkeiden ottaminen kaupankäynnin
kohteeksi tapahtuu ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Täytäntöönpanopäivänä tai
mahdollisimman pian sen jälkeen. Sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet tulevat
Täytäntöönpanopäivästä alkaen tuottamaan täydet osakkeenomistajan oikeudet.
Sovellettavista laeista seuraavan lisäksi osinkojen maksuun ei tulla soveltamaan mitään
erityisiä ehtoja.
Kaupankäynnin Sulautuvan Yhtiön osakkeilla Oslon pörssissä (Oslo Børs) odotetaan
päättyvän viimeistään Täytäntöönpanopäivänä.

22.

Sulautumisen täytäntöönpanon edellytykset
Sulautumisen täytäntöönpano on kummankin Sulautumiseen Osallistuvan Yhtiön osalta
ehdollinen ainoastaan seuraavien edellytysten täyttymiselle:
(i)

Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden yhtiökokoukset ovat
vaadittavalla enemmistöllä hyväksyneet Sulautumissuunnitelman ja
Sulautumissuunnitelmassa sovitut päätökset, kuten Liitteessä 1 A ja
Liitteessä 1 B on kunkin kohdalta esitetty;

(ii)

kohdassa 13.1 mainitut kilpailuviranomaisten ja muiden viranomaisten
hyväksynnät on saatu Yhdistymissopimuksen mukaisesti;

(iii)

Vastaanottava Yhtiö on hankkinut kirjalliset vahvistukset Helsingin
pörssiltä ja Nasdaq Stockholm Ltd:ltä siitä, että Sulautumisvastike
Osakkeina
tullaan
listaamaan
viipymättä
Sulautumisen
täytäntöönpanon toteutuessa;
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(iv)

mitään sellaista olennaista vakuutusten rikkomista ei ole tapahtunut,
jonka suoralla seurauksella arvioidaan olevan olennainen haitallinen
vaikutus Yhdistymissopimuksessa tarkemmin määritetyllä tavoin;

(v)

kumpikaan Sulautumiseen Osallistuvista Yhtiöistä ei ole maksanut tai
tehnyt päätöstä osingon maksamisesta tai muusta varojen jaosta
Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen, muutoin kuin mitä
kohdassa 7.5 on sovittu;

(vi)

mitään sellaista lakia ei ole säädetty, joka estäisi Sulautumisen
rekisteröimisen, eikä minkään toimivaltaisen lainkäyttöalueen
tuomioistuin tai sääntelyviranomainen ole antanut määräystä tai
antanut viranomaispäätöstä, joka estäisi Sulautumisen toteuttamisen,
eikä toimivaltaisen arvopaperimarkkinaviranomaisen toimesta ole
vireillä mitään olennaista tutkintaa, joka koskisi sovellettavien
arvopaperimarkkinalakien noudattamista liittyen Sulautuvan Yhtiön
yhtiökokoukseen tai Sulautumiseen;

(vii)

Norjan lain julkisista osakeyhtiöistä pykälän 13-25 (2) nr. 5, viit. pykälän
13-15 mukaisen velkojien vastustuksen määräaika on päättynyt ja
vastustuksestaan ilmoittaneiden velkojien osalta vastustukset on
selvitetty tai tuomioistuin on määrännyt, että Sulautuminen voidaan
toteuttaa vastustuksista huolimatta ja rekisteröidä soveltuviin
rekistereihin sekä Norjassa että Suomessa;

(viii)

kaikki muut Yhdistymissopimuksessa asetetut ehdot on täytetty tai
niiden täyttämisen vaatimisesta on luovuttu ja Yhdistymissopimus on
voimassa eikä sitä ole päätetty;

(ix)

Osapuolet
ovat
kaikin
olennaisin
tavoin
toimineet
Yhdistymissopimukseen
sisältyvien
sitoumuksiensa
ja
velvollisuuksiensa, tämän Sulautumissuunnitelman ja kaikkien niihin
liittyvien asiakirjojen mukaisesti Sulautumisen suhteen, kuten
Yhdistymissopimuksessa on tarkemmin määritelty; ja

(x)

Norjan Yritysrekisteri on antanut todistuksen Sulautumiseen liittyen,
joka on toimitettu Suomen Kaupparekisteriin.

Kummankin Sulautumiseen Osallistuvan Yhtiön hallituksella on oikeus, yksinomaisen
harkintavaltansa perusteella ja ilman yhtiökokouksen hyväksyntää, oman yhtiönsä
puolesta luopua vaatimasta minkä tahansa yllä esitettyjen Sulautuvan Yhtiön ja
Vastaanottavan Yhtiön puolesta täytäntöönpanolle asetettujen edellytysten
täyttämistä.
Lisäksi Sulautuminen voidaan peruuttaa välittömin vaikutuksin ennen Sulautumisen
toteuttamista seuraavasti:
(i)

yhteisellä kirjallisella hyväksynnällä, Sulautumiseen Osallistuvien
Yhtiöiden hallitusten asianmukaisesti valtuuttamana;
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23.

(ii)

kumman tahansa Osapuolen toimesta, jos Sulautumisen
täytäntöönpanolle asetettuja edellytyksiä ei ole täytetty
Yhdistymissopimuksessa määriteltyyn raukeamispäivään mennessä,
ellei kyseistä aikarajaa ole yhteisellä kirjallisella sopimuksella pidennetty
Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden hallitusten asianmukaisesti
valtuuttamana;

(iii)

rikkomukseen syyllistymättömän Osapuolen toimesta toisen Osapuolen
Yhdistymissopimuksen mukaisesti antaman vakuutuksen rikkomisen
johdosta, edellyttäen, että kyseisen rikkomuksen suoralla seurauksella
arvioidaan olevan olennaisen haitallinen vaikutus siten kuin
Yhdistymissopimuksessa on määritelty; ja

(iv)

siinä tapauksessa, että jomman kumman tai molempien Sulautumiseen
Osallistuvien
Yhtiöiden
yhtiökokous
ei
hyväksy
Sulautumissuunnitelmassa sovittuja päätöksiä Liitteiden 1 A ja 1 B
mukaisessa muodossa.

Aputoiminimet
Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Liitteessä 4 olevat aputoiminimet
rekisteröidään Yhdistyneelle Yhtiölle.

24.

Selvitys sulautumisen todennäköisistä seurauksista
Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt ovat valmistelleet selvityksen sulautumisen
todennäköisistä seurauksista osakkeenomistajille, velkojille ja työntekijöille Norjan
Julkisen Osakeyhtiölain pykälän 13-27 ja Osakeyhtiölain 16 luvun 22 §:n mukaisesti.

25.

Kieliversiot
Sulautumissuunnitelma on laadittu ja allekirjoitettu englannin kielellä. Osapuolet
laativat suomen- ja norjankieliset käännökset. Mikäli englannin-, suomen- tai
norjankielisten versioiden kesken ilmenee ristiriitaisuuksia, noudatetaan
englanninkielistä versiota.

26.

Muut asiat
Sulautumissuunnitelmasta päätettäessä yhtiökokoukset valtuuttavat Sulautuvan Yhtiön
ja Vastaanottavan Yhtiön hallitukset tekemään yhdessä vähäisiä muutoksia
Sulautumissuunnitelmaan, jos tästä ei aiheudu mitään haittaa Yhtiöille, niiden velkojille,
tai osakkeenomistajille, eikä se aseta niitä epäedulliseen asemaan.
Sulautumissuunnitelmaan sovelletaan ja se on laadittu Norjan ja Suomen lakien
mukaan, pois lukien niiden lainvalintaa koskevat säännökset (liittyen Norjaan, Suomeen
tai mihinkään muuhunkaan lainsäädäntöalueeseen), jotka voisivat johtaa minkään
muiden kuin Suomen ja Norjan lakien soveltamiseen.
Kaikki tästä Sulautumissuunnitelmasta johtuvat Osapuolten väliset erimielisyydet tai
vaatimukset, mukaan lukien erimielisyys koskien tämän Sulautumissuunnitelman
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olemassaoloa
tai
voimassaoloa,
tullaan
ratkaisemaan
Norjan
välimiesmiesmenettelylain, 14.5.2004, nr. 25 (muutoksineen) mukaisesti ja tämän
Sulautumissuunnitelman mukaiset täydennykset ja muutokset huomioon ottaen.
Välimiestuomiot ja -menettelyt toimitetaan Oslossa englannin kielellä
luottamuksellisessa menettelyssä.
______________________________
(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)
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Tästä Sulautumissuunnitelmasta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi (1) Sulautuvalle
Yhtiölle ja yksi (1) Vastaanottavalle Yhtiölle.
Helsingissä ja Oslossa 26.6.2019

Tieto Oyj:
KURT JOFS

____________________________
Nimi: Kurt Jofs
Asema: Hallituksen puheenjohtaja

EVRY ASA:
SALIM NATHOO

_______________________________
Salim Nathoo
Hallituksen puheenjohtaja

_______________________________
Rohan Haldea

LOUISE ENGELBRECHT SØNDERGAARD
_______________________________
Louise Engelbrecht Søndergaard

KRISTIN MARGRETHE KROHN DEVOLD
_______________________________
Kristin Margrethe Krohn Devold

_______________________________
Leif Teksum

LEIF TEKSUM

_______________________________
Eva Christina Malin Persson

_______________________________
Bente Riis Lennertzen

BENTE RIIS LENNERTZEN

_______________________________
Jenny Linnéa Lindh

TOMMY SANDER ALDRIN

SIGVE SANDVIK LÆRDAL

_______________________________
Tommy Sander Aldrin

ROHAN HALDEA

EVA CHRISTINA MALIN PERSSON

JENNY LINNÉA LINDH

_______________________________
Sigve Sandvik Lærdal
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Sulautumissuunnitelman liitteet
Liite 1 A

Ehdotukset Sulautuvan Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Liite 1 B

Ehdotukset
Vastaanottavan
yhtiökokoukselle.

Liite 2 A

Nykyinen Sulautuvan Yhtiön yhtiöjärjestys.

Liite 2 B

Nykyinen Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestys.

Liite 2 C

Muutettu Yhdistyneen Yhtiön yhtiöjärjestys.

Liite 3

Selvitys Sulautuvan Yhtiön varoista ja veloista sekä omasta
pääomasta sekä Sulautuvan Yhtiön arvonmääritys ja alustava
esitys Yhdistyneen Yhtiön taseesta.

Liite 3 A

Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön tilinpäätösasiakirjat
per 31.12.2016 31.12.2017, 31.12.2018 ja kummankin yhtiön
osavuosikatsaukset per 31.3.2019.

Liite 4

Aputoiminimet.

Yhtiön

ylimääräiselle
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TÄTÄ SULAUTUMISSUUNNITELMAA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA
MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN JA
SÄÄNTÖJEN VASTAISTA
Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä, ostaa tai luovuttaa mitään Tieto Oyj:n ("Tieto" tai "Yhtiö")
tai EVRY ASA:n ("EVRY") arvopapereita millään alueella, jolla se olisi laitonta.
Missä tahansa sellaisessa ETA:n jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa tai Norjassa, joka on
implementoinut
direktiivin
2003/71/EY
muutoksineen
(mukaan
lukien
kaikki
implementointitoimet kussakin jäsenvaltiossa, tai kuten korvattu, mukaan lukien asetuksella
(EU) 2017/1129, jonka keskeiset kohdat tulevat voimaan 21.7.2019 alkaen, "Esitedirektiivi"),
tämä tieto on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan "kokeneille sijoittajille" kyseisessä
jäsenvaltiossa kuten määritetty Esitedirektiivissä.
Tätä asiakirjaa ja tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi
Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja ei muodosta tarjousta myydä, ostaa tai luovuttaa mitään
arvopapereita Yhdysvalloissa. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä
tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of
1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä näitä saa tarjota tai myydä
Yhdysvaltoihin ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvoitteista tai
muutoin kuin transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain
arvopaperilain mukaisesti. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä
Yhdysvalloissa eikä tehdä julkista tarjousta arvopapereista Yhdysvalloissa. Kaikkia tässä
tarkoitettuja arvopapereita voidaan tarjota tai myydä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain
mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
nojalla.
Tämä tiedote koskee ulkomaisen yhtiön arvopapereita. Tiedotetta koskevat toisen maan
julkistamisvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista. Asiakirjaan liitetyt mahdolliset
tilinpäätökset on laadittu toisen maan tilinpäätösstandardien mukaan, jotka eivät välttämättä
vastaa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiä.
Oikeuksienne toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion
arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska liikkeeseenlaskija on sijoittautunut toiseen
maahan, ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua toisessa maassa.
Ette välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä
oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta ulkomaisessa tuomioistuimessa.
Ulkomaisen yhtiön ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen
tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.
Huomioittehan, että liikkeeseenlaskija voi ostaa arvopapereita muutoin kuin minkä tahansa
tässä mainitun transaktion yhteydessä, kuten julkisesta kaupankäynnistä tai yksityisten ostojen
kautta.
Iso-Britanniassa tämä asiakirja ja mitkä tahansa muut materiaalit, jotka liittyvät tässä
tarkoitettuihin arvopapereihin, on suunnattu ainoastaan, ja mikä tahansa sijoitus tai
sijoitustoiminta, johon tämä asiakirja liittyy, on mahdollinen ja sellaiseen ryhdytään vain
"kokeneiden sijoittajien" kanssa, kuten määritelty Esitedirektivin 2(1)(e) artiklassa, jotka ovat: (i)
henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista ja jotka ovat
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ammattimaisia sijoittajia Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005)
(muutoksineen, "Määräys") 19(5) artiklan mukaisesti; tai (ii) yhteisöjä, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (A)–(D) -kohtien mukaisesti;
tai (iii) muutoin henkilöitä, joille nämä voidaan laillisesti suunnata (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kenenkään henkilön Iso-Britanniassa, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule luottaa näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön tai toimia niiden
pohjalta.
Tämä asiakirja on mainos, eikä se ole Esitedirektiivin tarkoittama esite. Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite tullaan julkaisemaan, ja se on julkaisemisen jälkeen saatavilla
osoitteessa www.tieto.com/fi/tietoevry. Sijoittajien ei tule merkitä mitään tässä asiakirjassa
tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella.

Liite 1 A
Ehdotukset Sulautuvan Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på
engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to
versjonene skal den norske versjonen gå foran.

This notice has been prepared both in Norwegian and in
English. In case of discrepancies between the two
versions, the Norwegian version shall prevail.

INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
EVRY ASA (ORG.NR. 934 382 404)

NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN
EVRY ASA (ORG.NO. 934 382 404)

Styret innkaller med dette til ekstraordinær
generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") i
Selskapets lokaler i [=] den [●] 2019 kl [●].

The Board of Directors hereby calls for an
Extraordinary General Meeting of EVRY ASA (the
"Company") at the Company`s offices in [=] at [●]
hours (CET) on [●] 2019.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil
åpne generalforsamlingen og foreta registreringen av
fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

The Chair of the Board or a person appointed by the
Chair of the Board will open the general meeting and
perform registration of the shareholders in attendance
and the powers of attorney.

Følgende saker foreligger på agendaen:

The following items are on the agenda:

1.

VALG AV MØTELEDER OG ÈN PERSON TIL Å
MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

1.

ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES

2.

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN

2.

APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

3.

FUSJON

3.

MERGER

Det henvises til fusjonsplan inngått mellom styret i
Selskapet og styret i Tieto Oyj ("Tieto") vedrørende en
fusjon av Selskapet og Tieto som annonsert ved
børsmelding av 18. juni 2019. Etter styrets oppfatning vil
en slik fusjon legge grunnlag for omfattende synergier,
kostnadsbesparelser og nye forretningsmuligheter.

Reference is made to the merger plan entered into by
the Board of Directors of the Company and the Board
of Directors of Tieto Oyj ("Tieto") regarding a merger
of the Company and Tieto as announced by stock
exchange notice on 18 June 2019. It is the opinion of the
Board of Directors that such a merger will arrange for
substantial synergies, cost savings, and new business
opportunities.

Den foreslåtte fusjonen vil gjennomføres som en fusjon
over landegrensene etter allmennaksjeloven § 13-25, ved
at alle Selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser
skal overføres til Tieto som det overtakende selskap.
Selskapet skal oppløses som følge av fusjonen.
Selskapets aksjonærer vil motta aksjer i Tieto og
kontantvederlag som fusjonsvederlag.

The proposed merger will be completed as a crossborder merger pursuant Section 13-25 of the Public
Limited Liability Companies Act, by transfer of all of
the Company's assets, rights and obligations to Tieto as
the surviving entity. The Company will be dissolved as
of the merger. The shareholders of the Company will
receive shares in Tieto and cash as merger
consideration.
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Det vises til fusjonsplan, styrets rapport og styrets
redegjørelse (alle vedlagt innkallingen), for nærmere
begrunnelse for og informasjon om fusjonen.
Fusjonsplanen og tilhørende vedlegg er gjenstand for
generalforsamlingens godkjennelse.

Reference is made to the merger plan, the report of the
Board of Directors and the statement of the Board of
Directors (all attached to this notice), for a more
detailed reasoning for and information about the
merger. The merger plan and related appendices is
subject to the approval of the general meeting.

På bakgrunn av ovennevnte fremmer styret forslag om
at generalforsamlingen fatter vedtak om fusjon av
Selskapet på følgende vilkår:

Based on the above, the Board of Directors propose
that the General Meeting resolves a merger of the
Company on the following terms:

(i)

Fusjonsplanen og den foreslåtte fusjonen
mellom Selskapet og Tieto Oyj godkjennes, og
skal gjennomføres på de vilkår og betingelser
som fremgår av fusjonsplanen.

(i)

The merger plan and the proposed merger
between the Company and Tieto Oyj is
approved, and shall be completed on the
terms and conditions of the merger plan.

(ii)

Fusjonen gjennomføres ved at samtlige
eiendeler, rettigheter og forpliktelser i
Selskapet overføres til Tieto Oyj, og for øvrig i
henhold til fusjonsplanen.

(ii)

The merger is completed by transfer of all the
assets, rights and obligations of the
Company to Tieto Oyj, and otherwise
pursuant to the merger plan.

(iii)

Selskapet skal oppløses og avregistreres ved
fusjonens gjennomføring.

(iii)

The Company shall be dissolved and deregistered as of completion of the merger.

(iv)

Fusjonsvederlag til aksjonærene i Selskapet
distribueres i henhold til fusjonsplanen.

(iv)

Merger consideration to the Company`s
shareholders will be distributed pursuant to
the merger plan.

***

***

Påmelding
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen
må melde seg på innen [=] 2019 kl. [=].

Registration of attendance
Shareholders wishing to attend the General Meeting
must register their attendance prior to [=] 2019 at [=]
CET.

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte
møteseddel til:

Please register by submitting the attached attendance
slip to:

Nordea Bank Abp, filial i Norge
Issuer Services
Pb. 1166 Sentrum
0107 Oslo
Telefaks: +47 22 36 97 03
E-post: nis@nordea.com

Nordea Bank Norge Abp, filial i Norge
Issues Services
P.O.Box 1166 Sentrum
0107 Oslo, Norway
Telefax: +47 22 36 97 03
E-mail: nis@nordea.com

Fullmakt

Proxy

3

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved
fullmektig bes sende inn vedlagte fullmaktsseddel.
Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte
skjema for fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom
instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks
om å stemme for styrets forslag i innkallingen. Ved
fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal
instruksen gis ved bruk av vedlagte skjema.

Shareholders wishing to attend by proxy are asked to
submit the attached proxy form. If proxy is given to
Chair of the Board, the attached power of attorney
instruction from should be completed. If proxy is given
to the chair and the instruction form is not completed,
this will be regarded as an instruction to vote in favour
of the proposals made by the Board as set out in the
notice of the General Meeting. Instructions to the chair
of the Board may only be given using the attached
instruction form.

Annen informasjon
En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig
leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige
opplysninger om forhold som kan innvirke på
bedømmelsen av (i) sakene som er forelagt aksjeeierne
til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling,
herunder om virksomheten i andre selskaper som
selskapet
deltar
i,
og
andre
saker
som
generalforsamlingen skal behandle, med mindre de
opplysninger som kreves, ikke kan gis uten
uforholdsmessig skade for Selskapet.

Other information
A shareholder may require Board members and the
chief executive officer to furnish in the General Meeting
all available information regarding circumstances that
may affect the evaluation of (i) the matters submitted to
the shareholders for resolution and (ii) the Company`s
financial position, and the business of other companies
relating to which the Company has an interest, and any
other matters the General Meeting shall consider,
unless the information requested cannot be provided
without disproportionately harming the Company.

Aksjer som er registrert på forvalterkonto i samsvar med
allmennaksjeloven § 4-10 kan ikke representeres på
generalforsamlingen, verken av forvalter eller den reelle
aksjonæren. For å muliggjøre representasjonen av slike
aksjer på generalforsamlingen, må aksjonæren overføre
aksjene fra forvalterkontoen til en konto i eget navn, slik
at registreringen er effektiv senest innen den fristen som
er angitt for registrering av oppmøte som angitt ovenfor.

Shares which are registered on a nominee account in
accordance with section 4-10 of the Norwegian Public
Limited Liability Companies Act may not be
represented at the General Meeting, neither by the
nominee or the beneficial shareholder. To enable
representation of such shares in the General Meeting,
the shareholder must transfer the shares from the
nominee account to an account in its own name, such
registration being in effect no later than the deadline for
registration of attendance set out above.

Per dato for innkallingen er det totalt [=] aksjer i
Selskapet, hver pålydende NOK [=] og hver med èn
stemme på selskapets generalforsamling.

As of the date of this notice, there are a total of [=] shares
of the Company, each with a nominal value of NOK [=]
and each representing one vote at the Company`s
General Meeting.

[Restrictive US language to be potentially added
depending on outcome of Look-through Test.]

[Restrictive US language to be potentially added
depending on outcome of Look-through Test.]

***
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VEDLEGG/APPENDICES:
1.
2.
3.
4.

Påmeldingsskjema
Fullmaktsskjema
Styreprotokoll
Fusjonsplan med vedlegg

Notice of attendance
Form of proxy
Board minutes
Merger plan with appendices

[signaturside følger / signature page follows]
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På vegne av styret i EVRY ASA / On behalf of the Board of Directors of EVRY ASA

..............................................................
[●]
Styrets leder/
Chairman of the Board

Liite 1 B
Ehdotukset Vastaanottavan Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle

6.

Tieto Oyj:n ja EVRY ASA:n sulautumiseen liittyvät päätökset

6.1

Johdanto

Tieto Oyj ("Tieto") tiedotti 18.6.2019 Tiedon ja EVRY ASA:n ("EVRY") liiketoimintojen
yhdistämisestä osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) ("Osakeyhtiölaki") 16 luvun ja Norjan
julkisiin osakeyhtiöihin sovellettavan lain 13.6.1997, No. 45 ("Norjan Julkinen Osakeyhtiölaki") 13
luvun mukaisella rajat ylittävällä absorptiosulautumisella, jossa EVRY sulautuu Tietoon.
Sulautumisen seurauksena kaikki EVRY:n varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Tiedolle ja
EVRY purkautuu ("Sulautuminen"). EVRY:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena
Tiedon uusia osakkeita ja rahaa nykyisten osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Tieto ja EVRY
ovat jäljempänä yhdessä "Osapuolet" tai "Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt" ja Tieto
Sulautumisen jälkeen on jäljempänä "Yhdistynyt Yhtiö".
Sulautumisen tarkoituksena on luoda yksi Pohjoismaiden kilpailukykyisimmistä yrityksistä
digitaalisten palveluiden ja ohjelmistoliiketoiminnan alueella. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto
on noin 3 miljardia euroa. Yhdistyneen Yhtiön 24 000 ammattilaista ovat tukemassa pohjoismaisten
yritysten edelläkävijyyttä ja tuottamassa arvoa yhteiskunnalle digitaalisten palveluiden avulla.
Sulautuminen yhdistää vahvan digitaalisen osaamisen ja toimialaratkaisut edistyksellisiin pilvi- ja
infrastruktuuripalveluihin. Osapuolten vahva ohjelmistotuote- ja osaamispääoma parantavat
kilpailukykyä entisestään, mistä hyötyvät sekä asiakkaat että työntekijät. Lisäksi uudella yrityksellä
on hyvät edellytykset kasvaa eri liiketoiminnoissa.
Osapuolet täydentävät toisiaan niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen, ja
Sulautumisen pohjalta syntyy laajin digitaalisten palveluiden yhteisö Pohjoismaissa. Sulautumisen
odotetaan tarjoavan mittakaava- ja synergiaetuja pitkällä aikavälillä. Lisäksi yhdistämällä yritysten
voimavarat investoida uusiin palveluihin ja osaamiseen luodaan aiempaakin paremmat edellytykset
innovoinnille. Yhdistymisen myötä toteutuvien synergioiden odotetaan tuovan kustannussäästöjä
ja lisäarvoa osakkeenomistajille.
Sulautumisen syiden ja yksityiskohtaisempien tietojen osalta viitataan Sulautumista koskevaan
julkistamistiedotteeseen.
Sulautumisen toteuttamiseksi Tiedon hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se
päättäisi EVRY:n rajat ylittävästä absorptiosulautumisesta Tietoon Tiedon ja EVRY:n hallitusten
hyväksymän, [päivämäärä].6.2019 päivätyn ja sen jälkeen [päivämäärä].6.2019 Suomen
kaupparekisteriin
ja
Norjan
yritysrekisteriin
rekisteröidyn
sulautumissuunnitelman
("Sulautumissuunnitelma") mukaisesti ja että osana Sulautumisen hyväksymistä, mutta
ehdollisena Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimiselle Suomen kaupparekisterissä ja Norjan
yritysrekisterissä, yhtiökokous jäljempänä esitetyn mukaisesti:
(a)

Hyväksyisi Yhdistyneen Yhtiön muutetun yhtiöjärjestyksen Sulautumissuunnitelmaan
liitetyssä muodossa;

(b)

hyväksyisi
Tiedon
uusien
osakkeiden
ja
sulautumisvastikkeena EVRY:n osakkeenomistajille;

(c)

päättäisi Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä;

rahavastikkeen

antamisen

(d)

päättäisi Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta;

(e)

päättäisi Yhdistynen Yhtiön hallituksen palkitsemisesta; ja

(f)

päättäisi väliaikaisesta poikkeamisesta Tiedon osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan
työjärjestyksestä.

Tiedon nykyiset osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin [•] prosenttia Tiedon kaikista
osakkeista ja äänistä tämän kokouskutsun päivänä, ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin
osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään hallituksen ehdotusten puolesta.

6.2

Sulautumisesta päättäminen

Sulautumissuunnitelman mukaan EVRY sulautuu Tietoon rajat ylittävällä absorptiosulautumisella
niin, että EVRY:n kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Tiedolle
Sulautumissuunnitelmassa tarkemmin kuvatulla tavalla.
Tiedon hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää EVRY:n rajat ylittävästä
sulautumisesta Tietoon Sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisesta päättäminen sisältää
muiden Sulautumissuunnitelmassa esitettyjen asioiden ohella muun muassa seuraavat
Sulautumissuunnitelmassa esitetyt pääkohdat (kuten täsmennetty Sulautumissuunnitelmassa):
(a)

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhdistyneen Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan Sulautumissuunnitelman mukaisesti Sulautumisen
täytäntöönpanon yhteydessä. Sulautumissuunnitelmassa esitetyt muutokset sisältävät toiminimen
muuttamisen TietoEVRY Oyj:ksi ja Yhdistyneen Yhtiön toimialan muuttamisen. Yhdistyneen Yhtiön
muutettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan Sulautumissuunnitelman liitteenä.
(b)

Sulautumisvastike

EVRY:n osakkeenomistajat saavat Sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena
0,1200 Tiedon uutta osaketta jokaista omistamaansa EVRY:n osaketta kohden arvoosuustilikohtaisesti ("Sulautumisvastike Osakkeina" ja yhdessä alla kuvatun Sulautumisvastikkeen
Rahana kanssa, "Sulautumisvastike"). Sulautumisvastike annetaan EVRY:n osakkeenomistajille
suhteessa heidän osakeomistukseensa EVRY:ssä. EVRY:n tai Tiedon omistamat EVRY:n osakkeet
eivät oikeuta Sulautumisvastikkeeseen. Sulautumisvastike annetaan EVRY:n osakkeenomistajille
suhteessa heidän osakeomistuksiinsa EVRY:ssä Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä
määrättävänä täsmäytyspäivänä.
Mikäli EVRY:n osakkeenomistajan Sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden lukumäärä (kutakin
arvo-osuustiliä kohden) on murtoluku, murto-osat pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen
osakkeenseen. Murto-osaiset oikeudet Tiedon uusiin osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa
kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai Oslon pörssissä (Oslo Børs) ja myyntitulot jaetaan
tällaisten murto-osaisten oikeuksien omistusten mukaisessa suhteessa niille EVRY:n
osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada tällaisia murto-osaisia oikeuksia. Tieto vastaa murtoosaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.
Sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden lisäksi EVRY:n osakkeenomistajat saavat
sulautumisvastiketta rahana 5,28 Norjan kruunua jokaisesta omistamastaan EVRY:n osakkeesta
("Sulautumisvastike Rahana").

Lopullinen Yhdistyneen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä, joka annetaan Sulautumisvastikkeena
Osakkeina ja lopullinen kokonaismäärä Sulautumisvastiketta Rahana, määritellään Sulautumisen
täytäntöönpanon yhteydessä määrättävänä täsmäytyspäivänä. Sulautumisvastike annetaan EVRY:n
osakkeenomistajien, lukuun ottamatta EVRY:n itsensä tai Tiedon, täsmäytyspäivänä hallussaan
pitämien EVRY:n osakkeiden lukumäärän perusteella. Tällaisten Sulautumisvastikkeena
annettavien osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen
osakkeeseen.
Sulautumissuunnitelman päivämääränä EVRY:llä oli 369 304 333 liikkeeseen laskettua ja ulkona
olevaa osaketta. Sulautumissuunnitelman päivämääränä EVRY:llä oli lisäksi hallussaan 1 501 744
omaa osaketta. Sulautumissuunnitelman päivämäärän tilanteen mukaan ja sovitun
Sulautumisvastikkeen mukaisesti Sulautumisvastikkeena annettavien Tiedon osakkeiden
kokonaismäärä olisi siten 44 316 519 osaketta ja Sulautumisvastike Rahana olisi siten 1 949 926
878,24 Norjan kruunua.
Lopulliseen Sulautumisvastikkeen yhteismäärään voi muun ohella vaikuttaa mikä tahansa muutos
EVRY:n liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden määrässä, joka aiheutuu esimerkiksi
siitä, että EVRY laskee liikkeelle uusia osakkeita ja/tai luovuttaa omia osakkeita olemassa olevien
osakepohjaisten kannustinohjelmien mukaisesti ennen Sulautumisen täytäntöönpanon
rekisteröintiä Suomen kaupparekisteriin ("Täytäntöönpanopäivä").
(c)

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Sulautumissuunnitelman mukaisesti, konsultoituaan EVRY:n hallituksen nimitysvaliokuntaa, Tiedon
hallitus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumäärä,
mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja, olisi yhteensä yhdeksän (9).
Lisäksi Tieto ja EVRY ovat sopineet ryhtyvänsä järjestelyihin, joiden seurauksena Yhdistyneen Yhtiön
hallituksessa olisi neljä (4) henkilöstön edustajaa.
(d)

Hallituksen kokoonpano

Sulautumissuunnitelman mukaisesti, konsultoituaan EVRY:n hallituksen nimitysvaliokuntaa, Tiedon
hallitus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottavat, että nykyisistä Tiedon hallituksen
jäsenistä Timo Ahopelto, Tomas Franzén, Liselotte Hägertz Engstam, Harri-Pekka Kaukonen, Niko
Pakalén ja Endre Rangnes valitaan ehdollisesti jatkamaan Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäseninä,
ja että Rohan Haldea, Salim Nathoo ja Leif Teksum, joista kukin on EVRY:n nykyisen hallituksen
jäsen, valitaan ehdollisesti Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäseniksi, ja että Tomas Franzén, Tiedon
hallituksen nykyinen jäsen, valitaan ehdollisesti Yhdistyneen Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi,
kukin toimikaudelle, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi
seuraavan Yhdistyneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikkien hallitukseen ehdotettujen henkilöiden katsotaan olevan riippumattomia Yhdistyneestä
Yhtiöstä ja viiden (5) hallituksen jäsenen katsotaan olevan riippumattomia Yhdistyneen Yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan. Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat nähtävillä Tiedon
verkkosivuilla osoitteessa www.tieto.com/tietoevry.
Niiden hallituksen jäsenten, joita ei valita ehdollisesti jatkamaan Yhdistyneen Yhtiön hallituksessa
Täytäntöönpanopäivänä alkavalle toimikaudelle, toimikausi päättyy Täytäntöönpanopäivänä.

(e)

Hallituksen uusien jäsenten palkitseminen

Sulautumissuunnitelman mukaisesti, konsultoituaan EVRY:n hallituksen nimitysvaliokuntaa Tiedon
hallitus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottavat Tiedon varsinaisen yhtiökokouksen
21.3.2019 päätöksiä vastaavasti, että uusille Tiedon hallituksen jäsenille, jotka valitaan
Sulautumisen Täytäntöönpanopäivänä alkavalle ja Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan
Yhdistyneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle, maksetaan
seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtajalle 98 000 euroa, varapuheenjohtajalle 58 000 euroa ja
hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama
palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että puheenjohtajalle, hallituksen varapuheenjohtajalle
ja jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen
pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Henkilöstön nimittämien hallituksen
jäsenten palkitsemisesta päätetään erikseen, mutta se ei missään tilanteessa ylitä palkkiota, joka
maksetaan muille hallituksen jäsenille.
Muutoin 21.3.2019 pidetyn Tiedon varsinaisen yhtiökokouksen tekemät hallituksen palkitsemista
koskevat päätökset jäävät voimaan muuttumattomina.
Osa kiinteästä vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina Yhdistyneen Yhtiön
osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista
viidestä vaihtoehdosta:
(i)

Ei käteispalkkiota, 100 prosenttia osakkeina

(ii)

25 prosenttia käteisenä, 75 prosenttia osakkeina

(iii)

50 prosenttia käteisenä, 50 prosenttia osakkeina

(iv)

75 prosenttia käteisenä, 25 prosenttia osakkeina, tai

(v)

100 prosenttia käteisenä, ei osakepalkkiota.

Osakkeet hankitaan Yhdistyneen Yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Osakkeet
hankitaan kahden viikon kuluessa Sulautumisen toteuttamista ensiksi seuraavan
osavuosikatsauksen julkistuksesta.
Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun hallituksen
jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaan rahana.
Valittujen uusien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan suhteutettuna heidän
toimikautensa pituuteen.
Konsultoituaan EVRY:n nimitysvaliokuntaa Tiedon hallitus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta
voivat muuttaa edellä mainittuja Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa koskevia
ehdotuksia ja/tai heidän palkkioitaan koskevia ehdotuksia, mikäli yksi tai useampi edellä mainituista
henkilöistä ei olisi käytettävissä valintaan hallituksen jäseneksi Tiedon Sulautumisesta päättävässä
ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
f) Väliaikainen poikkeaminen Tiedon osakkeenomistajien nimityskunnan työjärjestyksestä

Sulautumissuunnitelman mukaisesti Tiedon hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous
päättää tehdä kertaluonteisen poikkeuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksestä ("Työjärjestys"). Nykyisen Työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla,
jotka on rekisteröity osakasluetteloon 31.8. sitä yhtiökokousta edeltävänä vuonna, jota varten
osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksensa. Hallituksen puheenjohtaja toimii
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan viidentenä jäsenenä.
Hallitus ehdottaa, että edellä mainitusta poiketen oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan,
joka valmistee ehdotuksia vuonna 2020 pidettäviä yhtiökokouksia varten ja, mikäli Sulautuminen
on pantu täytäntöön ennen vuoden 2019 loppua, myös vuonna 2019 pidettäviä yhtiökokouksia
varten, on hallituksen puheenjohtajalla ja niillä neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on
rekisteröity osakasluetteloon EVRY:n ja Tiedon Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivää
välittömästi seuraavana päivänä tai, mikäli tämä ei ole arkipäivä, ensimmäisenä rekisteröintipäivää
seuraavana arkipäivänä. Lisäksi ehdotetaan sen mahdollisuuden varalta, että Sulautumisen
täytäntöönpano ei ole tapahtunut 1.1.2020 mennessä, että nimitystoimikunnalla on kohtuullinen
aika valmistella ehdotuksensa ennen vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta sen sijaan, että sillä
olisi aikaa tammikuun 2020 loppuun asti, ja että tässä tapauksessa nimitystoimikunta julkaisee
ehdotuksensa niin pian kuin käytännössä mahdollista. Kaikilta muilta osin nimitystoimikunta
noudattaa nykyistä Työjärjestystä.
_____ _____
Sulautumissuunnitelman mukaisesti Tiedon hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
edellä kohdan 6.2 alla kuvatut ehdotukset (mukaan lukien kohdat (a) – (f)) muodostavat
kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien sen yksittäisten osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä.
Ylimääräinen yhtiökokous voi vain hyväksyä tai hylätä ehdotukset, muttei muuttaa niitä.
Sulautuminen kokonaisuudessaan ja ehdotetut muutokset Tiedon yhtiöjärjestykseen, Tiedon
uusien osakkeiden liikkeelle laskeminen ja rahan maksaminen Sulautumisvastikkeena, Tiedon
hallituksen jäsenten lukumäärä, Tiedon hallituksen kokoonpano, Tiedon hallituksen jäsenten
palkkiot ja Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä tehtävä
kertaluonteinen poikkeus ovat ehdollisia Sulautumiselle ja tulevat voimaan Sulautumisen
täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Sulautumisen suunniteltu Täytäntöönpanopäivä on
1.2.2020. Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä voi muuttua, kuten Sulautumissuunnitelmassa on
kuvattu.

Liite 2 A
Sulautuvan Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys

Articles of Association
EVRY ASA
Updated 11 April 2019
§ 1 – Company name
The company's name is EVRY ASA. The company is a public limited liability company.
§ 2 – Registered office
The company's registered office is in Bærum.
§ 3 – The company's business
The company's business is to develop, manage and operate its own and other parties’ IT solutions, to
sell services and consultancy and any activities related to the foregoing. These activities may be
carried out by the company itself, by its subsidiaries or through participation in other companies and
collaboration with other parties.
§ 4 – Share capital
The company' share capital is NOK 648,910,634,75, divided on 370,806,077 shares, each with a par
value of NOK 1.75.
§ 5 – Transferability of the shares
The shares of the company shall be freely transferable. The shares shall be registered in a central
securities depository.
§ 6 – Board of Directors
The company's Board of Directors shall have a minimum of five and a maximum of eleven
shareholder elected members in accordance with the decision of the general meeting.
§ 7 – Signatory rights
The Board of Directors acts on behalf of the company and has power of signing for the company.
Power of signing for the company is also vested in the Chair of the Board and one member of the
Board of Directors signing jointly.
§ 8 – General Meeting
To the extent documents setting out or explaining the matters to be dealt with at the company's
General Meeting are made available on the website of the company, the statutory requirement of
sending such documents to the shareholders individually shall not apply.
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This is also applicable with respect to documents that according to statutory law shall be included in
or attached to the notice of a General Meeting.
Notwithstanding the above, each shareholder may in each case require to be sent such documents.
Shareholders who intend to attend the General Meeting shall give the company written notice of
their intention within a time limit given in the notice of the General Meeting, which cannot expire
earlier than five days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice
within the time limit, can be denied admission.
The following matters shall be discussed and resolved at the Annual General Meeting: (i) approval of
the annual accounts and the annual report, including any distributions of dividends; (ii) the Board
of Directors' statement on determination of salary and other remuneration to executive
management; and (iii) other matters which according to law or the Articles of Association pertain to
the General Meeting.
§ 9 – Nomination committee
The company shall have a nomination committee, which is elected by the General Meeting.
The nomination committee shall present proposals to the General Meeting regarding election of the
Chair of the Board, board members and any deputy members of the Board, as well as proposals for
election of members of the Nomination Committee. The nomination committee shall also present
proposals to the General Meeting for remuneration of the Board and the Nomination Committee.
The General Meeting shall adopt instructions for the nomination committee and determine the
remuneration of the members of the nomination committee.

Vedtekter
EVRY ASA
Ajourført 11. april 2019
§ 1 – Firma
Selskapets navn er EVRY ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
§ 2 – Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Bærum.
§ 3 – Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet er å utvikle, forvalte og drifte egne og andres IT-løsninger, salg av service- og
konsulenttjenester, samt annen virksomhet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan
drives av selskapet selv, av datterselskaper eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i
samarbeid med andre.
§ 4 – Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK 648.910.634,75, fordelt på 370 806 077 aksjer, hver pålydende NOK
1,75.
§ 5 – Aksjenes omsettelighet
Aksjene i selskapet skal være fritt omsettelige. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.
§ 6 – Styre
Selskapets styre skal ha fra fem til elleve aksjonærvalgte medlemmer etter generalforsamlingens
nærmere beslutning.
§ 7 – Signatur
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Selskapets firma kan også tegnes av
styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.
§ 8 – Generalforsamling
Dersom dokumenter som omhandler eller beskriver saker som skal behandles på
generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke
lovens krav om at dokumentene skal sendes til hver av aksjonærene.
Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til
generalforsamling.
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En aksjonær kan likevel i hvert tilfelle kreve å få tilsendt slike dokumenter.
Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal melde dette til selskapet innen en frist som
angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før
generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: (i) godkjennelse
av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av eventuelt utbytte; (ii) styrets erklæring
om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte; og (iii) andre saker som etter
loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
§ 9 – Valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen.
Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om valg av styrets leder, styremedlemmer og
eventuelle varamedlemmer til styret, samt forslag om valg av medlemmer av valgkomitéen.
Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og
valgkomitéen.
Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomitéen og fastsetter honoraret til valgkomitéens
medlemmer.

Liite 2 B
Vastaanottavan Yhtiön nykyinen Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys
Tieto Oyj:n yhtiöjärjestys

1.

Yhtiön nimi ja toimipaikka
Yhtiön toiminimi on Tieto Oyj suomeksi, Tieto Abp ruotsiksi ja Tieto Corporation
englanniksi.
Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2.

Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

3.

Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai muutoin estyy
toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus valitsee uuden
puheenjohtajan.

4.

Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

5.

Yhtiön edustaminen
Kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä tai kullakin heistä yhdessä toimitusjohtajan
kanssa on oikeus edustaa yhtiötä.
Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville siten, että nämä
toimivat kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan kanssa.

6.

Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi
yhtiökokouksen päättyessä.

päättyy

valintaa

ensiksi

seuraavan

varsinaisen

7.

Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla.

8.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen
päivää ennen kokousta.

9.

Annual General Meeting
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
huhtikuun loppuun mennessä.
Kokouksessa on:
päätettävä
1

tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2

vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman
käyttämisestä,

3

vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

4

hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, ja

5

hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

10.

6

hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, ja

7

tilintarkastaja.

Yhtiökokouspaikka
Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingissä tai
Espoossa.

11.

Yhtiökokouksessa äänestäminen
Kukaan osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä
viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

12.

Tilikausi
Yhtiön tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

13.

Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Liite 2C
Yhdistyneen Yhtiön muutettu yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys
TietoEVRY Oyj:n yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön nimi ja toimipaikka
Yhtiön toiminimi on TietoEVRY Oyj suomeksi, TietoEVRY Abp ruotsiksi ja TietoEVRY
Corporation englanniksi.
Yhtiön kotipaikka on Espoo.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on informaatioteknologiaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen ja tarjoaminen sekä niihin liittyvä muu liiketoiminta. Lisäksi yhtiö
harjoittaa edellä mainittuihin liiketoimintoihin liittyvää huolto-, palvelu- ja
konsultointitoimintaa. Yhtiö voi luoda, hankkia ja lisensoida aineetonta omaisuutta ja
ohjelmistoja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Yhtiö voi
harjoittaa liiketoimintaansa suoraan, tytär- ja osakkuusyritysten sekä yhteisyritysten
välityksellä. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa
arvopaperikauppaa ja yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa.
3 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai muutoin estyy
toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus valitsee uuden
puheenjohtajan.
4 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.
5 § Yhtiön edustaminen
Kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä tai kullakin heistä yhdessä toimitusjohtajan
kanssa on oikeus edustaa yhtiötä.
Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville siten, että nämä
toimivat kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan kanssa.
6 § Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi
yhtiökokouksen päättyessä.

päättyy

valintaa

ensiksi

seuraavan

varsinaisen

7 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla.
8 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen
päivää ennen kokousta.
9 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
huhtikuun loppuun mennessä.
Kokouksessa on:
päätettävä
1.

tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2.

vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman
käyttämisestä,

3.

vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

4.

hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, ja

5.

hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
6.

hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, ja

7.

tilintarkastaja.

10 § Yhtiökokouspaikka
Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingissä tai
Espoossa.
11 § Yhtiökokouksessa äänestäminen
Kukaan osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä
viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

12 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.
13 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Liite 3

Selvitys Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden
arvostamiseen vaikuttavista seikoista, sekä alustava esitys Yhdistyneen Yhtiön taseesta
Alla on esitetty Vastaanottavan Yhtiön ja Sulautuvan Yhtiön taseet 31.3.2019 ennen Sulautumista
sekä havainnollistava Sulautumisen jälkeinen Vastaanottavan Yhtiön sulautumistase 31.3.2019,
jossa on huomioitu hankintamenomenetelmän mukaiset arvioidut sulautumisoikaisut.

Liite 3 - Selvitys Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta ja Sulautuvan yhtiön arvostamisesta sekä
alustava esitys Vastaanottavan yhtiön taseeksi
Alla on esitetty Vastaanottavan Yhtiön ja Sulautuvan Yhtiön taseet 31.3.2019 ennen Sulautumista sekä havainnollistava Sulautumisen
jälkeinen Vastaanottavan Yhtiön vastaavan ajankohdan sulautumistase, jossa on huomioitu hankintamenomenetelmän mukaiset
arvioidut sulautumisoikaisut.

31.3.2019

Vastaanotta
va yhtiö,
Tieto Oyj,
ennen
sulautumist
a

Sulautuva
yhtiö, EVRY
ASA, ennen Arvioidut
Vastaanottavan
sulautumist sulautumisyhtiön
a a)
oikaisut
Viite sulautumistase

Miljoonaa euroa
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

952,2
215,5

843,7
11,7

1 167,7

855,4

749,1

610,8

367,7

749,1

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

185,3
371,6

377,9
109,8

Vieras pääoma yhteensä

556,9

487,7

1 167,7

855,4

Vastaavaa yhteensä
Oma pääoma yhteensä

-

948,5
199,4

1)
1) 2)

2744,4
27,8
2772,2

1)

1727,6

Vieras pääoma

Vastattavaa yhteensä

563,2
481,5

2)

1044,6
749,1

2772,2

a) Norjan kruunut on muunnettu euroiksi käyttäen muuntokurssia EUR/NOK 9.659

1) Havainnollistava, alustava sulautumisvastike on 1 316.2 miljoonaa euroa, joka koostuu 1 116,8 miljoonan euron
sulautumisvastikkeesta osakkeina, laskettuna käyttäen Tieto Oyj:n osakkeen 31.5.2019 päätöskurssia 25.20 euroa sekä uusien
osakkeiden lukumäärää 44 316 520, sekä 199,4 miljoonan euron sulatumisvastikkeesta rahana. Alustavan sulautumisvastikkeen ja
EVRY ASA:n nettovarojen välinen erotus 948,5 miljoonaa euroa on kohdistettu pysyviin vastaaviin. Alustava sulautumisvastike
osakkeina on kohdistettu omaan pääomaan ja alustava sulautumisvastike rahana on vähennetty vaihtuvista vastaavista.
Hankintamenomenetelmää sovellettaessa Sulautuvan yhtiön oma pääoma eliminoidaan Vastaanottavan yhtiön sulautumistaseelta.
Sulautumisvastikkeen määräytymiseen liittyvät yksityiskohdat on kuvattu Sulautumissuunnitelman kappaleessa 7.
2) Tieto Oyj:n yhtiökokous päätti 21.3 2019 jakaa osinkoa noin 107,2 miljoonaa euroa. Osinko sisältyy 31.3.2019 taseeseen
lyhytaikaisena vieraana pääomana ja oman pääoman vähennyksenä.
EVRY ASA:n yhtiökokous päätti 11.4 2019 jakaa osinkoa noin 646 miljoonaa Norjan kruunua (noin. 66,9 miljoonaa euroa käyttäen
31.3.2019 muuntokurssia). Osinko ei sisälly EVRY ASA:n 31.3.2019 taseeseen.
Yhtiöiden osingot on maksettu huhti- ja toukokuun 2019 aikana, ja täten vähensivät yhtiöiden rahavaroja vastaavina 31.3.2019 jälkeisinä
ajankohtina.

Appendix 3A

Annual accounts of the Merging Company and the Recipient Company as of
31 December 2016, 31 December 2017, 31 December 2018 and the interim
reports of both companies as of 31 March 2019

Report from the
Board of Directors 2016

F RO M T H E B OA R D RO O M

EVRY started 2016 with a lower cost base
than the previous year. This was the result
of a number of cost reduction measures
that were implemented in 2015 in order
to strengthen the Group’s profitability and
long-term competitiveness. EVRY’s
improved operational efficiency and
lower cost base contributed to significant
improvements in profitability being
achieved at all business areas in 2016.
In addition, EVRY’s new organisational
structure, greater focus on the market
and clearer prioritisation of resources
resulted in increased sales and several
customer wins of long-term strategic
importance.
The company continued in 2016 to focus
on investing in cloud-based infrastructure
solutions in order to offer its customers scalable, market-leading solutions
on global platforms. The process of
transferring EVRY’s customers over to
IBM’s platform, which is an important
part of the company’s cloud strategy,
is progressing in accordance with the
plan. In addition, the Group entered into
a number of strategic partnership agreements in 2016, including with Google,
Microsoft, Amazon Web Services, Apple
and Facebook. These partnerships will
enable EVRY to offer its customers
scalable and innovative solutions for
increasing their competitiveness.
EVRY’s consolidated operating revenue
for 2016 was NOK 12,246.4 million
compared to NOK 12,859.5 million in

95

2015, representing a decrease in organic
revenue of 4.4%. After adjusting for the
loss of revenue associated with the DNB
non-mainframe contract, organic
revenue was 0.9% lower than in 2015.
The Group’s operating result before
amortisation of customer contracts and
write-downs of intangible assets and
other income and expenses (adjusted
EBITA) was a profit of NOK 1,321.6 million,
as compared to a profit of NOK 811.0
million in 2015. The adjusted EBITA margin
increased by 4.5 percentage points,
from 6.3% in 2015 to 10.8% in 2016.
The Group’s cash conversion ratio was
108.0% in 2016, an improvement of
10 percentage points from 2015. The
Group’s free cash flow (adjusted for
other income and expenses) was NOK
964.0 million in 2016, as compared to
NOK 592.0 million in 2015.
The Group’s order backlog at the end of
December 2016 was NOK 20.8 billion, of
which NOK 7.6 billion is due for delivery
in 2017.
Earnings per share for 2016 was NOK
1.12 compared to NOK -5.28 in 2015.
Adjusted earnings per share for 2016
was NOK 2.18 compared to NOK 1.15
in 2015.
For more detailed information, see pages 58-63
Key figures and Alternative performance measures.

F RO M T H E B OA R D RO O M
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EVRY reported increased profitability in 2016 and has
strengthened its competitiveness, with strategic customers
choosing to renew long-term contracts and new customers
showing confidence in the company. At the start of 2017,
EVRY’s backlog was at an all-time high.

OPERATING REVENUE
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EVRY’s consolidated operating revenue
in 2016 was NOK 12,246.4 million, as
compared to NOK 12,859.5 million
in 2015, representing a decrease in
organic revenue of 4.4%. The decrease
in operating revenue in 2016 was mainly
due to the loss of the DNB non-mainframe
contract and, after adjusting for this,
organic revenue was 0.9% lower than
in 2015. The Group achieved positive
organic revenue growth in both the third
and fourth quarters of 2016. This growth
was mainly driven by the EVRY Financial
Services segment, particularly in the
Nordic card services market.
OPERATING RESULT BEFORE
AMORTISATION OF CUSTOMER
CONTRACTS AND WRITE-DOWNS
OF INTANGIBLE ASSETS (EBITA)

F RO M T H E B OA R D RO O M

The Group’s operating result before
amortisation of customer contracts and
write-downs of intangible assets (EBITA)
in 2016 was a profit of NOK 946.7
million, as compared to a loss of NOK
1,405.4 million in 2015. EBITA was negatively impacted in 2016 by other income
and expenses totalling NOK 374.9 million,
of which NOK 249.8 million relates to
implementing the IBM agreement. In
2015, EBITA was negatively impacted
by other income and expenses totalling
NOK 2,216.4 million, of which NOK
1,234.2 million related to write-downs
of balance sheet items and provisions
related to entering into the operations
agreement with IBM. In addition, costs
totalling NOK 510.2 million were recognised in connection with restructuring
measures, while balance sheet items related to the Future Proof program were
written down by a total of NOK 292.7
million. See Note 2 to the consolidated
accounts for a more detailed breakdown
of other income and expenses.
After adjusting for other income and
expenses, the Group reported an
operating profit before amortisation
and write-downs of intangible assets of
NOK 1,321.6 million in 2016 as compared to NOK 811.0 million in 2015.
Improvements in operational efficiency,

along with cost reduction initiatives
implemented in 2015 and 2016,
contributed to a significant improvement
in profitability.

to NOK 217.3 million in 2015. The
increase in net cash flow from operations was largely due to the increase
in the Group’s operating result before
depreciation, amortisation and write-downs
(EBITDA). Interest payments on the
Group’s borrowing portfolio increased
by NOK 180.7 million in 2016 compared
to 2015. The change in the Group’s
working capital in 2016 was NOK -433.3
million, which was principally due to a
reversal of provisions made in 2015 in
relation to the IBM contract.

Depreciation of tangible assets and inhouse developed software amounted to
NOK 270.3 million in 2016, with depreciation of in-house developed software
accounting for NOK 45.4 million of this
amount. On a comparable basis, depreciation amounted to NOK 467.4 million
in 2015, with depreciation of in-house
developed software accounting for
NOK 84.0 million of this amount.
The Group’s operating result (EBIT) in
2016 was a profit of NOK 933.3 million,
compared to a loss of NOK 1,566.0
million in 2015.
Amortisation of intangible assets
amounted to NOK 13.4 million in 2016 as
compared to NOK 24.6 million in 2015.
Intangible assets were written down by
NOK 135.9 million in 2015, all of which
related to the Future Proof program.

EVRY Financial Services
2016

Revenue

3,133 mill
NOK
415 mill
1,238
NOK

Adjusted EBITA
Number of
employees

NET FINANCIAL ITEMS AND RESULT
FOR THE YEAR BEFORE AND AFTER TAX

The Group had net financial expenses
of NOK 513.0 million in 2016, while the
result before tax from continuing operations was a profit of NOK 420.4 million.
The Group’s tax expense for the year
totalled NOK 119.9 million in 2016, and
the result for the year from continuing
operations was a profit of NOK 300.5
million. The result after tax from
discontinued operations in 2016 was
a profit of NOK 0.1 million.
On a comparable basis, the Group had
net financial expenses of NOK 330.4
million in 2015, while the result before
tax from continuing operations was a
loss of NOK 1,896.4 million. The Group’s
tax expense for the year totalled NOK
-455.4 million in 2015, and the result for
the year from continuing operations was
a loss of NOK 1,441.0 million. The result
after tax from discontinued operations in
2015 was a profit of NOK 30.4 million.
CASH FLOW AND FINANCIAL POSITION

The Group’s net cash flow from operations
was NOK 305.9 million in 2016, compared

EVRY Norway
2016

Revenue

5,669 mill
NOK
430 mill
2,361
NOK

Adjusted EBITA
Number of
employees

EVRY Sweden
2016

Revenue
Adjusted EBITA
Number of
employees

3,245 mill
NOK
305 mill
1,778
NOK

Investment in tangible assets totalled
NOK 161.1 million in 2016, down from
NOK 296.6 million in 2015. Investment
in software developed in-house totalled
NOK 189.4 million in 2016, compared to
NOK 146.7 million in 2015. Investment
by the EVRY Financial Services segment
was higher in 2016 than in 2015, and
principally related to the development
of new core banking and payment solutions
that are based on industry standards
such as ISO 20022, SOA and BIAN and
are suitable for the international market.
No material costs were recognised in
respect of research and development
activities in 2016.
Net cash flow from financing activities
was NOK 227.3 million in 2016. The Group
refinanced parts of its borrowing portfolio
in 2016 and, in connection with this, a
dividend of NOK 1,906.1 million was
paid to shareholders. Net new borrowing amounted to NOK 2,133.4 million
in 2016. The Group reported liquidity
reserves of NOK 2,799.2 million at the
end of 2016, whereof NOK 990.2 million
was bank deposits, compared to NOK
2,209.2 million at the end of 2015. The
Group’s liquidity situation is regarded
as good.
The Group’s total assets amounted to
NOK 10,460.7 million at 31 December
2016, compared to NOK 11,077.5
million at 31 December 2015. Intangible
assets were higher at year-end 2016
due to a higher level of investment in
in-house developed software, while
tangible assets were lower due to a
lower level of investment in 2016 as well
as sales of equipment in connection
with the operations agreement with IBM

in December 2015. Total non-current
assets amounted to NOK 7,180.4 million
at 31 December 2016, of which goodwill
accounted for 78%. At the end of 2015,
non-current assets amounted to NOK
7,434.6 million, of which goodwill
accounted for 76%.
The Group’s equity was NOK 193.8 million
at 31 December 2016, equivalent to an
equity ratio of 1.9%. This represents a
decrease from NOK 2,145,6 million at
the end of 2015, which was equivalent
to an equity ratio of 19.4%. The Board
continuously evaluates the Group’s
equity position based on the underlying
asset values and the liquidity situation.
The Group’s equity has been negatively
impacted by currency fluctuations. The
fair value of the Group’s equity is considered satisfactory and liquidity is good.
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Net interest-bearing debt was NOK
6,040.6 million at 31 December 2016, an
increase of NOK 2,032.4 million from 31
December 2015. This represents a net
debt ratio of 31.17 at the close of 2016 as
compared with 1.87 at the close of 2015.
REPORTING SEGMENTS

The Group reported for three segments
in 2016: EVRY Financial Services, EVRY
Norway and EVRY Sweden. In 2016, the
EVRY Financial Services Segment accounted for 26% of total revenues before
internal netting, while the EVRY Sweden
segment accounted for 26% and the
EVRY Norway segment for 46%.
Note 2 of the consolidated accounts provides
more detailed information on the Group’s
reporting segments.

EVRY FINANCIAL SERVICES SEGMENT

EVRY Financial Services offers a broad
portfolio of solutions and services, and is
a complete industry vertical responsible
for all the company’s deliveries to bank
and finance customers. The solutions
portfolio includes solutions for all core
banking services, whether this relates to
interfaces with end-customers or solutions
to support a bank’s internal processes and employees. The portfolio is
module-based, and includes banking
services, transactions systems, payment
solutions and card services. The portfolio

F RO M T H E B OA R D RO O M
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The EVRY Financial Services segment
reported operating revenue of NOK
3,133.4 million in 2016, representing a
decrease in organic revenue of 13.4%
from 2015. The decrease was due
to a loss of revenue from DNB in the
non-mainframe area. After adjusting for
this, revenue was 2.0% higher than in
2015. The Nordic card services area continued to show strong growth in 2016.
The EVRY Financial Services segment
generated adjusted EBITA of NOK 414.5
million in 2016, compared to NOK 335.2
million in 2015. Adjusted EBITA margin
for 2016 was 13.2% as compared to
9.3% in 2015.
The EVRY Financial Services segment’s
order backlog at 31 December 2016 was
NOK 8.9 billion, of which NOK 2.9 billion
is due for delivery in 2017. Several
strategically important customer
contracts were renewed in the EVRY
Financial Services segment in 2016
(see customer case on page 20).
EVRY SWE DE N SEG M E NT

F RO M T H E B OA R D RO O M

The EVRY Sweden segment offers
everything from strategic advice and
consulting services through to solutions and IT operating services. EVRY
Sweden offers a significant portfolio of
industry vertical solutions that combine
industry-specific insight and business
understanding with technological
expertise. EVRY Sweden also delivers
specialist services independent of
geographic location and sector based
on strong specialist expertise, for example
ERP solutions, mobility, cloud-based
solutions and Business Intelligence.
EVRY Sweden also has its own operating
services organisation, which focuses on
medium-sized businesses and entities in
the private and public sectors.
A new simplified operating model was
implemented in the EVRY Sweden
segment in 2016 and the number of
legal units has been reduced in order to
harmonise operations, create synergies
and increase efficiency.

The EVRY Sweden segment reported
operating revenue of NOK 3,244.8
million in 2016, representing a 7.7%
decrease in organic revenue. This was
mainly due to lower revenue in the operating services area.
The EVRY Sweden segment generated
adjusted EBITA in 2016 of NOK 304.9
million, representing an adjusted EBITA
margin of 9.4%. Adjusted EBITA in 2015
was NOK 241.2 million, with an adjusted
EBITA margin of 7.0%.
The EVRY Sweden segment’s contractually
agreed order backlog at 31 December
2016 was NOK 3.5 billion, of which NOK
1.5 billion is due for delivery in 2017.

from EVRY’s companies in India, Ukraine
and Latvia to the Group’s Nordic organisation account for some 40% of total
revenues for EVRY’s Global Sourcing
businesses. The other revenue relates to
other customers, and this ensures that
the Global Sourcing businesses have a
profitable and scalable business model.
THE STRUCTURE OF EVRY IN 2016

EVRY AS is a private limited company
and the company’s head office is at
Fornebu outside Oslo. The company
was converted to a private limited company from a public limited company
on 22 February 2016. The executive
management team had eleven
members in 2016 and was led by
CEO Björn Ivroth.

E VRY NO RWAY S EG M E N T

The EVRY Norway segment offers
consulting, infrastructure and operating
services. EVRY Norway has a significant
position in the local government and
healthcare sectors, and is currently
strengthening its position in other industries
including retail, oil and gas, and
insurance. Through its extensive activities,
EVRY Norway has in-depth technical
expertise in specialist services that are
independent of geographic location and
sector. This includes growth areas such
as mobility, cloud-based solutions and
Business Intelligence.
The EVRY Norway segment reported
operating revenue of NOK 5,669.4 million
in 2016, which is a decrease of NOK
1.6% compared to 2015.
The EVRY Norway segment generated
adjusted EBITA of NOK 430.1 million in
2016, representing an adjusted EBITA
margin of 7.6%. For comparison,
adjusted EBITA was NOK 111.1 million
in 2015, representing an adjusted
EBITA margin of 1.9%.
The EVRY Norway segment’s order
backlog at 31 December 2016 was NOK
8.4 billion, of which NOK 3.3 billion is
due for delivery in 2017.
OTHE R

EVRY’s Global Sourcing activities
accounted for approximately 7% of the
Group’s revenue in 2016. Deliveries

The Group mainly carries out its activities through wholly-owned companies in
Norway, Sweden, Denmark and Finland.
The Group also operates businesses in
Great Britain, India, Ukraine and Latvia.
EVRY sees the Nordic region as its
natural home market. The company
operates from locations in 50 Nordic
towns and cities, principally in Norway
and Sweden, providing the expertise to
serve customers locally. The company is
committed to operating with a decentralised organisational structure that is
able to respond rapidly to customers,
and has therefore ensured that decision-making authority is delegated
appropriately. The company considers
it very important to ensure that the local
offices can draw upon the expertise
and strengths that the Group as a whole
represents. This is achieved through appropriate organisational and reporting
arrangements and a group-wide program, as well as through arrangements
for marketing and customer relationship
management. In addition to its activities in the Nordic region, EVRY has
wholly-owned companies in India and
Ukraine that represent a major part of
the company’s overall delivery capacity.
In order to make the best possible use of
this competence base, these companies
also have significant customer portfolios
in addition to their deliveries to EVRY for
its Nordic customers.

The overall Nordic IT services market
is estimated to be worth around NOK
168 billion. Figures from the market
intelligence firm IDC show that EVRY is
currently the second largest vendor in
the Nordic IT services market, the clear
market leader in Norway and the fourth
largest vendor in the Swedish market.
The Group’s market share is estimated
to be 24.7% in Norway and 5.8% in
Sweden.
CORP ORAT E GOVERN AN CE

The Board of EVRY is committed to
sound corporate governance practices, as this increases confidence in the
company and contributes to the highest
possible value creation over time. The
objective of corporate governance is to
regulate the division of roles between
shareholders, the Board of Directors and
executive management.
EVRY’s general corporate governance
principles are based on maintaining
open and reliable lines of communication, having a Board that is autonomous and independent of the Group
management, having a clear division
of responsibility between the Board
and the executive management, and
treating all shareholders equally. Further
information on the company’s corporate
bodies and their function and work can
be found in the Corporate Governance
report on page 88 of this annual report.
T H E WORKIN G EN VIRON M EN T,
T H E EXT ERN AL EN VIRON M EN T
AN D EQUAL IT Y

Implicit in EVRY’s new value proposition,
“Shape the future today”, is the belief
that EVRY can help bring about positive
change for the future. This applies to
EVRY as a company, to its decisionmaking bodies and to managers and
employees across the organisation.
Social responsibility is achieved by
group-wide targets, the commitment
of individual employees, and close
cooperation with customers. The task
is to minimize EVRY’s impact on the
environment and to maximise the
positive impact the company has on the
environment, working conditions, equality, society, and customer satisfaction.
EVRY makes its contribution to creating

a low-carbon society by implementing
measures involving its own operations,
but also most importantly by working
in collaboration with customers on creating a sustainable future. Annual targets
are set for these areas, with reports
submitted to the executive management team.
See the “Business plan” section of this report
(pages 64 -83) for further information on the
working environment, absence due to sickness
and the external environment.

RISK EXP OSURE AN D RISK
M AN AGEM EN T

The overall objective of risk management
at EVRY is to identify and quantify risks
in order to provide a basis for decision
making. In addition, risk management
forms part of the process of value
creation by ensuring that risk exposure
is taken into account in the company’s
decision-making processes as well as
ensuring compliance with relevant
legislation and regulations.
Risk management is an integral part of
the company’s management model and
of its financial reporting. The key areas
of risk that the business units consider to
be material are monitored as part of the
executive management’s routine
supervision of the business areas and
key financial metrics. In operational
terms, the company’s objective is to
integrate systematic risk management
into the Group’s business processes,
as well as to support our customers in
the risk management they carry out in
relation to their value chains.
EVRY has structured and organised its
approach to risk management through
Enterprise Risk Management (ERM),
which embeds risk management into
businesses as a normal and routine part
of activities at every level. ERM ensures a
shared understanding of the concept of
risk, defines a group-wide methodology
for identifying, assessing, managing and
monitoring risks, and also stipulates risk
acceptance criteria and frames for risk
ownership.
Risk management includes all categories
of risks such as strategic risk, financial

risk, reputational risk, operational risk,
technical risk and compliance risk. EVRY
is committed to making risk management
an integral part of its corporate culture
and ensuring it supports all critical
business processes.
EVRY bases its ERM process on ISO
31000:2009. Risk assessment is the overall process of identifying, analysing and
evaluating risk. The results of risk assessment are managed by the organisational
structure, with risk exposure ‘owned’ in
accordance with the appropriate legal
structure.
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EVRY operates established risk reporting
procedures for the appropriate
management groups to report to
executive management, the Board and
the Audit Committee, and this involves
reporting all important and critical risk
exposure and ensuring that the ownership of responsibility for the exposure
is identified. EVRY has established a
risk management system in order to
support the risk management process
and ensure traceability and aggregation
of various risk exposures. In addition to
producing aggregated risk reporting,
this system provides detailed information on vulnerabilities, which risks the
vulnerabilities affect and what measures
the organisation has implemented to
reduce unacceptable risk exposure.
This helps line management to follow
up on the status of measures that have
been implemented, with ready access to
information on prioritised tasks.
M ARKET RI S K A NA LYS I S

Market risk is an expression of the risk
of market prices and fundamental
economic circumstances changing,
such as interest rates and exchange
rates. EVRY has established a strategy
to manage its exposure to currency
and interest rate risks arising from its
international investments. The strategy
is designed to ensure a high degree of
predictability and the lowest possible
volatility in annual currency gains/losses
and interest costs.
EVRY is principally exposed to two types
of currency risk: contractual purchases
or sales denominated in foreign currency,

F RO M T H E B OA R D RO O M

also includes a unique value chain of card
services that are delivered to banks in
the Nordic countries and the United
Kingdom.

EVRY has established subsidiaries in India
and Ukraine, and the revenue of these
two companies is principally denominated
in euros and US dollars. The Group’s
currency risk principally relates to the
Swedish krone, the euro and the US dollar.

F RO M T H E B OA R D RO O M

Interest rate risk is the risk that future cash
flows will fluctuate as a result of changes
in the general level of interest rates. The
Group’s exposure to interest rate risk
relates principally to interest-bearing
liabilities on floating interest rate terms.
The Group’s borrowing agreement sets
a requirement for 50% of its borrowings
to be hedged at fixed rates until April
2017. Interest rate risk is managed by
the use of financial hedging instruments
such as interest rate swaps to manage the
balance of fixed rate and floating interest
rate borrowings.
Note 4 to the consolidated accounts provides
more detailed information on interest rate hedging
instruments, together with a sensitivity analysis of
exposure to currency and interest rate movements.

The company follows the political situation
in Ukraine closely and takes the measures

required to ensure the safety of its
employees. The political situation has,
however, had only a limited effect on the
financial results reported by the Ukrainian
operations for 2016. The Ukrainian authorities
have ceased to allow money to be taken
out of the country, which has made it
impossible to use the liquid assets held
by the Ukrainian company freely in the
Group.
C R E D I T R I S K A N A LYS I S

The Group’s total exposure to credit risk
at 31 December 2016 was NOK 1,641.0
million. This includes accounts receivable
and other receivables. The Group’s
exposure to counterparty risk is moderated
by the fact that it has a large number of
customers and its major customers are
judged to be very strong companies.
No significant provisions were made for
losses on accounts receivable in 2016.
LI Q U I D I T Y R I S K A N A LYS I S

Liquidity risk arises if the cash flows
generated by the Group are not sufficient
to match its financial liabilities as they
fall due. It is group policy to operate at
all times with core long-term financing
arrangements with its banks, in order to
make it possible to use bank facilities to
finance investments. The Group restricts
its use of short-term interest-bearing
debt, other than its credit facility, in order
to reduce its exposure to refinancing
risk. Financing for significant corporate
acquisitions is evaluated on a case by
case basis.
The Group monitors its liquidity daily, and
produces rolling liquidity forecasts on a
twelve-monthly basis in order to identify
liquidity requirements in future periods.

information, and to tailor their offer and
react quickly and agilely can achieve
significant competitive advantages.
Similarly, public sector organisations
that are able to adapt, modernise and
improve the efficiency of the services
they offer, can make significant savings
and free up valuable resources.
In the years ahead EVRY will strengthen
its strategy of creating digital advantages
that leave their mark. EVRY’s constantly
increasing competitiveness is a result of
the company’s ability to adapt and change
in line with its customers’ present and
future needs. To build on this position,
the company continues to dedicate
significant resources to developing its
expertise and to attracting new talent.
SH AREH OL D ER IN FORM AT ION

Lyngen Bidco AS, a company indirectly
controlled by private equity funds
managed by Apax Partners LLP, was the
largest shareholder in the company at 31

No dividend is proposed in respect of
the 2016 financial year.

December 2016, with 88.0% of the total
share capital. There were 535 shareholders as of 31 December 2016. Further
information is provided in Note 18 to the
consolidated accounts.

The Group has prepared its accounts
on the going concern assumption,
and the Board confirms in accordance
with Section 3-3 of the Norwegian
Accounting Act that the going concern
assumption is applicable. The Group’s
reported results, its business strategy
and its current budgets and financing,
provide the basis for the going concern
assumption.

AL LOCAT ION OF T H E 2016 RESULT

The parent company recorded a loss for
the year of NOK 112.3 million in 2016,
which is allocated against other equity.
The company’s dividend policy is to
distribute a dividend equivalent to
20-50% of the Group’s normalised
profit. Extraordinary dividends may be
distributed in particular circumstances,
and will be evaluated on a case-by-case
basis. In connection with the company’s
refinancing of parts its borrowing
portfolio in June 2016, an extraordinary
dividend of NOK 7.13 per share was
paid out, equivalent to NOK 1,906.1
million, on the basis of the results for the
2015 financial year.
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M A R K E T O U T LO O K

Understanding how digital solutions,
new delivery models and network
effects can be used to engage with
customers and can change behaviours
is central to the digital transformation.
Digitalisation and digital transformation
are creating an increasing need for
change and flexibility in both an
organisational and technological
sense. Companies that are able to
create high-quality dialogue with their
customers, to combine and process

Björn Ivroth
CEO
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and foreign investments and future cash
flows from these investments. EVRY has
both revenue and costs denominated
in foreign currencies, and this creates
some degree of natural hedging between
financial transactions denominated in
foreign currency. The Group has also
established an arrangement for multicurrency bank accounts for the Group,
and these accounts are used to reduce
exposure to currency risk at the Group
level. The Group hedges future receipts
and payments denominated in foreign
currency where the amount is greater
than the equivalent of NOK 50 million,
by entering into forward contracts that
mature on the settlement day for the
payment. At the end of 2016, the Group
had borrowed SEK 1,038 million to hedge
its investment in Sweden. Some of the
Group’s debt financing is denominated
in euros, and the Group has entered into
currency exchange agreements for its
euro-denominated debt to eliminate its
exposure to the euro. Cross-currency
swaps have been entered into for
EURNOK and EURSEK.
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(NOK million)

Operating revenue
Cost of goods sold
Salaries and personnel costs
Loss from sale of operating assets
Depreciation and write-down of tangible assets and in-house developed software 1)
Other operating costs

Accounting principles
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1

Accounting principles
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2
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2
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3
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3
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154

4

Financial instruments
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4

Other operating costs
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5

Use of estimates
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5

Financial items
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6

Salaries and personnel costs
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6

Taxes
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7

Pensions
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7

Guarantee liabilities

156

8

Cost of goods sold and other operating costs
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8
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9

Financial items
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9
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157

10 Taxes
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10 Share capital, shareholders etc.

157
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11 Financial instruments

158
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12 Related parties
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13 Property, plant and equipment
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14 Interests in subsidiaries, associated companies and joint ventures
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15 Accounts receivable

141

16 Other receivables

141

17 Bank deposits/guarantee liabilities

142

18 Share capital, shareholders etc.

142

19 Other current liabilities

143

20 Provisions

143

21 Leasing contracts

144

22 Classification of financial instruments and determination of fair value

146

23 Discountinued Operations

148

24 Related parties

149

Profit/-loss for the year is allocated as follows

25 Disputes and other legal matters

149

26 Events after balance sheet date

149

Owners of the parent
Non-controlling interests

160

2016

2015

2

12 246.4

12 859.5

8
6,7
13
12,13,21
8

4 018.2
5 624.6
23.7
270.3
1 363.0

4 877.9
7 097.6
98.1
467.4
1 724.0

946.7

-1 405.4

12
12

13.4
933.3

24.6
135.9
-1 566.0

9,14
9,14
9

16.0
514.4
-14.6
-513.0

19.8
390.5
40.2
-330.4

420.4

-1 896.4

10

119.9
300.5

-455.4
-1 441.0

23

0.1

30.4

300.6

-1 410.7

0.9

18.7

-186.7
-160.3
-346.1

138.2
120.6
277.6

-45.5

-1 133.1

300.1
0.5
300.6

-1 410.7
-1 410.7

-46.0
0.5
-45.5

-1 133.1
-1 133.1

1.12

-5.28

Operating profit/-loss before depreciation of customer contracts and write-down of
intangible assets (EBITA)

1

Auditor’s report

Note

Amortisation of customer contracts
Write-down of intangible assets
Operating profit/-loss (EBIT)
Financial income
Financial expense
Net foreign exchange gain/-loss
Net financial items
Profit/-loss before tax from continuing operations
Taxes
Profit/-loss for the year from continuing operations
Discontinued operations
Profit/-loss after tax for the year from discontinued operations
Profit/-loss for the year

105

Comprehensive income

Items which will not be reclassified over profit and loss (after tax)
Actuarial gains/-losses on defined benefit pension plans
Items which may be reclassified over profit and loss in subsequent periods (after tax)
Cash flow hedges
Currency translation differences
Total comprehensive income

11

Total profit/-loss for the year

Owners of the parent
Non-controlling interests

Earnings per share (basic and diluted)

Earnings per share (NOK)
1) Including amortisation other intangible assets with the exception of customer contracts.

11

A N NUA L AC C O UN T S A ND N OTE S

A N NUA L AC C O UN T S A ND N OTE S

Total profit/-loss for the year is allocated as follows:

GROUP

GROUP

Consolidated statement of financial position

Consolidated statement of financial position

As of 31 December

As of 31 December

(NOK million)

Note

31.12.2016

31.12.2015

5 577.7
489.6
572.4
6 639.7

5 665.0
477.6
464.7
6 607.3

10 6

Leased premises
Machinery, equipment and fixtures
Total tangible assets

38.6
387.1
425.7

41.1
482.1
523.2

Investment in associated companies and joint ventures
Other shareholdings
Other financial assets
Other non-current receivables
Total non-current financial assets
Total non-current assets

60.9
1.5
52.5
115.0
7 180.4

54.0
1.6
196.1
52.3
304.1
7 434.6

12
10
12

13
13,21

14
4
16

41.4
1 477.6
771.1
990.2
3 280.3
10 460.7

50.2
1 673.5
1 018.9
900.2
3 642.9
11 077.5

Current assets

Inventories
Accounts receivable
Other current receivables
Bank deposits
Total current assets
Total assets

Note

31.12.2016

31.12.2015

18

467.8
-274.7
0.6
193.8

467.8
1 393.5
283.9
0.3
2 145.6

3,4
4
7
20

6 808.1
174.9
217.6
36.7
7 237.3

4 779.6
323.6
211.6
82.6
5 397.4

877.7
52.6
897.8
1 201.5
3 029.6
10 266.9
10 460.7

577.3
94.2
1 053.3
1 809.8
3 534.5
8 931.9
11 077.5

Equity

Non-current assets

Goodwill
Deferred tax assets
Other intangible assets
Total intangible assets

(NOK million)

15
16
3,17

Share capital
Other paid-in capital
Other equity
Non-controlling interests
Total equity and non-controlling interests
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Liabilities

Non-current interest bearing liabilities
Non-current non-interest bearing liabilities
Pension liabilities
Other provisions for liabilities
Total non-current liabilities
Accounts payable
Tax payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

10
2,21,22,23
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GROUP

GROUP

Consolidated statement of cash flow

Consolidated statement of changes in equity

1 January - 31 December

1 January - 31 December

(NOK million)

Note

2016

2015

Owners of the parent

(NOK million)

Share
capital

Own
shares

Other
paid-in
equity

Fair value
reserves

Other
equity

Translation
differences

Total

Non-controlling
interests

Total
equity

Equity at 1 January 2015

467.8

-0.5

3 369.4

-97.6

415.3

122.6

4 277.1

0.3

4 277.4

0.5

4.3

4.8
-1 003.6
277.6
-1 410.7
2 145.2

0.3

4.8
-1 003.6
277.6
-1 410.7
2 145.6

-1 906.1
-346.1
300.1
193.1

-0.2
0.5
0.6

-1 906.1
-0.2
-346.1
300.6
193.8

Cash from/to operations:
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Profit/-loss before tax
Gain/-loss on sale of tangible assets
Tax paid in the period
Depreciation/write-downs
Net financial Items
Paid interests
Difference between pension cost and payments
Change in working capital
Net cash flow from operations

12,13
9

420.5
23.7
-80.0
283.6
513.0
-428.9
7.4
-433.3
305.9

-1 866.1
98.1
-115.3
627.9
330.4
-248.2
-7.9
1 398.3
217.3

Purchase of own shares
Dividend
Comprehensive income
Profit/-loss for the year 2015
Allocation of equity
Equity at 31 December 2015

138.2

467.8

-

-1 980.2
1 393.5

40.6

-1 003.6
18.7
-1 410.7
1 980.2
-

120.6

243.2
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Cash from/to investments:

Investment in tangible operating assets
Investment in in-house developed software
Sale of tangible operating assets (sales proceeds)
Investment in group companies
Net cash flow from investments

13
12

-161.1
-189.4
34.5
-88.3
-404.3

-296.6
-146.7
33.7
3.6
-406.0

Dividend
Aquisition of shares from minority
Comprehensive income
Profit/-loss for the year 2016
Allocation of equity
Equity at 31 December 2016

-1 906.1
-186.7

467.8

-

-1 393.5
-

-146.1

0.9
300.1
1 393.5
-211.6

-160.3

83.0

New borrowing
Borrowings repaid
Dividends paid
Purchase/sale of own shares
Net cash flow from financing
Net change in liquid assets over the year
Currency movement in liquid assets
Bank deposits at 1 January
Bank deposits at 31 December

A N NUA L AC C O UN T S A ND N OTE S

Whereof restricted cash 31 December
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3 184.6
-1 051.2
-1 906.1
227.3

4 681.5
-3 233.7
-1 003.6
4.8
449.0

128.8
-38.8
900.2
990.2

260.3
24.4
615.6
900.2

-

-
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Cash from/to financing:

GROUP

Notes to Financial Accounts

ACCOUNTING PRINCIPLES
1 . Ge ne r a l i nfo r m a ti o n
EVRY AS is a Norwegian limited company, and is subject to the Limited Liability Companies Act. The company’s registered
office is at Snarøyveien 30A, NO- 1360 Fornebu. The company was converted from a public limited company to a limited
company with effect from 22 February 2016. The company also changed its name from EVRY ASA to EVRY AS.
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The main activities of the parent company EVRY AS and its subsidiaries (the ‘Group’) are the sale of software, IT solutions and
consulting services, as well as the centralised and decentralised operation of computer systems. In addition, the Group offers
outsourcing services and services related to data communication, data security and electronic publishing.
The consolidated accounts have been approved for issuance by the Board of Directors on 30 March 2017 and is subject to
approval by the Annual General Meeting on 16 May 2017.

2 . Si gni f i c a nt a cco u nti ng po l ic ies
2.1 Basis of presentation
The consolidated annual accounts of EVRY AS have been prepared in accordance with the International Financial Reporting
Standards (IFRS) as published by IASB and approved by the EU.
The Group’s business is, for internal reporting requirements, divided into three strategic segments, each of which is separately
organised and managed. Financial information about the segments and geographic areas of activity is presented in note 2:
Segment information.
In preparing the accounts for the 2016 financial year, the Group has implemented all the new and revised standards and interpretations issued by IASB and approved by the EU that are relevant to its activities and that were in force for the accounting year
commencing on 1 January 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)
The amendments clarify the principle in IAS 16 and IAS 38 that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is a part) rather than the economic benefits that are consumed through
use of the asset. Thus, a revenue-based method cannot be used to depreciate property, plant and equipment and may only
be used in very limited circumstances to amortise intangible assets. The implementation of these amendments has changed
the amortisation method for the company’s own developed software from a cash flow based method to linear method based
on expected useful life. The amendments have been implemented prospectively and the impact from this change on the
consolidated accounts for 2016 is NOK 7.2 million in reduced amortisation expense.
• IAS 1 Presentation of Financial Statements: Disclosure Initiative (Amendments to IAS 1)
The amendments to IAS 1 further encourage companies to apply professional judgment in determining what information to
disclose and how to structure it in their financial statements. The amendments have had no effect on the consolidated financial statements in 2016.
• IFRS 11 Joint Arrangements: Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (Amendments to IFRS 11)
The amendments to IFRS 11 require that a joint operator accounting for the acquisition of an interest in a joint operation, in
which the joint operation constitutes a business, must apply the relevant IFRS 3 Business Combinations principles for business
combinations accounting. The amendments do not have any impact on the Group as there has been no interest acquired in a
joint operation during the period.
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The Group did not apply early adoption of any standards or interpretations for the accounting year 2016.
A review of the standards and interpretations that had not come into force for the 2016 financial year but that may be relevant for
the Group is provided at the end of note 1.

2.2. Basis for consolidation
The consolidated accounts include the parent company EVRY AS and its subsidiaries as of 31 December 2016. Control is
achieved when the Group is exposed or has rights, to variable returns from its involvement with the company and has the ability to
affect those returns through its power over the company. Specifically, the Group controls a company if, and only if, the Group has:
a) Power to govern the company (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee)
b) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the company
c) The ability to use its power to govern the company to affect its returns
Generally, there is a presumption that a majority of voting rights result in control. To support this presumption and when the Group
has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in
assessing whether it has power to govern an investee, including:

111

a) The contractual arrangement with the other vote holders of the company
b) Rights arising from other contractual arrangements
c) The Group’s voting rights and potential voting rights
Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses
control of the subsidiary. If the Group ceases to have a controlling influence over a subsidiary, the subsidiary’s assets, liabilities,
non-controlling ownership interests and any accrued translation differences are reversed. The remaining investment at the time
that the Group ceased to have a controlling influence is measured at fair value, and any gain or loss is recognised in the accounts.
The Group’s comprehensive income is attributed to the parent company’s owners and to the non-controlling interests, even
where this causes non-controlling interests to be negative. At the time of acquisition, non-controlling ownership interests are
calculated either as their portion of identified assets or to fair value. The choice of method is made at the date of acquisition for
each business combination. The share of profits is calculated on the basis of the subsidiary’s post-tax profit, as included in the
consolidated accounts after internal netting.
All intra-group transactions and balances, purchases and sales between companies in the Group and unrealised internal gains are
netted off in the accounts.
2.3 Summary of significant accounting policies
The material accounting principles used to prepare the annual accounts of EVRY AS are as follows:
Presentation and functional currency
The group presents its accounts in Norwegian kroner (NOK). This is also EVRY AS’s functional currency. The figures presented in
the annual accounts are in millions of Norwegian kroner unless otherwise stated. Rounding differences may mean that amounts
and percentages reported do not necessarily add up to the total shown.
Business combination and goodwill
Subsidiaries are accounted for in accordance with the acquisition method, whereby the acquisition cost of the shares is offset
against the subsidiary’s equity at acquisition date. Any excess value resulting from this treatment at the time of purchase is allocated to identifiable assets and is depreciated over their expected life. Excess value that cannot be attributed to identifiable assets
and liabilities in subsidiaries at the date of acquisition is recognised as goodwill in the statement of financial position. Goodwill
acquired in a business combination represents a payment made by the acquirer in anticipation of future economic benefits from
assets that are not capable of being individually identified and separately recognised.
Goodwill that arises as a result of a business combination is not amortised. Goodwill does not generate cash flows independently
of other assets or groups of assets, and is assigned to the cash generating units that are expected to benefit from the synergy
effects of the business combination that gave rise to the goodwill. Upon disposal of a business, the businesses proportion of
goodwill based on fair value is taken into account in calculating the gain or loss on disposal.
The Group carries out goodwill impairment tests if there are any indications that suggest this is necessary, and in any case at
least at the end of each year. If there are such indications, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine
the extent of the impairment loss. Recoverable amount is defined as the higher of value in use and fair value less costs to sell.
Value in use is calculated as net present value of future cash flow from continuing use, including cash flow arising from eventual
disposal. A calculated Weighted Cost of Capital (WACC) is applied as the discount rate used to calculate net present value. Net
sales value is calculated as the amount that the company would expect to obtain from the disposal of an asset in an arm’s length
transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the estimated costs of disposal.
The smallest unit of a particular asset which can be separately assessed as a valuation unit for the purpose of determining whether
there has been a fall in value is determined by the lowest level at which it is possible to identify incoming cash flow independent
of cash flow from other groupings of the same class of asset. In most cases, the Group’s business areas represent the smallest
valuation unit for this purpose.
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NOTE 1

11 2

Investments in associated companies and joint venture
An associate company is a company over whose financial and operating policy decisions the group has significant influence.
Significant influence is normally deemed to exist where one entity has an ownership interest in another of between 20% and 50%.
A joint venture is a joint arrangement in which the parties who have joint control over the arrangement have rights to the net
assets of the arrangement. ‘Joint control’ is the contractually agreed sharing of control over a joint arrangement, which exists only
when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.
The Group’s investments in associate companies and joint ventures are recognised in the Group’s accounts using the equity
method. When the equity method is used, the investment in the associate company or joint venture is recorded at cost, and the
carrying amount is adjusted to recognise the Group’s share of the profit or loss after the date of acquisition. The Group’s share
of the profit or loss of the company in which it has invested is recognised in the consolidated income statement. Distributions
received by the Group reduce the carrying amount of the investment. Goodwill is included in the cost price of investments in
associate companies or joint ventures.

Deferred tax asset is capitalised in the statement of financial position to the extent that it is considered likely that the company
in question will have sufficient taxable profit in subsequent periods to make use of the deferred tax asset. At each year end, the
Group carries out a review of deferred tax asset not capitalised to the statement of financial position and their accounting value.
Deferred tax asset not previously capitalised to the statement of financial position is capitalised to the extent that it appears likely
from the review that the company in question will be able to make use of the deferred tax asset. Similarly, companies will reduce
the capitalised value of deferred tax asset to the extent that they are no longer able to use the tax asset in question.

Earnings per share
Earnings per share is calculated by dividing the parent company shareholders’ share of the profit/loss for the year by the weighted
average number of ordinary shares outstanding over the course of the period. When calculating diluted earnings per share, the
average number of shares outstanding is adjusted for all share options that have a potential dilutive effect.

Assets and liabilities of foreign subsidiaries that use a functional currency other than Norwegian kroner (NOK) are translated on
the accounting period date at the exchange rate on the accounting period date, while profit and loss items are translated at the
daily average exchange rate during the accounting period.

Classification of current and non-current items
The Group presents assets and liabilities in statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is
classified as current when it is:

Upon disposal of a foreign subsidiary, the cumulative translation difference in respect of the subsidiary is recognised to profit and
loss. If part of a receivable/liability that is treated as part of net investment in a foreign unit is realised, a proportionate share of the
cumulative translation difference is recognised to profit and loss.

a)
b)
c)
d)

Revenue from service and maintenance contracts, as well as the expenses involved in carrying out such contracts, is recognised
in the accounts over the period of the contract.
Sales of goods are recognised as revenue at the time of delivery, i.e. when control and risk passes to the purchaser. Goods
include both hardware and software.
Sales of licences and rights to use software are recognised at the date the contract is signed since this corresponds to the time
at which the software is made available to and can be used by the customer. Revenue from sales of software is separated from
maintenance revenue on the basis of a separate pricing model and contractual structure. Revenue from software developed
specifically for customers is recognised over the development period in line with the degree of completion. The degree of completion is calculated on the basis of the number of hours of work delivered to date divided by the total number of hours estimated
for the delivery in total.
Revenue from consulting services is recognised as the services are provided. Sales of services on a fixed fee basis are recognised in line with the degree of completion. The degree of completion is calculated on the basis of the number of hours of work
delivered to date divided by the total number of hours estimated for the delivery in total.
Cost of goods sold comprises directly allocated costs related to the delivery of goods, including maintenance and operational
leasing of hardware and software, as well as the cost of consulting services that are directly related to the turnover of the goods.
The costs of employing external consultants that are used for the group’s normal operations and that are re-charged to customers
are classified as cost of goods sold.
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Tax payable and deferred tax liabilities/deferred tax assets are applied directly to equity to the extent that they relate to items that
are applied directly to equity. Items that are reported as “comprehensive income” are presented on a post-tax basis in the statement of comprehensive income.

Transactions in foreign currency
Transactions in foreign currencies are translated at the exchange rate at the date of the transaction. Currency gains/losses that arise as
a result of changes in the exchange rate between the date of the transaction and the payment date are recognised to profit and loss.

Recognition of revenue and costs
Where operating services are provided through volume-based contracts, revenue is recognised on the basis of the actual use of
services by the customer, or on a linear basis over the period of the contract for term-based contracts. Sales of dialogue services
are recognised as revenue on the basis of actual customer usage. Revenue from a transition project that is an integrated part
of a subsequent operating services contract is recognised on a linear basis over the period of the operating services contract.
Revenue from a transition project that is not related to an operating services contract is recognised on the basis of the degree of
completion. The degree of completion is calculated on the basis of the number of hours of work delivered to date divided by the
total number of hours estimated for the delivery in total.
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Taxation
Tax payable in the financial statement is measured at the amount that the company expects to receive or pay to the tax authorities. With the exception of associated companies where the exemption method is applied, the value of deferred tax liabilities/
deferred tax assets in the statement of financial position is calculated on the basis of all differences between accounting and
taxation values of assets and liabilities (liability method). The amount provided includes all types of difference, and is calculated
without being discounted to present value. Deferred tax liabilities and deferred tax assets are calculated based on approved
tax rates at the time of reporting and netted to the extent that temporary timing differences can be reversed under the same tax
system. The tax charge is made up of tax payable and changes in deferred tax liabilities/deferred tax assets.

Expected to be realised or intended to sold or consumed in normal operating cycle
Held primarily for the purpose of trading
Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the
reporting period

The Group classifies all other assets are classified as non-current.
A liability is current when:
a)
b)
c)
d)

It is expected to be settled in normal operating cycle
It is held primarily for the purpose of trading
It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period

The Group classifies all other liabilities as non-current.
Intangible assets with limited life
The Group’s intangible assets with limited life largely consist of capitalised costs related to software developed in-house.
Expenses relating to development are capitalised if the following criteria are met in full:
-

the product or process is clearly defined and its cost elements can be identified and measured reliably
the technical solution for the product has been demonstrated
the product or process will be sold or used in the company’s operations
the asset will generate future economic benefit; and
sufficient technical, financial and other resources for completing the project are present.

When all the above criteria are met, the costs relating to development are capitalised. Costs that have been charged as expenses
in previous accounting periods are not capitalised. The evaluation of future commercial benefit is based on the expected license
revenue and/or reduction in operating costs that will be achieved by carrying out the project. When calculating the profitability of a
project, the estimated future cash flows associated with the project are discounted to present value using a rate of return adjusted
for the risk associated with the project in question.
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An asset is written down to the recoverable amount if the recoverable amount is less than the carrying value before write-down.
The write-down is applied first to any goodwill and thereafter to the book value of the unit’s other assets on a proportional basis
relative to the book value of the unit’s specific assets. Impairment losses are charged to profit and loss in the period the impairment loss is identified, and reduce the carrying value of the asset by an equivalent amount. Impairment of goodwill, may not
subsequently be reversed, even though the reason for the impairment loss no longer applies.

The length of useful life remaining and the method of depreciation are subject to annual review that takes into account the commercial reality of the intangible asset in question. The Group does not have any intangible assets with unlimited life other than
goodwill which is classified as intangible assets in the balance sheet.
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At each reporting date the Group evaluates if there are identified indications that intangible assets may be impaired. If there
are such indications, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss.
Impairment losses may subsequently be reversed to the extent that the reason for the impairment no longer applies.
Tangible assets
Tangible operating assets are carried in the statement of financial position at historic purchase price less accumulated ordinary
depreciation and write-down. When tangible operational assets cease to be used, the historic purchase price and accumulated
depreciation are removed from the accounts, and any gain or loss this causes are recognised to profit and loss. Depreciation is
applied on a straight-line basis, after allowance for disposal value, over the following time periods:
-

Leasehold improvements
5-10 years
Machinery/equipment/fixtures 3–7 years
Vehicles
5 years
IT equipment
3–5 years

a) hedging is expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the
hedged risk, with hedge effectiveness in the range 80–125 %,
b) the effectiveness of the hedging can be reliably measured,
c) there is adequate documentation on entry into the hedging to show that the hedging is highly effective,
d) hedging is reviewed regularly and has proved effective throughout the reporting periods for which it was intended.

The hedging instruments are recognised at fair value at the date of the financial position statement. If the hedging is evaluated as
effective, the change in value is recognised as part of “comprehensive income”. The fair value changes are reclassified to profit or
loss in the period where the hedged transactions affects profit or loss. If the hedging is evaluated as not effective, the change in
value is recognised as financial income/expense in the profit and loss account.
Hedging instruments are classified as non-interest bearing liabilities or receivables in the statement of financial position.
Inventories
Inventories are valued at the lower of purchase price and net realisable value. Net realisable value is defined as the expected sale
price under normal commercial conditions with a deduction for sales costs. Purchase price is determined on the basis of average
cost price.

Tangible assets are reviewed for impairment annually and whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels
for which there are separately identifiable cash inflows. An impairment loss is the amount by which the carrying
amount of the assets exceeds the recoverable amount.

Accounts receivable
Accounts receivable are recognised in the statement of financial position at nominal value after a deduction for possible losses. A
provision for estimated losses is included in the presentation of comprehensive income when a loss causing event takes place and
there is objective evidence that the value of the asset is impaired.

The recoverable amount is the higher of the asset’s net selling price and its value in use. The value in use is determined by
reference to discounted future net cash flows expected to be generated by the asset. Cash flows are discounted using a pre-tax
discount rate that reflects current market assessments of the time-value of money and the risks specific to the asset. Technical
goodwill as a result of deferred tax on excess values is tested as part of the cash generating unit.

Equity
The nominal value of holdings of own shares is reported in the statement of financial position as a deduction to share capital. The
purchase price in excess of nominal value is charged to share premium. Gains or losses on transactions in own shares are applied
directly to equity. If own shares are sold at a price in excess of cost price, the surplus is recognised as other equity. Realised losses
related to sales of own shares are recognised against other equity.

Leasing
Leasing of assets where the lessor retains the major part of risk and control are classified as operational leases. Other leasing
contracts are treated as financial leasing. The accounting principle describes situations where the Group is the lessee.

Transaction costs in relation to equity transactions are charged to equity after deducting tax.

Financial leasing
Financial leasing contracts are capitalised as assets and liabilities in the statement of financial position in an amount equivalent to
the operating asset’s fair value at the time the leasing contract was entered into or, if lower, the net discounted value of the future
minimum payments under the terms of the lease contract. The liability to the lessor is included in the statement of financial position as a financial lease liability. Lease payments are recognised in the accounts as interest expense and a reduction in the lease
liability. Leased assets are depreciated over the expected useful life in accordance with the depreciation plan for owned assets.
If it is not likely that the Group will take over the asset upon the expiry of the leasing contract, the asset is depreciated over the
shorter of the life of the leasing contract and the depreciation period applied for equivalent assets owned by the Group.
Financial derivatives
The Group’s financial derivatives consist almost entirely of hedging derivatives. All purchases and sales of financial instruments
are recognised on the transaction date. Changes in fair value for derivatives that meet the requirements for cash flow hedging are
reported in the statement of comprehensive income as “comprehensive income”. The fair value changes are reclassified to profit
or loss in the period where the hedged transactions affects profit or loss. Derivatives that are not classified as hedging instruments
are classified as available for sale and valued at fair value. Changes in the fair value of such derivatives are presented as financial
income/financial expense.
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The Group has hedged (cash flow hedging) part of its net investment in Swedish kroner. The Group has also hedges changes in
currency and interest on its loans through cross currency swaps and interest swaps. Changes in the value of derivatives classified as
hedging instruments form part of comprehensive income.

The economic life and depreciation method used are reviewed regularly to ensure that the method and depreciation period
reflect the expected useful life of the assets in question. This also applies to disposal value. The depreciation period for leasehold
improvements will at a maximum be the remaining lease period.

Operational leasing
The leasing costs of operational leases are allocated on a linear basis over the period of the lease, and are classified as cost of
goods sold or other operating costs in the profit and loss account.
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Hedging
The Group has established a strategy to hedge the currency and interest rate risks related to the exposure to foreign currency
and investments. The strategy is designed to ensure a high degree of predictability in currency gains/losses and interest costs.
Derivative contracts are recognised as hedging instruments if they satisfy the following criteria:

The fair value reserve includes cumulative net changes in fair value of financial instruments until the investment is disposed of.
Liabilities
On initial recognition, liabilities are stated at fair value after deducting transaction costs, but thereafter liabilities are stated at
amortised cost. When the liability is repaid, in whole or part, the difference between the book value of the liability and the amount
repaid is recognised in the profit and loss account.
Pension liabilities
Liability in respect of contractual pension arrangements in the Group is valued as the present value of the future pension benefits for
which entitlement has been earned at the date of the statement of financial position, and is calculated on the basis of assumptions
about discount rates, the investment return on pension assets and expected growth in earnings and pensions. Pension calculations
use the K2013 table for mortality risk. The risk table for disability, IR02, corresponds with the estimated risk of disability in the Group.
Pension assets are valued at fair value on the accounting period date. Costs incurred in relation to the Group’s pension arrangements
are reported as salary costs in the accounts.
The starting point for calculating pension costs in respect of the Group pension schemes is linear application of pension entitlement
earned against the likely accumulated pension liability at the time the pension is first drawn.
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Intangible assets with limited life are amortised over their expected useful life. The depreciation period used is between 1-4 years
for intangible assets other than capitalised developments costs. For capitalised development costs the depreciation period is 5-15
years depending on the product type developed. Investment in other intangible assets is normally depreciated on a linear basis.
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The Group has established a compensation scheme for employees in connection with the closure of a defined benefit pension
scheme. The size of the compensation and the profile for its accrual are calculated on the basis of a standard set of calculation
parameters at the time of the change to the pension arrangements. The accrual formula and profile for the compensation scheme
are used as the basis to make provisions in the accounts so that the total compensation earned to date by employees at any time is
provided for as a liability in the consolidated statement of financial position.
The majority of the employees in the Group’s Norwegian companies are members of an early retirement scheme (AFP), which is
a multi-company defined benefit scheme, and is financed by premium payments determined as a percentage of salary. There is
no reliable measurement and allocation of liabilities and asset between the companies that participate in the scheme. The scheme
is therefore treated for accounting purposes as a defined contribution pension scheme and the premiums paid are recognised as
costs through profit and loss.
Provisions
A provision is recognised in the accounts only when the company is subject to a liability that is a consequence of an event that has
already happened and where it is likely (more likely than not) that in order to reduce or discharge the liability the company will have
to apply financially measurable resources, and the liability can be reasonably estimated. Provisions are evaluated at the end of each
accounting period and adjusted to reflect the available information about the provision. Where the information available is insufficient, a best estimate is used. If the time period to the date at which the liability may lead to payment has a material effect on the
calculation, the provision will represent the discounted present value of the future liability. Increases in liability caused solely by the
lapse of time are reported as an interest expense.
Provisions for restructuring costs only include direct expenses linked to the restructuring which are both necessary for the implementation of the restructuring and which do not relate to the continuing ordinary activities of the company. Such provisions are recognised in the accounts when the company has a detailed plan for the restructuring in question that identifies which business areas
will be affected, the locations affected, the functions and estimated number of employees due to receive termination payments,
the costs that will be incurred and a time plan for implementation. There must be a real expectation by the parties affected that the
company will implement the restructuring. This means either that implementation of the restructuring program has commenced or
that the main elements have been disclosed to the affected parties.
Contingent assets and liabilities
A contingent asset is defined as a possible asset, that arises from past events, and whose existence will be confirmed only by the
occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the entity. Contingent assets
are not included in the annual accounts, but information is provided if there is a reasonable certainty that the benefit in question will
accrue to the Group.
Contingent liabilities comprise:
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- a possible obligation arising as a result of past events where the obligation depends on some uncertain future event
- a present obligation that is not recognised in the accounts since it is not probable that the obligation will result in a payment
being made
- liabilities that cannot be measured reliably
Contingent liabilities are not recognised in the accounts with the exception of contingent liabilities acquired as part of the purchase of a business. Continent liabilities acquired as part of the purchase of a business are recognised in the accounts at fair value
even if the liability is not likely to crystallise.
Cash flow statement
The cash flow statement is presented using the indirect method. The Group’s activities are divided into operational, financing
and investment activities. Investment in new business or sale of business is classified as cash from/to investments, in the cash flow
statement, and amounts to the purchase price/sales price less transferred cash and cash deposits at the transaction date.
The cash flow statement includes businesses disposed of up to the date of disposal.

Discontinued operations
If a decision is taken to discontinue or to sell a major part of the Group’s operations or if control/significant influence over a
company is lost, the operations in question are presented as ‘discontinued operations’ in a separate line entry on the income
statement and in the statement of financial position. ‘Major’ means a separate segment or a significant asset. This means all other
figures presented are exclusive of ‘discontinued operations’. The comparison figures in the income statement are correspondingly restated. The comparison figures in the statement of financial position and in the statement of cash flow are not restated.

3. Standards is s ue d but not ye t e f fe ctive
The following paragraphs provide an overview of changes to IFRS/IAS standards that are relevant to the Group’s activities, but
have not yet come into effect. The Group intends to adopt these standards when they become effective.
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IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
The IASB has issued a new revenue recognition standard, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. The standard
replaces existing IFRS revenue requirements. The core principle of IFRS 15 is that revenue is recognised to depict the transfer of
promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in
exchange for those goods or services. The standard applies to all revenue contracts and provides a model for the recognition and
measurement of sales of some non-financial assets (e.g., disposals of property, plant and equipment).
The standard is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018 and either a full retrospective application or a
modified retrospective application is required. Early adoption is permitted. The Group expects to apply IFRS 15 with effect from
1 January 2018, but has not yet decided on which implementation approach will be used.
During 2016, the Group has performed a preliminary assessment of IFRS 15 and the possible effects on the Groups revenue
streams. The assessment is ongoing and a more detailed analysis will provide more information. Furthermore, the Group is
considering the clarifications issued by the IASB in April 2016 and will monitor any further developments. At this stage, the Group
is not able to estimate the impact of the new rules on the Group’s financial statements, but does not expect the implementation
of IFRS 15 to have a significant impact on the financial statements. The Group has however identified the following areas that
could be affected:
• Sale of licenses/right to use – IFRS 15 may result in revenue to be recognised over time instead of at a point in time
• Transition projects – Identification of performance obligations might affect the timing of the revenue recognition
IFRS 9 - Financial Instruments
IFRS 9 addresses the classification, measurement and derecognition of financial assets and financial liabilities, introduces new
rules for hedge accounting and a new impairment model for financial assets. IFRS 9 is effective from 1 January 2018, with early
application permitted.
Except for hedge accounting, retrospective application is required, but providing comparative information is not compulsory.
For hedge accounting, the requirements are generally applied prospectively, with some limited exceptions.
The Group plans to adopt IFRS 9 on the required effective date. During 2016, the Group has performed a high-level impact
assessment of all three aspects of IFRS 9. This preliminary assessment is based on currently available information and may be subject to changes arising from further detailed analyses or additional information being made available to the Group in the future.
a) Classification and measurement
The Group does not expect any significant impact on its balance sheet or equity applying the classification and measurement
requirements in IFRS 9. EVRY expects to continue to measuring at fair value its financial assets currently held at fair value.
b) Impairment
IFRS 9 requires the Group to record expected credit losses on all its trade receivables, either on a 12-month or lifetime basis.
The Group expects to apply the simplified approach and record lifetime expected losses on all trade receivables. However,
the Group does not expect any significant impact on its equity due to the secure nature of its loans and receivables, but will
need to perform further analysis, including forward-looking elements to determine the extent of the impact.
c) Hedge accounting
The Group believes that all existing hedge relationships that are currently designated in effective hedging relationships will
still qualify for hedge accounting under IFRS 9. As IFRS 9 does not change the general principals of how an entity accounts for
effective hedges, the Group does not expect a significant impact as a result of applying IFRS 9.
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The cost of pensions is calculated on the basis of the discounted pension entitlement earned at the beginning and end of the year
and the pension rights accrued during the year, less the return on the assets provided to fund pensions. Significant changes to the
pension schemes, including scheme closures and changes that cause the issue of paid-up policies, are recognised in the accounts
in the accounting period when such change takes place. The effect of any changes in the pension scheme that leads to the issue
of fully paid-up policies is recognised in the period the change is made. The effect of other changes in the pension scheme is amortised over the expected average remaining service period. The effect of any changes in estimates, changes in assumptions and
calculation are accounted for as “comprehensive income” in the period that they occur.

IFRS 16 - Leases
IFRS 16 was issued in January 2016 and replaces IAS 17 Leases, IFRIC 4 and SIC 15 and 27. IFRS 16 sets out the principles for
the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to account for all leases under a single
on-balance sheet model similar to the accounting for financial leases under IAS 17. The standard introduces two exemptions for
lessees – leases of “low-value assets” and short-term leases (i.e. leases with a lease term of 12 months or less). At the commencement date the a lessee will recognise a liability to make lease payments and an asset representing the right to use the underlying
asset during the lease term. Lessees will be required to separately recognise the interest expense on the lease liability and the
depreciation expense on the right-of-use asset.
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Lessor accounting under IFRS 16 is substantially unchanged from today’s accounting under IAS 17. Lessors will continue to classify all
leases using the same classification principle as in IAS 17 and distinguish between two types of leases: operating and finance leases.
IFRS 16 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2019. The standard is not yet approved by the EU. Early
application is permitted, but not before an entity applies IFRS 15. A lessee can choose to apply the standard using either a full
retrospective or a modified retrospective approach.
In 2017, the Group plans to assess the potential effects of IFRS 16 on its consolidated financial statements.

NOTE 2

SEGMENT INFORMATION
The Group’s activities are divided into three segments for the purpose of reporting in 2016. The allocation of activities to
segments is based on the main markets served by the Group, and corresponds with the structures used for internal reporting to
the executive management, which is the chief operating decision makers in the Group. The segment structure is unchanged
from the 2015 reporting.
The EVRY Financial Services segment offers a broad portfolio of solutions and services, and is a complete industry vertical with
responsibility for all the company’s deliveries to bank and finance customers. The solutions portfolio includes solutions for
all core banking services, whether this relates to interfaces with end-customers or solutions to support a bank’s internal processes
and employees. The portfolio is module-based, and includes banking services, transactions systems, payment solutions and card
services. The portfolio also includes a unique value chain of card services that are delivered to banks in the Nordic
countries and in the United Kingdom.
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The EVRY Sweden segment offers everything from strategic advice and consulting services through to solutions and IT operating services. EVRY Sweden has a significant portfolio of industry vertical solutions that combine industry-specific insight and
business understanding with technological expertise. EVRY Sweden also delivers services based on strong specialist expertise
that are independent of geographic location and sector, for example ERP solutions, mobility, cloud-based solutions and Business
Intelligence. EVRY Sweden also has its own operating services organisation, which focuses on medium-sized businesses and
entities in the private and public sectors.
The EVRY Norway segment offers consulting, infrastructure and operating services. EVRY Norway has a long history with leading
customers in the Norwegian public and private sectors, and holds strong positions in a number of industry verticals where it
combines industry insight and business understanding with technological expertise. Customer deliveries cover a broad range of
consulting and solutions services, as well as IT operating services. EVRY Norway has a significant position in the local government and healthcare sectors, and is currently strengthening its position in other verticals including retail, oil & gas and insurance.
Through its extensive activities, EVRY Norway has in-depth technical expertise in specialist services that are independent of
geographic location and sector. This includes growth areas such as mobility, cloud-based solutions and Business Intelligence.
The Group’s other activities are shown in the presentation below as other. These activities include for reporting purposes the
Group’s Global delivery activities. In addition are financing and central group functions that are not allocated to the segments,
included in the line other. Transactions between the business areas are based on market terms and conditions. The rental of
software and other IT equipment is based on the cost from an external supplier plus a margin. The purchase and sale of consulting
services between the segments is charged at an agreed price equivalent to the price achieved by the best customer. The
operating profit/-loss before amortisation of customer contracts and write-down of intangible assets (EBITA) reported for each
segment includes revenue and costs related to transactions with other segments of the Group. Eliminations between segments
are included in the line other.
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The Group’s chief operating decision makers (executive management) follow up the operating profit (EBITA) of each segment
on a regular basis and use this information to analyse the various segments’ operational performance and to make decisions on
resource allocation. The performance of each segment is evaluated on the basis of revenue growth and EBITA, and the measurement of revenue growth and EBITA is consistent with the consolidated revenue and EBITA figures reported for the Group as a
whole. Management also monitors each segment in terms of other key figures such as EBITDA, operational investment spending,
working capital and the customer credit-time. In addition to the financial information prepared in accordance with IFRS, management wants to provide alternative performance measures to enhance the understanding of the Group’s underlying performance.
Other income and expenses that are part of alternative performance measures are not distributed to the segments in accordance
with the management reporting structure in the Group, and are reported as a separate line in the presentation below. Reference
is made to the section key figures and definitions for further information on alternative performance measures.

Other income and expenses

Operating revenues

12 0

Provisons for restructuring
Provisons for premises
Write-down of Future Proof
Write-down of other balance sheet items
IBM outsourcing agreement
Strategic processes/refinancing
Total other income and expenses

2016

2015

-77.9
-26.1
-249.8
-21.1
-374.9

-510.2
-100.2
-292.7
-87.0
-1 234.2
-128.1
-2 352.3

In connection with the IBM agreement in 2015, significant costs were recognised as at 31 December 2015 in relation to the agreed
transitions and customer transformations needed to convert to IBM’s platform technology. In total approximately 200 customers are
covered by the conversion to IBM’s platform technology. In addition, the company’s investment related to Future Proof was written
down by NOK 292.7 million (including implementation projects), as the company will in the future be using IBM’s infrastructure
platforms for its basic operations services.

Information about the Group’s segments for reporting purposes is presented below:

EVRY Financial Services
EVRY Sweden
EVRY Norway
Other
Other income and expenses
Total

EBITDA

Depreciation and
write downs

EBITA

CAPEX

3 133.4
3 244.8
5 669.4
198.8
12 246.4

497.5
337.7
532.3
215.4
-366.1
1 216.9

83.0
32.8
102.2
43.3
8.8
270.3

414.5
304.9
430.1
172.1
-374.9
946.7

182.2
53.1
63.9
51.1
350.2

Operating
revenue

EBITDA

Depreciation and
write downs

EBITA

CAPEX

3 613.4
3 429.9
5 761.2
55.0
12 859.5

521.5
288.3
327.9
140.6
-2 216.4
-938.1

129.2
56.7
216.8
64.6
467.4

392.3
231.6
111.1
76.0
-2 216.4
-1 405.4

205.4
64.7
129.9
43.2
443.3

2015
(NOK million)

EVRY Financial Services
EVRY Sweden
EVRY Norway
Other
Other income and expenses
Total

There are no differences in the measurement methods applied at the segment level as compared to the methods used for the
consolidated accounts.
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2015

7 022.2
4 417.9
806.3
12 246.4

8 052.9
4 125.2
681.4
12 859.5
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The Group does not have any single customer that accounts for more than 10% of its consolidated revenue.

NOTE 3

MANAGEMENT OF CAPITAL STRUCTURE AND FINANCIAL RISK
1. Manage me nt of capital s tructure

The Group monitors its capital structure in terms of its equity as a proportion of total assets (equity ratio) and net interest-bearing
liabilities as a proportion of total equity (gearing).

2016
(NOK million)

Norway
Sweden
Other countries
Total

2016

EVRY’s main objective for the management of its capital structure is to maximise value creation for shareholders, to while at the
same time maintaining a sound financial position and a good credit rating. The objective is generate the best possible long-term
return for its shareholders, through dividends paid or share price increases, match or exceed the return available on similar investment opportunities of comparable risk.

In 2016 a total of NOK 249.8 million has been expensed related to implementation of the IBM agreement and customer
transformations.

Operating
revenue

(NOK million)

Ge o gr a p hi c s e gm e nts
The Group’s activities are divided between Norway, Sweden (incl Finland) and other countries.
Other countries are mainly related to USA and other European countries beside Norway, Sweden and Finland.

The Board of directors is continuously monitoring the Group’s equity situation and will initiate measures to strengthen the equity if
deemed necessary. The fair value of the Group’s equity is considered satisfactory and liquidity is good.
(NOK million)

31.12.2016

31.12.2015

7 027.6
3.1
990.2
6 040.6

4 905.5
3.0
900.2
4 008.2

Equity
Total assets

193.8
10 460.7

2 145.6
11 077.5

Gearing
Equity ratio

31.17
1.9 %

1.87
19.4 %

Non-current interest bearing liabilities 1)
Current interest bearing liabilities
Bank deposits
Net interest bearing liabilities

1) Excluding arrangement fees

Subsidiary companies have only limited authority to establish independent financing arrangements, and are required to distribute
their surplus capital to EVRY AS by means of dividend, repayment of financing or group contributions.

2. Manage me nt of f inancial ris k
The Group’s policies for the management of financial risk are determined by the Board of Directors of EVRY AS. The main objective of financial risk management is to identify, quantify and manage exposure to financial risks. Operational responsibility for
monitoring and managing financial risk is the responsibility of EVRY’s centralised treasury function.
Financial risk is normally divided into three groups:
1. Market risk
a. Interest rate risk
b. Currency risk
2. Credit risk
3. Liquidity risk
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(NOK million)

1. Market risk
The market risk is the risk of changes in market prices and changes in fundamental conditions in the economy,
such as changes in interest rates, exchange rates, prices of inputs and the cost of capital.
1a. Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future cash flows will fluctuate as a result of changes in the general level of interest rates. The
Group’s exposure to interest rate risk relates principally to interest-bearing liabilities on floating interest rate terms. The Group
uses interest rate swaps to hedge against large fluctuations in cash flow.
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See also Note 4 for more information on the Group’s exposure to interest rate risk.
1b. Currency risk
The principal objective for EVRY’s management of currency risk is to reduce the effect of changes in exchange rates on future
cash flows and on the Group’s financial condition. Currency risk can be divided into i) transaction risk, ii) translation risk and iii)
strategic risk:
i) Transaction risk represents the risk that future cash flows may fluctuate as the result of changes in exchange rates, and it arises
as a result of financial transactions that involve agreement on future receivables or liabilities that are settled in a currency other
than the Group’s functional currency.
EVRY has both revenue and costs denominated in foreign currencies, accordingly it engages in some degree of routine
activity to hedge the foreign currency component of financial transactions. The Group has also established an arrangement
for multicurrency bank accounts for the Group, and these accounts are used to reduce exposure to currency risk at the group
level. The Group hedges future receipts and payments denominated in foreign currency where the amount is greater than the
equivalent of NOK 50 million by entering into forward contracts that mature on the settlement day for the payment.
ii) Translation risk represents the risk that assets or liabilities may be exposed to changes on currency conversion as the result of
changes in exchange rates.
Since the Group has a significant scale of activities in Sweden, it arranges for part of its borrowings to be denominated in
Swedish kroner (net investment). The remaining part of the borrowings is in Euro. The Group has entered into cross currency
swaps to eliminate all the Euro debt exposure, ref. note 4.
iii) Strategic risk is a concept used to describe the long-term effects of changes in exchange rate, such as establishing business
operations in low-cost countries, importing from countries with low commodity prices and other exposure to currency risk in
relation to strategic decisions.
EVRY has established subsidiary companies in India and Ukraine. These two companies have income mainly in Euro and US
dollar. The Group’s exposure to currency risk relates principally to Swedish kroner (SEK), Euro (EUR) and US dollar (USD).

NOTE 4

FINANCIAL INSTRUMENTS
A) Non-curre nt inte re s t be aring liabilitie s and inte re s t rate ris k
Non-current interest bearing liabilities
(NOK million)

Financial lease
Liabilities to credit institution
Arrangement fee financing
Non-current interest bearing liabilities

31.12.2016

31.12.2015

18.9
7 008.8
-219.5
6 808.1

22.1
4 883.4
-125.8
4 779.6
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In March 2015 EVRY entered into a new financing arrangement - Senior Facility Agreement - (SFA) with a syndicate of banks with
DNB Bank, Nordea Bank, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse and Mizuho Bank and as arrangers. In June 2016, the SFA
was refinanced and in September parts of the SFA were repriced. The facilities are syndicated to a number of banks and financial
institutions. The new financing consists of various tranches in different currencies (NOK/SEK/EUR) with an aggregate frame of
NOK 7.9 billion, of which NOK 1.5 billion is undrawn. No installments are paid on the loans which all mature in 2022.
The new financing ensures that EVRY achieves financial headroom at market rates with initial margins in the range of 4 to 5%, with
possibility for reduction given company performance. The covenants are based on gearing ratio (based on definitons of net interest bearing debt and adjusted EBITDA). The Group has througout 2016 been in compliance with its financial covenants.
Commitment fees and loan setup fees are included in the amortised cost calculation. Of this amount, NOK 84 million was
recognised as financial expense as of 31 December 2016.
In connection with the outsourcing agreement with IBM starting 1 December 2015, a vendor financing agreement was established with IBM Financing. The financing agreement has a duration of six years. By end of 2016 the non-current interest bearing
liabilities to IBM Financing were NOK 667,5 million.
Interest rate swap agreements
In order to secure fixed interest rate terms, EVRY AS has entered into interest rate swap agreements for principal amounts of
NOK 1,680 and SEK 700 million. As a result of these agreements, the Group pays fixed interest rates on 37% of its total borrowing
portfolio under SFA. The interest rate swap agreements are structured in relation to specific borrowings in order that the quarterly
rollover dates for the swap agreements correspond with the rollover dates for the borrowings. Hedge accounting is applied and
changes in the market value of these swaps are recognised as part of comprehensive income.
Interest rate swaps 31 December 2016:

2. Credit risk
Credit risk relates to the risk that the Group’s counterparties fail to make the payments to which they are committed, causing the
Group to suffer a financial loss. The responsibility for credit control and collection of overdue amounts is centralised in a separate
unit within the Group.
No significant provisions were required in 2016 for losses on receivables from customers. The Group’s maximum exposure to credit
risk at 31 December 2016 was NOK 1,641 million.
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See also note 15 and note 16 for more information on the Group’s exposure to credit risk.
3. Liquidity risk
Liquidity risk arises if the cash flows generated by the Group are not sufficient to match its financial liabilities as they fall due. It is
Group policy to operate at all times with financing arrangements with its banks in order to make it possible to use bank facilities to
finance investments. The Group restricts its current interest-bearing debt to a minimum in addition to the credit facility in order to
ensure that the risk of refinancing are reduced. Financing for corporate acquisitions is evaluated independently.
The Group monitors its liquidity daily, and produces liquidity forecasts on a regular basis in order to identify liquidity requirements
in future periods.
See also note 4 for more information on the Group’s exposure to liquidity risk.

Interest rate swap Nordea
Interest rate swap DNB
Interest rate swap SEB
Interest rate swap Nordea
Interest rate swap Nordea
Interest rate swap Nordea
Interest rate swap Nordea
Interest rate swap Nomura

Currency

Amount

Maturity date

Fixed interest rate

Mtm value

NOK
NOK
SEK
NOK
NOK
SEK
NOK
NOK

230
250
500
300
500
200
200
200

20.04.18
20.04.18
20.01.17
21.01.19
21.01.19
21.01.19
20.04.20
20.04.20

1.58 %
1.62 %
1.64 %
2.64 %
2.97 %
1.26 %
1.62 %
1.61 %

-1.5
-1.8
-0.6
-9.6
-19.3
-6.3
-2.8
-2.8

The average duration of interest rate swap agreements as at 31 December 2016 was 2.0 years.
Interest rate risk – sensitivity analysis

The Group’s exposure to interest risk is dependent on the general level of market interest rates (Nibor/Stibor/Euribor). The
company incurs significant interest costs on its borrowings, and a change in interest rates would represent an significant increase/
decrease in the company’s overall earnings.
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See also note 4 for more information on the Group’s exposure to currency risk.

C) Liquidity ris k

The Group uses interest rate swaps to hedge against large fluctuations in cash flow. An increase in the general level of interest
rates will cause an increase in interest expense, but the effect will be offset to some extent by interest rate swaps as the Group
pays a fixed rate of interest on parts of the financing.

(NOK million)

The Group calculates the valuation effects on its holdings of financial instruments by simulating a change in the yield curve. An
increase in the general interest rate will increase the value of the Group’s interest rate swaps (positive effect), while at the same
time the Group’s interest costs will rise as a result of higher interest rates payable on the part of its total borrowings that is subject
to floating interest rates.

2015

Change in fair value interes rate swaps
Change in interest expenses after tax
Effect on total profit

38.2
-29.2
9.0

54.6
-15.6
39.0

Accounts payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Financial lease
Maturity credit facility
Non-current non-interest bearing liabilities
Other non-current provisions for liabilities
Interests 1)
Total financial liabilities

B) E xcha nge r a te r i s k a nd c u rrency hedg e
Financial items per currency 31 December 2016:
(NOK million)

Accounts receivable
Accounts payable
Bank deposits
Non-current liabilities
Net exposure financial position

SEK

USD

EUR

Other

470.8
303.3
236.1
987.7
-584.1

68.0
20.1
45.1

69.1
30.6
152.4

14.1
39.6
74.0

93.0

190.8

48.4

At the end of 2016 the Group had borrowed SEK 1,038 million to hedge its investments in Sweden. Translation differences in
respect of liabilities and receivables due from foreign activities are applied as comprehensive income. The translation difference
recognised in 2016 amounted to NOK 57.2 million after tax for the Swedish investment.
Net exposure denominated in SEK amounted to NOK 36 million at 31 December 2016 after hedged amounts are deducted.
Accordingly, a change in the SEK/NOK exchange rate of 100 basis points would cause a change in the book value of NOK 3,6
million.
Major parts of the Group long term financing agreement is debt in EUR, in total EUR 608.6 million. The Group has entered into
cross currency swaps on this EUR debt with different banks, to eliminate the EUR exposure. Cross currency swaps have been
entered into both in EURNOK and EURSEK for the total exposure and the hedges are due March 2020. Changes in the market
value of hedging instruments are recognised as part of comprehensive income. The fair value changes are reclassified to profit or
loss in the period where the hedged transactions affects profit or loss. The market values of these hedging instruments were NOK
-90.8 million at year end 2016.
The company has no material balance sheet risk in relation to other currencies.
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Total

0 - 1 year

1- 5 year

More than 5 years

877.7
897.8
973.2
18.9
6 339.1
135.5
667.5
2 525.2
12 434.9

877.7
897.8
973.2
498.6
3 247.3

12.6
135.5
667.5
1 914.2
2 729.8

6.3
6 339.1
112.4
6 457.8

1) Estimate based on current debt portfolio, current forward curve and current margins.

NOTE 5

USE OF ESTIMATES
A key accounting estimate is an estimate that is important for the presentation of the Group’s financial position and profit, and that
requires subjective and complex evaluation by the company’s management, typically as the result of the need to determine such
estimates based on assumptions about future outcomes that are subject to uncertainty. The Group keeps such estimates under
constant review on the basis of historical results and experience, consultation with experts, trends, forecasts and other methods
that the Group considers reasonable in specific circumstances including evaluating how such factors may
change in the future.

Goodwill
The Group tests goodwill for impairment annually. The book value of goodwill in the Group’s cash-generating units is measured
against the value in use of goodwill in these units. The recoverable amount from cash generating units is determined through
calculations of value in use. These calculations are based on discounted cash flows that involve uncertainty and require the use
of estimates. A change in the yield requirement used for discounting future cash flows will affect the book value of goodwill. An
increase in the yield requirement will, in isolation, cause a lower value in use which in turn will cause a fall in the value of goodwill.
See note 12 for further information on assessment of goodwill.

O the r intangible as s e ts
Other intangible assests are tested for impairment if there are indications of a material loss of value, see section below regarding
capitalisation of development projects. There were no indications of impairment at 31 December 2016 and no impairment test
was performed.

Exchange rates of relevance:

SEK
EUR
USD
GBP

2 209.2
17.2 %
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(NOK million)
2016

2 799.2
22.9 %

Maturity profile for financial liabilities:

The table below shows the effect of an increase of 100 basis points in interest rates on the consolidated profit and loss
account:
(NOK million)

2015

2016
Average

2016
Spot

2015
Average

2015
Spot

0.9814
9.2889
8.3993
11.3698

0.9512
9.0863
8.6200
10.6130

0.9572
8.9530
8.0739
12.3415

1.0475
9.6190
8.8090
13.072

Income re cognition
Where operating services are provided through volume-based contracts, revenue is recognised on the basis of the actual use
of services by the customer. If there is no reconciliation/account of actual use at the end of the accounting period, revenue
for the period is estimated on the basis of historic figures, adjusted for any known events/information that have influenced
usage during the period.
Where services are recognised to revenue on the basis of the degree of completion, revenue is estimated on the basis of the
number of hours delivered as a proportion of the total estimated number of hours that will be required for the delivery.
There are no material estimates related to this as of 31 December 2016.
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Liquidity reserve 31 December
Liquidity reserve/Revenues last 12 months

2016

C a p i ta l i s a ti o n o f d eve l o p ment pro j ec ts

Other members of the executive management 2016

When capitalising development costs that relate to the use of internal resources, costs are estimated using an hourly rate
based on the direct costs per employee. In the event of any indication of the need for a write-down in respect of an individual
development project, the recoverable amount is tested against the book value. The recoverable amount assigned to the
development project is determined on the basis of calculations of value in use. These calculations are based on discounting
future cash flows that involve uncertainty and require the use of estimates. A change in the forecast revenue or margin used
when estimating future cash flows will affect the estimated value of the development project in question. There were no
indications of the need for write-down at 31 December 2016 and no impairment test was therefore performed.
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SALARIES AND PERSONNEL COSTS
Salaries and personnel costs
(NOK million)

Salaries
Social security tax
Pension costs
Other benefits
Total salaries and personnel costs
Average number of employees
Average number of man years

2016

2015

4 004.1
768.7
357.5
494.2
5 624.6

5 340.3
850.9
420.4
485.9
7 097.6

9 100
8 814

10 109
9 931

(NOK million)

2016

2015

3.671
2.678
0.740
0.201

2.710
0.518
0.281

2016

2015

2.704
2.066
0.468
0.269

0.900
0.156
0.055

Henrik Schibler (CFO):

Salary
Bonus
Pension benefits earned through the year
Other remuneration

Björn Ivroth started as CEO on 24 March 2015 and his salary for 2015 comprise the period 24 March - 31 December.
Henrik Schibler started as CFO on 1 September 2015 and his salary for 2015 comprise the period 1 September - 31 December.
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Bonus

Other
remuneration

Pensions

1.1 - 31.12
1.1 - 31.12
1.1 - 31.12
1.1 - 31.12
1.1 - 31.12
1.1 - 31.12
1.5 - 31.12
1.9 - 31.12
1.8 - 31.12

2.528
1.947
2.188
1.601
2.500
1.504
0.992
1.025
0.712

1.013
0.539
0.079
0.279
0.253
-

0.259
0.151
0.103
0.185
0.227
0.131
0.001
0.080
-

0.433
0.213
0.944
0.190
0.416
0.155
0.079
0.117
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Other members of the executive management 2015

(NOK million)

Wiljar Nesse
Morten Sæther
Fredrik Almén
Trond Vinje
Janne Marie Log

Period

Salary

Bonus

Other
remuneration

Pensions

1.1 - 31.12
15.9 - 31.12
1.11 - 31.12
17.8 - 31.12
1.9 - 31.12

2.284
1.639
0.345
0.519
1.441

1.822
0.438
0.262

0.199
0.101
0.017
0.060
0.131

0.350
0.111
0.044
0.051
0.062

1.1 - 31.8
1.1 - 31.8
1.1 - 15.9
1.1 - 30.11
1.1 - 30.11
1.1 - 30.9

1.491
1.662
2.101
3.679
1.970
1.919

2.134
1.513
1.521
2.570
0.739
1.220

3.404
2.431
0.198
0.143
1.066
0.153

0.042
0.042
0.392
1.149
0.162
0.272

Previous members of the executive management

Björn Ivroth (CEO):

Salary
Bonus
Pension benefits earned through the year
Other remuneration

Salary

1) Remuneration figures are for the year as a whole, while the period refers to the period for which the employee was a member of the executive management team.

Executive management remuneration
(NOK million)

Wiljar Nesse
Morten Sæther
Fredrik Almén
Trond Vinje
Kolbjørn Haarr
Janne Marie Log
Anne Ivanoff 1)
Tuomo Louhivuori 1)
Björn Martinsson 1)

Period

Knut E Røsjorde
Anne-Cecilie Fagerlie
Morten Søgård
Niclas Ekblad
Håvard Larsen
Kurt Helland

The total remuneration of the CEO and other members of the Executive Management consists of a fixed package of salary and
benefits supplemented by performance-based bonuses, share-based long-term incentive schemes, pension and insurance
arrangements and severance pay. The Board of EVRY AS has approved a bonus scheme for the CEO and members of the
Executive Management, whereby bonuses will be paid based on the achievement of pre-determined targets. The maximum
bonus entitlement for the CEO and CFO is 18 months’ fixed salary, while the maximum bonus entitlement for the other members of the Executive Management is up to 12 months’ fixed salary. The Board of Directors has established detailed guidelines to
implement the above principles.
The Executive Management are members of a defined contribution pension scheme. They are additionally members of an
uninsured defined benefit pension scheme for the portion of their salary that exceeds 12 times the national insurance base
amount (G), cf. note 7 to the Annual Accounts. Rights accrued in respect of the defined benefit pension scheme will be paid
from retirement age.
In 2015, a long-term investment program was established by Lyngen Topco AS, for some members of the Board of Directors
of EVRY AS, the Executive Management and certain other key employees. Those included in the program have been given the
opportunity to invest in shares in Lyngen Topco AS, which indirectly owns 88% of the shares in EVRY AS. See note 18 for
further information on EVRY AS’s ownership structure. Investment in shares have been made in 2015 and 2016. The shares are
purchased at market prices.
The CEO has waived the redundancy rights provided by Chapter 15 of the Working Environment Act, cf. Section 15-16. He is
entitled to receive salary for 3 months following the normal notice period of 9 months. The other members of the Executive
Management are entitled to receive salary for periods of between 0 and 12 months following notice periods of between
6 and 12 months. Both the Chief Executive Officer and the other members of the Executive Management are subject to
non-compete agreements.
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NOTE 6

(NOK million)

B o a rd o f D i re c to r s
Remuneration to the Board of Directors in 2016 was paid out as follows:
(NOK million)
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Göran Lindahl
Eirik Bornø 1)
Ola Hugo Jordhøy 1)
Jan Anders Dahlström 1)
Ingrid Lund 1)
Leif Teksum
Kristin Margrethe Krohn Devold
Anne Kathrine Haug Nordvang 2)
Total remuneration

Remuneration

0.328
0.348
0.260
0.288
0.328
0.144
0.144
0.029
1.869

1) Employee elected board members
2) Employee elected deputy board member

The remuneration to the Board of Directors are determined in advance and paid out every six month with one half each time.
The employee elected board members receive the renumeration from the board in addition to ordinary salary from the company.

Employees in the Group’s Swedish companies are principally members of the ITP pension scheme. The ITP scheme is based on
collective agreement between the Confederation of Swedish Enterprise and the Council for Negotiation and Co-operation
representing salaried employees within the private sector. ITP came into operation on 1 July 2007, and applies to employees
born in 1979 or later. All new employees become members of the scheme at 25 years of age. The ITP scheme is a defined contribution scheme, to which the employer contributes 4.5% of salary up to 7.5 times the “basic income amount” and 30% of salary
over this amount. Employees born before 1979 are members of the old scheme, which is a combination of a defined contribution scheme and a defined benefit scheme (ITPK and ITP2 respectively). ITP2 is a multi-company scheme that provides a retirement pension calculated as 10% of final salary for salary up to 7.5 times the “basic income amount”, 65% of final salary for salary
between 7.5 times and 20 times the “basic income amount” and 32.5 % of final salary for salary between 20 times and 30 times
the “basic income amount”. Full pension entitlement is earned after 30 years of pensionable employment. There is no reliable
measurement and allocation of the company’s share of the overall assets and liabilities of the scheme. The scheme is therefore
treated in the accounts as a defined contribution scheme. ITPK is a defined contribution scheme with a contribution rate of 2%
with the possibility of additional contributions by agreement.
The members of executive management are members of a pension plan financed from operations. The operations pension plan
is not subject to the legislation on defined contribution pensions or the legislation on enterprise pensions, and is not funded. The
annual pension entitlement is calculated as 25 % of salaries exceeding 12 G for the Chief Executive Officer and the other members of executive management. The annual return shall at a minimum equal 12 months NIBOR as at 31 December of the previous
year. The accumulated accrued entitlement, including investment return and employer’s social security contributions, totalled
NOK 21.9 million at 31 December 2016.
Pension costs
(NOK million)

NOTE 7

PENSIONS
The Group provides pensions principally through insured collective schemes with life insurance companies. Pension arrangements related at 31 December 2016 to 5 698 active employee members of defined contribution pension schemes and 583
pensioners in insured defined benefit schemes. In addition the Group have various compensation- and uninsured pension plans
that includes 1 582 employees. The presentation of pension costs and pension liabilities set out below aggregates the various
pension arrangements provided by the Group. The figures therefore include a number of different defined benefit, defined
contribution and multi-company pension schemes.

Current value of pension entitlement accrued over the year
Net interest on pension liabilities
Curtailments and settlements
Pension costs charged to profit and loss from defined benefit plans
Defined contribution schemes and early retirement plans
Pension costs charged to profit and loss
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The majority of the employees of the Group’s Norwegian companies is members of the common scheme of AFP early retirement pension arrangement.The scheme gives a lifelong supplement to the ordinary pension. Employees can choose whether
to draw the new AFP pension from 62 years of age, even if they continue to work, and additional rights can be earned by working
until 67 years of age. The scheme is a multi-company defined benefit scheme, and is financed by premium payments determined as a percentage of salary. There is as yet no reliable measurement and allocation of liabilities and assets between the companies that participate in the scheme. The new scheme is therefore treated for accounting purposes as a defined contribution
pension scheme and the premiums paid are recognised as costs through profit and loss with no provision made in the accounts.
The premiums paid in 2016 were set at 2.5% of total salary payments for salary payments to the employer’s employees between
the social security base amount (G) and 7.1 G. The equivalent premium rate for 2017 will be unchanged at 2.5%. The scheme is
underfunded, and the administrator (Fellesordningen for AFP) assumes that premiums will have to increase over time in order to
ensure sufficient buffer capital to cope with increased payments. Companies that participate in the AFP scheme are jointly and
severally liable for two-thirds of the pension payments due to employees who satisfy the terms and conditions at any time. The
liability applies both to shortfalls in premium payments and if the premium rate applied proves insufficient to meet the liabilities.
In the event that the scheme is terminated, the participating companies have a duty to continue to make premium payments
to provide for pension payments to employees who are members of the scheme or who satisfy the requirements of collective
agreements for such pension arrangements at the date of termination.

2016

2015

18.1
2.8
21.0
336.5
357.5

23.2
3.7
-4.4
22.5
398.0
420.5

1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

822.3
18.1
18.6
3.7
-44.2
818.6

916.7
23.2
18.1
-40.8
-48.8
-45.9
822.3

1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

660.5
21.8
5.1
-35.8
651.6

702.3
18.5
-34.7
11.3
-36.9
660.5

Change in calculated pension liabilities
(NOK million)

The Group’s Norwegian companies operate a defined contribution pension scheme for employees. The annual contributions
to this scheme are at the rates of 4 % for salaries between one and six times the social security base amount (G) and and 8 % for
salaries between 6 G and 12 G. From 1.1 2017 the break point is moved from 6 G to 7.1 G as a consequence of a change in the
Defined-Contribution Pensions Act.
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Defined benefit obligations 1 January
Current value of pension entitlement accrued over the year
Interest on pension liabilities
Actuariel gains and losses
Acquisition/sale of business, curtailment and settlement
Pension payments
Defined benefit obligations 31 December

Change in fair value of plan assets
(NOK million)

Fair value of plan assets 1 January
Actual return on plan assets
Curtailment and settlement
Pension premium paid
Pension payments
Fair value of plan assets 31 December
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No member of the Executive Management received any remuneration or other benefits from any other company in the Group
other than as set out above. No additional payments were made for special services over and above an individual’s normal
management responsibilities.

Life expectancy

Pension liabilities

13 0

1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

Gross liability to provide pensions (PBO)
Fair value of plan assets
Effect of asset ceiling
Net pension liability

818.6
651.6
-50.6
217.6

822.3
660.5
-49.8
211.6

Plan assets in the statement of financial position
Pension liabilities in the statement of financial position

217.6

211.6

Pension liabilities 1 January
Pension costs
Effect of actuarial gains and losses recognised as comprehensive income
Premium payments
Acquisition/sale of business
Benefits paid and Paid-up policies
Pension liabilities 31 December

1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

211.6
21.0
-1.4
-5.1
-8.4
217.6

242.1
22.5
-22.6
-11.3
-9.7
-9.4
211.6

The summarised information presented is based on annual calculations carried out by an independent actuary.

20
40
60
80

88.6
87.0
86.0
89.3

92.4
90.6
89.4
91.6
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Mortality expectancy

20
40
60
80

Men

Women

0.02 %
0.06 %
0.46 %
4.65 %

0.01 %
0.04 %
0.31 %
3.18 %

Men

Women

0.10 %
0.20 %
1.90 %

0.10 %
0.30 %
2.90 %

Disabillity expectancy
Age

Unce rtainty of e s timate s
Calculations of pension cost for the year and the book value of pension liability are based on the assumptions above. Considerable
uncertainty attaches to the amounts calculated, which principally vary in pace with the level of interest rates in Norway.

The following assumptions are used in the actuarial calculations:
2016

2015

2.60 %
2.50 %
2.25 %
0.00 %
Own table
K2013

2.70 %
2.50 %
2.25 %
0.00 %
Own table
K2013

The assumptions used for pension calculations follow the guidelines issued by the Norwegian Accounting Standards Board (NRS)
as at 31 December 2016. Over recent years, the Norwegian market for covered bonds has grown strongly. NRS has therefore accepted the use of covered bond interest rates as the basis for the discount rate for pension calculations instead of using the interest
rate on Norwegian government bonds. Based on it’s assessment of the depth in the Norwegian market for covered bonds, EVRY
has for 2015 and 2016 applied the parameters recommended by the NRS 2015 guidelines, which includes using the covered bond
interest rate as the basis for the discount rate.
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Women

20
40
60

The effect for the year of actuarial gains and losses recognised as other comprehensive income represented a decrease in
pension liability of NOK 1.4 million, principally as the result of a reduction in members of the pension plans.

Discount rate
Future salary inflation
Growth in the basic state pension (G)
Annual increase in pensions
Staff turnover
Mortality assumptions

Men

Age

Change in pension liabilities
(NOK million)

Age

Pension calculations use the K2013 table for mortality risk, which is based on the best estimate of the population in Norway. The
risk table for disability, IR02, corresponds with the estimated risk of disability in the Group. Extracts of information from the risk
tables are provided below. The table shows the likelihood of an employee in a specified age group for men and women becoming
disabled or dying within 12 months, and also shows life expectancy.

The plan assets as of 31 December were invested as follows:
Investment category

Bonds
Equity securities
Properties
Other
Total

2016

2015

65 %
26 %
6%
3%
100 %

62 %
29 %
8%
1%
100 %

Pension assets are invested in bonds issued by the Norwegian government, Norwegian municipalities, financial institutions
and corporations. Bonds held in foreign currencies are to a large extent currency hedged. Pension assets are invested both in
Norwegian and foreign equity securities. The currency hedging policy for foreign equity securities is evaluated on an individual
investment basis. Pension assets are invested in accordance with the guidelines applying to life insurance companies.
The Group expects to pay approximately NOK 5.5 million in pension premiums to the Group’s defined benefit plans in 2017.
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(NOK million)

Other operating costs comprise:

The weighted average duration of the Group’s pension liabilities as at 31 December 2016 was 11.7 years, and the maturity structure
over the next 10 years is as follows:

(NOK million)

2016

2015

598.4
259.7
135.4
369.6
1 363.0

701.9
441.3
178.7
402.2
1 724.0

(NOK million)

Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6-10

Consulting costs which are reinvoiced as a part of a customer contract are classified as cost of goods sold in the statement of
comprehensive income. Other consulting costs are classified as other operating costs.

S e ns i ti vi ty a na l ys i s

Auditor’s re mune ration

The table below shows the estimated percentage change in pension liability and pension cost for the defined benefit pension
schemes in Norway in the event of a one percentage point change in the most important parameters. This analysis has been
carried out using a method that extrapolates the effect on pension liabilities of a change in the calculation parameters at the expiry
of the reporting period.
PBO

Pension costs

10.6 %
-8.8 %
-0.4 %
0.9 %
0.5 %
-0.4 %
10.0 %

2.0 %
-1.6 %
-1.6 %
2.4 %
1.6 %
-1.1 %
1.2 %

The following table shows remuneration to the Group’s auditor, EY, in respect of audit services delivered, including the amounts
invoiced in respect of audit-related and tax-related services. The amounts shown include both Norwegian and foreign subsidiaries,
and are exclusive of value added tax.
(NOK million)

Discount rate -1 %
Discount rate +1 %
Future salary inflation -1 %
Future salary inflation +1 %
Growth in the basic state pension (G) -1 %
Growth in the basic state pension (G) +1 %
Annual growth in pensions +1 %

Audit fee
Fees for other assurance services
Other fees
Fees for tax services
Total remuneration

The Group is exposed to various risks in relation to its defined benefit pension arrangements as a result of uncertainty in relation
to the assumptions applied and future outcomes. The most important areas of risk relate to increasing life expectancy, the risk of a
reduction in the actual return earned on pension assets, interest rate level in Norway and risks associated with higher inflation and
salary increases. Changes of this nature would cause an increase in liability for the Group. However, risk exposure in this respect has
been significantly reduced following the closure by the Group of a number of defined benefit pension schemes over recent years.

COST OF GOODS SOLD AND OTHER OPERATING COSTS
Cost of goods sold comprise:
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(NOK million)

Purchase and lease of software
Purchase and lease of hardware
Consulting services
Network capacity
Use of goods for resale
Other cost of goods sold
Total cost of goods sold

2016

2015

7.737
6.342
2.835
2.463
19.377

8.827
4.260
1.162
0.891
15.140

Fees for other assurance services includes attestation services related to ISAE 3402 and SAS 70. These expenses are mainly
reinvoiced by the company.

R i s k a s s e s s m e nt

NOTE 8
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2016

2015

412.3
112.3
556.9
244.9
1 076.4
1 615.5
4 018.2

1 066.1
237.0
415.9
286.1
1 238.5
1 634.2
4 877.9

Other cost of goods sold are mainly related to the long-term partner agreement with IBM from 2015, where IBM operates EVRY’s
basis infrastructure platforms.

NOTE 9

FINANCIAL ITEMS
(NOK million)

2016

2015

Interest income
Other financial income
Total financial income

15.1
0.9
16.0

18.4
1.5
19.8

Interest expenses
Other financial expenses
Total financial expense

431.5
82.9
514.4

284.1
106.4
390.5

Currency gains
Currency losses
Net foreign exchange gain/-loss

227.4
242.0
-14.6

537.3
497.1
40.2

Increased interest expenses are due to the new financing agreement with an increased gearing and higher interest margins. See
note 3 in the group accounts for further information on the Group’s financing agreements.
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13 2

Premises rental and other premises costs
Consulting costs
Travel costs
Other operating costs
Total other operating costs

41.3
41.8
42.9
43.3
43.9
228.6

NOTE 10

TAXES

(NOK million)

Change in deferred tax to profit and loss
Deferred tax from discontinued operations
Other changes in deferred tax not taken to profit and loss
Change in deferred tax in the statement of financial position

Deferred tax/tax asset arises in respect of the following timing differences:

13 4

31.12.2016

31.12.2015

827.6
-42.9
-133.7
53.1
-146.4
-365.6
192.1
-2 638.0
-2 445.9

1 135.5
-447.5
-129.0
66.4
98.4
-910.4
-186.6
-2 131.4
-2 318.0

489.6
-

477.6
-

(NOK million)

2016

2015

Market value of financial derivatives
Pension estimate changes
Translation differences
Total

-59.3
-16.5
-75.8

48.1
5.5
-8.4
45.2

2015

57.2
-75.8
-18.6

-542.6
45.2
-497.4

62.9
57.2
-0.1
119.9

90.8
-542.6
-3.6
-455.4

105.1
4.9
-7.4
-4.5
22.7
-0.1
-0.7
119.9

-513.8
5.0
3.7
3.0
47.7
-3.6
2.5
-455.4

-

-5.9

Changes in deferred tax

Deferred tax/tax asset is calculated on the basis of the differences which exist at year-end between accounting and taxation values.

(NOK million)

2016

Tax cost for the year comprises

Intangible assets
Tangible assets
Pension liabilities
Profit and loss account
Items recognised as "comprehensive income"
Other timing differences
Gross timing differences
Losses carried forward
Basis for deferred tax/-deferred tax asset
Deferred tax asset
Deferred tax

Tax payable
Change in deferred tax
Under/over accrual of tax prior year
Total tax of the year from continuing operations
Reconciliation of tax of the year

25 % of profit before tax
Expenses not deductible
Non-taxable income
Losses/tax rate differences abroad
Tax rate change in Norway
Under/over accrual of tax prior year
Other permanent differences
Tax of the year from continuing operations

Taxation effects from items recognised as “Comprehensive income”:

Tax of the year from discontinued operations
Effective tax rate

NOTE 11
The Group had tax losses carried forward at 31 December 2016 totalling NOK 2,638.0 million,and the calculated deferred tax asset
related to these losses amounted to NOK 626.6 million. The losses carried forward mainly relate to the operation of the Norwegian
activities and there are no time limits to carrying forward these losses. Losses carried forward are partially netted against positive
timing differences. Deferred tax assets totalling NOK 96.8 million relating to tax losses carried forward are not recognised in the
accounts at 31 December 2016. Corresponding amount at 31 December 2015 was NOK 97.7 million.
Based on the Group’s future budgets and estimates on earnings, it is expected that the losses carried forward will be utilised within
3-4 years.
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28.5 %

EARNINGS PER SHARE
Earnings per share is calculated as profit for the year attributable to shareholders (owners of the parent company) divided by the
average weighted number of shares outstanding over the year. No shares have dilutive effect.
(NOK)

2016

2015

Profit for the year attributable to shareholders (owners of the parent)
Share of comprehensive income attributable to shareholders (owners of the parent)
Total Profit for the year attributable to shareholders (owners of the parent)

-46 000 000
346 100 000
300 100 000

-1 133 100 000
-277 600 000
-1 410 700 000

Average number of shares in the period

267 187 441

267 187 441

1.12

-5.28

-

-

Earnings per share (NOK)

Proposed total dividend payment (NOK)
Proposed dividend per share (NOK)
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Dividend proposed for approval by the Annual General Meeting
(not recognised as a liability at 31 December)

NOTE 12

INTANGIBLE ASSETS

Goodwill

In-house
Developed
Software

Other
intangible
assets

Customer contracts
and other intangible
assets allocated from
acquisitions

Total

Book value at 1 January 2015

5 446.0

229.0

266.7

49.8

5 991.4

Additions in the year
Disposal/reclassification in the year
Depreciations
Write-downs
Translation differences
Book value at 31 December 2015

10.7
208.3
5 665.0

146.7
-84.0
6.4
298.1

51.1
-47.4
-135.9
1.0
135.5

4.2
-24.6
1.8
31.1

212.6
-156.1
-135.9
217.5
6 129.6

Additions in the year
Disposal/reclassification in the year
Depreciations
Write-downs
Translation differences
Book value at 31 December 2016

155.2
-242.5
5 577.7

189.4
-45.4
-9.1
433.0

34.2
-9.9
-25.3
-10.0
-0.9
123.6

-13.4
-1.8
16.0

378.8
-9.9
-84.1
-10.0
-254.3
6 150.1

Yearly Assessment

5-15 years
Linear

2 - 10 years
Linear

4 - 10 years
Linear

(NOK million)
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Useful life
Method of depreciation

For the 2016 financial year the Group has determined the value in use of its cash generating units using the discounted cash flow
method. For the Bekk Consulting and Global Delivery cash generating units, fair value has been calculated using valuation multiples. For Bekk Consulting a multiple of 6 x EBITDA in 2016 has been assumed, while for Global Delivery a multiple of 5 x EBITDA
has been assumed. Cash flows for after 2017 (terminal values) have been extrapolated from the cash flows for 2017, adjusted for
the expected level of long-term revenue growth. Future cash flows have been determined on the basis of the Board-approved
budget for 2017.
The impairment tests carried out at the end of 2016 do not show any need to write down the Group’s goodwill. The Group has
delivered financial results for 2016 that are in line with expectations and it has, together with the cost reduction measures that
have been implemented and the outsourcing agreement entered into with IBM, created a sound foundation for strengthening its
market position and growth rate going forward.
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A reasonable change in the assumptions will not lead to a write down of goodwill.
The estimates used to determine future cash flows and the discount rate used when calculating value in use are subject to uncertainty. The assumptions applied are as follows:

Growth rate
Average rates of growth in operating revenue are based on management’s expectations of future conditions in the markets in
which the business operates. The assumed long-term growth rate beyond the budgets and strategic plans approved by the
Board cannot be higher than the long-term rate of growth in the economy where the business operates.

EBITA margin
EBITA margins are based on the volume/margins achieved historically, adjusted for expected future developments in market
conditions. Programs to improve efficiency that are approved and committed are taken into account in determining the expected future EBITA margins.

The additions of goodwill in 2016 are mainly related to the acquisitions of IT Nor, EVRY Financing and NetRelations with NOK
67.2 million, NOK 20.6 million and NOK 64.1 million respectively. All excess values related to the acquisitions have been
allocated to goodwill.
Costs of NOK 189.4 million in respect of in-house developed software were capitalised in 2016, of which NOK 139.6 million
related to investments carried out in the Financial Services segment. These investments are mainly related to the development
of a new core banking and payment solutions, built on industry standards such as ISO 20022, SOA and BIAN and adapted to an
international market. Investments in customer contracts and other intangible assets totalled NOK 34.2 million in 2016. In 2016,
intangible assets were written down by NOK 10 million. The Future Proof program was written down entirely in the accounts for
2015 of NOK 135.9 million as a consequense that the company in the future will deliver basic infrastucture services to the
company’s customers using IBM’s technology (see also note 2).
Other development work carried out in the Group relates to customer-specific projects, where the income derived from these
projects exceeds the development costs.

Inve s tme nt (CA PE X)
Calculations of value in use assume a normalised relationship between investment and operating revenue. It is assumed that the
operational investments and investments in software developed in-house that are necessary to achieve the expected growth in
revenue will be carried out. The cash generating unit Financial Services is more capital intensive than the other cash generating
units, and accordingly CAPEX for this unit is forecast at a higher percentage of revenue.

Dis count rate
Future cash flows are discounted to present value using a discount rate based on a calculation of a weighted average cost of
capital (WACC). For 2016, pre-tax WACC was assumed to be 7.3%. This is based on a risk-free interest rate of 1.53%, a gearing
ratio of 20%, an equity market premium of 6.5% and equity beta of 1.0. The same WACC is applied for all cash generating units
since differences in future uncertainty are reflected in the expected cash flows that form the basis for the calculation of future
value in use. The observed level of risk expressed in terms of equity beta is also considered to be close to 1 for all segments in
which the Group operates, indicating that the same WACC should apply to all cash generating units.
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(NOK million)

Financial Services
Norway
Sweden
BEKK Consulting
Global Delivery
Total

31.12.2016

31.12.2015

1 612.7
1 776.5
1 638.4
381.8
168.4
5 577.7

1 612.7
1 685.3
1 798.7
381.8
186.5
5 665.0

The Group evaluates whether there are any indications of a possible impairment of goodwill on a quarterly basis. The Group also
tests goodwill for impairment at other times if this becomes necessary as a result of indications of possible impairment, and such
tests are always carried out at year-end. Goodwill is tested for impairment for each identified cash generating unit in the Group.
A ‘cash generating unit’ represents the lowest identifiable group of assets that generates cash inflow while being for all practical
purposes independent of cash inflow generated by other assets or groups of assets. The number of cash generating units in 2016
was five, in line with the Group’s business structure.
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Allocation of goodwill to cash-generating units:

NOTE 13

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

NOTE 14

Shares in subsidiaries owned by parent company

Improvements to
leased premises 1)

Machinery/
fixtures 1)

Vehicles

IT
equipment

Total

Acquisition cost at 1 January 2015

198.3

704.2

2.3

1 818.8

2 723.7

Reclassifications
Additions
Disposals
Translation differences
Acquisition cost at 31 December 2015

2.6
-4.9
0.2
196.1

46.2
-98.2
16.2
668.4

0.2
2.5

198.3
-857.0
18.4
1 178.6

247.1
-960.0
34.9
2 045.7

Reclassifications
Additions
Additions through acquisitions
Disposals
Translation differences
Acquisition cost at 31 December 2016

6.7
1.3
-60.1
-0.1
143.9

-6.7
47.0
4.8
-137.1
-14.3
562.1

0.3
-1.0
-0.2
1.7

78.4
0.3
-276.7
-26.3
954.3

126.9
5.1
-474.9
-40.9
1 661.9

Accumulated depreciation/write-down at 1 January 2015

148.1

437.0

0.9

1 302.2

1 888.1

Depreciations
Write-downs
Disposals
Translation differences
Accumulated depreciation/write-down at 31 December 2015

11.6
-4.8
0.1
155.0

87.7
-87.4
11.0
448.3

0.4
-0.2
1.1

231.2
5.6
-639.4
18.5
918.1

330.9
5.6
-731.6
29.5
1 522.5

Depreciations
Write-downs
Additions through acquisitions
Disposals
Translation differences
Accumulated depreciation/write-down at 31 December 2016

8.1
-57.8
-0.1
105.2

64.4
0.8
-131.4
-11.4
370.7

0.3
-0.5
-0.1
0.7

116.0
3.4
-254.5
-23.4
759.6

188.8
0.8
3.4
-444.3
-35.0
1 236.2

Depreciation rates 2)
Depreciation method

10-20 %
Linear

15-30 %
Linear

20 %
Linear

20-33 %
Linear

Book value
At 31 December 2016
At 31 December 2015

38.7
41.1

191.4
220.2

0.9
1.5

194.7
260.4

(NOK million)

INTERESTS IN SUBSIDIARIES, ASSOCIATED COMPANIES AND JOINT VENTURES

Company

13 8

EVRY Norge AS
EVRY Sweden Holding AB
EVRY Card Services AS
EVRY Danmark A/S
EVRY Økonomitjenester AS
Total

Registered office

Ownership share

Voting share

Bærum
Stockholm, Sweden
Mo i Rana
Viborg, Denmark
Trondheim

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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EVRY Nordic Operations AS merged with EVRY Norge AS as acquiring company with accounting effect from 1 January 2016.
In addition to subsidiaries owned by the parent company, the following material companies are consolidated in the Group
accounts in accordance with the past equity method:
Company

EVRY AB
EVRY Card Services AB
Infopulse Ukraina LLC
EVRY India Private Limited
Span Systems Corporation Inc
Eye-share AS
Bekk Consulting AS
EVRY Sweden AB
EVRY Financing AS

Registered office

Ownership share

Voting share

Stockholm, Sweden
Stockholm, Sweden
Kiev, Ukraina
Bangalore, India
New Jersey, USA
Stavanger
Oslo
Jönköping
Bærum

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90.1 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90.1 %

The subsidiary EVRY Financial Services UK Ltd has for 2016 used an exemption in the Companies Act (section 479A) relating to
audit of the accounts. The company’s financial statements for 2016 have thereby not been audited. There have been no operations
in the company in 2016.

425.7
523.2
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1) Fixtures and fittings in leased premises are depreciated over the residual period of the lease if this is shorter than the normal depreciation period.
2) Depreciation rates stated are valid for both 2016 and 2015.

NOTE 15

Shares in associated companies:
Company

Country

Ownership
share

Gecko Informasjonssystemer AS

Norway

34 %

Book value
(000 NOK)

2 586

ACCOUNTS RECEIVABLE
Accounts receivable are recognised at their nominal value less a provision for losses.
						
(NOK million)

14 0

Gecko
Informasjonssystemer AS

(NOK thousand)

Book value at 1 January 2016
The Group's share of this years profit/-loss
Adjustment of previous years' share of profit/-loss
Book value at 31 December 2016

Gross outstanding
Provision for losses on receivables
Net accounts receivable

673
-502
2 415
2 586

Loss on receivables to profit and loss

Summarised financial information - Gecko Informasjonssystemer AS (000 NOK):

Gecko Informasjonssystemer AS

Assets

Liabilities

Equity

Operating
revenue

Loss for
the year

15 919

10 330

5 590

25 816

-1 475

1 491.7
-14.0
1 477.6

1 686.0
-12.4
1 673.5

1.6

10.7

Not
overdue

Less than
30 days
overdue

30 - 60 days
overdue

61 - 90 days
overdue

91 - 180 days

More than
180 days overdue

78 %
80 %

14 %
13 %

3%
2%

1%
1%

2%
1%

2%
4%

31 December 2016
31 December 2015

NOTE 16

Shares in associated companies are recognized in the consolidated accounts in accordance with the equity method.

31.12.2015
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Age distribution accounts receivable

The remaining shares in Gecko Informasjonssystemer AS were acquires in January 2017. The company will be merged with EVRY
Norge AS in 2017.

Company

31.12.2016

OTHER RECEIVABLES
Other non-current receivables

Interests in joint ventures:
The Group has a 50 % share in the joint venture Buypass AS. The other 50 % share is held by Norsk Tipping AS. The investment is
recognised in the consolidated accounts in accordance with the equity method.

Company

Country

Ownership
share

Buypass AS

Norway

50 %

Book value
(000 NOK)

58 350

(NOK million)

Implementation projects
Other non-current receivables
Total other non-current receivables

31.12.2015

19.7
32.9
52.5

29.2
23.1
52.3

31.12.2016

31.12.2015

163.5
65.9
354.7
77.2
109.8
771.1

238.7
57.5
368.7
135.6
179.2
1 018.9

Andre kortsiktige fordringer
(NOK million)

(NOK thousand)

31.12.2016

Buypass AS

Book value at 1 January 2016
The Group's share of this years profit/-loss
Dividend
Book value at 31 December 2016

53 359
14 991
-10 000
58 350

Deferred income
Implementation projects
Prepaid costs
Advance income tax
Other current receivables
Total other current receivables

Company

Buypass AS

Assets

Liabilities

Equity

Operating
revenue

300 552

201 514

99 037

212 739

Profit for
the year

30 562

Implementation projects related to customer contracts which constitute an integral part of subsequent operations deliveries
are capitalised on the balance sheet and allocated over the lifetime of the operations contract in question. Implementation
projects are reported net in the statement of financial position. The proportion expected to be allocated over the following 12
months is classified as current, while the remaining amount is classified as long-term in the statement of financial position.
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Summarised financial information - Buypass AS (000 NOK):

NOTE 17

BANK DEPOSITS/GUARANTEE LIABILITIES

NOTE 19

EVRY has established a group bank account system in DNB Bank ASA whereby EVRY AS operates the group account, while
other group companies are sub-account holders. The bank nets all balances and withdrawals to create a net position that represents the credit or debit balance between DNB Bank ASA and EVRY AS.

(NOK million)

Accrued expenses
Pre-invoiced to customers
Provisions (note 20)
Current liabilities financial lease
Other current liabilities
Total other current liabilities

The Group has issued a guarantee in respect of tax deductions from salaries due to the tax authorities. The guarantee amount was
NOK 197 million at 31 December 2016. Other bank guarantees amounted to NOK 168 million at 31 December 2016, including a
guarantee of NOK 98 mill in favour of Norsk Tillitsmann Pensjon AS as collateral for employees’ accrued compensation rights
arising from the transition from defined benefit to defined contribution pension arrangements.

14 2

OTHER CURRENT LIABILITIES

EVRY AS has issued parent company guarantees on behalf of its subsidiary companies amounting to NOK 465 million as of 31
December 2016.

31.12.2016

31.12.2015

776.3
228.3
169.9
3.1
23.9
1 201.5

1 048.4
267.7
449.0
3.0
41.6
1 809.8
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The reduction in accrued expenses is mainly related to significant costs in 2015 related to agreed transition and customer transformations needed to convert to IBM’s platform technology.

The Group has no restricted deposits at 31 December 2016.
The Group has activity in Ukraine and the authorities have implemented restrictions for transfer of cash from the country.
By end of 2016 this cash position amounted to NOK 124 million.

NOTE 18

NOTE 20

The share capital of EVRY AS consists of:
Number

Par value
(NOK)

Book value
(NOK)

267 338 981
267 338 981

1.75
1.75

467 843 217
467 843 217

The company has only one class of shares. All shares in the company have equal voting rights and equal rights to dividends.
In accordance with the company’s Articles of Association, the number of shares is the same as the number of ordinary shares
issued and fully paid-up.
The company had 535 shareholders at the end of 2016.

Lyngen Bidco AS 1)
Polygon (PE) Holdings LTD
Other shareholders
Total

Restructuring

Premises

Other
provisions

Total

Book value 1 January 2015

25.8

100.4

6.5

8.2

140.9

Provisions made in the year
Provisions applied in the year
Translation differences
Book value at 31 December 2015

-6.0
19.8

510.2
-226.9
15.8
399.5

100.2
-6.2
100.5

4.3
-1.7
1.2
12.0

614.7
-240.7
16.9
531.8

Provisions made in the year
Additions through acquisitions
Provisions applied in the year
Translation differences
Book value at 31 December 2016

-6.0
13.8

77.7
-337.4
-13.0
126.7

-43.7
56.8

3.7
-5.8
-0.6
9.3

81.4
-392.9
-13.6
206.6

Current at 31 December 2016
Current at 31 December 2015

13.8
19.8

126.7
399.5

29.4
29.7

-

169.9
449.0

-

-

27.4
70.8

9.3
12.0

36.7
82.8

Non-current at 31 December 2016
Non-current at 31 December 2015

The largest shareholders at 31 December 2016 were as follows:
Shareholder

Onerouscontracts

(NOK million)

SHARE CAPITAL, SHAREHOLDERS ETC.

Ordinary shares 1 January 2016
Ordinary shares 31 December 2016

PROVISIONS

Interest

88.0 %
11.8 %
0.2%
100.0 %

One rous contracts
The provision at 31 December 2016 relates to the Group’s DigOff solution. The Board of Directors of EVRY AS decided in 2012
that the DigOff solution would not be sold to additional customers, but that the company would continue to carry out the existing
contracts for this solution. This decision was based on an overall evaluation of both risk and market prospects associated with
additional sales of this solution.

by Apax Partners LLP.

Re s tructuring
In 2015 there was a thorough review of the Group’s cost base. A range of cost reduction measures was implemented to strengthen the Group’s profitability and long-term competitiveness. These measures affected all business areas and were intended to
reduce the Group’s cost base in 2016. The cost reduction measures have continued in 2016 and the Group has also reduced its
sales and administrative costs by improving the efficiency of its staff and support functions at both the Group and divisional level.

Pre mis e s
Provision is made for premises leases where the premises are not used or are sub-let at a loss.
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1) Lyngen Bidco AS is wholly-owned by Lyngen Midco AS, which is wholly-owned by Lyngen Topco AS. Lyngen Topco AS is controlled by private equity funds advised

LEASING CONTRACTS

The minimum future operational lease payments in respect of contracts with no
cancellation option fall due as follows:

Gro u p a s l e s s e e – f i na nc i al l easing
The Group has entered into a financial agreement regarding lease of data center at Gjøvik. The lease expires at 31 December
2022. The Group has an option to acquire the building of NOK 1 after the expire of the lease period.
Assets leased under financial leasing contracts are as follows:
14 4
(NOK million)

2016

2015

Premises (data center)
Net book value

23.7
23.7

27.9
27.9

(NOK million)

2016

2015

Up to 1 year
1 to 5 years
After 5 years
Total future minimum lease payments

3.8
14.2
6.5
24.5

3.9
14.6
9.9
28.4

Interest
Present value of future minimum lease payments

-2.5
22.0

-3.2
25.2

Of which:
- current liabilities
- non current liabilities

3.1
18.9

3.0
22.0

Future minimum financial lease payments:

These leasing contracts do not impose any restrictions on the company’s dividend policy or financing arrangements.

Gro u p a s l e s s e e – o p e r a tio nal l easing
The Group has entered into a number of operational leasing contracts for software, IT equipment, office premises and other
facilities. The majority of these leasing contracts include options to extend. There are no restrictions to the Group’s dividend or
financing opportunities related to these leasing contracts.
Leasing costs are made up as follows:
(NOK million)
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Office premises
Software
IT equipment, vehicles and other
Network capacity
Total leasing costs

2016

2015

429.3
412.3
218.5
244.9
1 305.0

461.7
1 105.9
417.0
286.1
2 270.7

(NOK million)

Up to 1 year
1 to 5 years
After 5 years
Total future minimum lease payments

31.12.2016

31.12.2015

809.9
1 691.8
1 321.1
3 822.8

817.9
1 596.9
1 263.9
3 678.7
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Signif icant le as e agre e me nts
Premises lease - Skøyen, Oslo
The lease expires in 2019 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 41 000 m2, whereas
21 000 m2 is subleased.
Premises lease - Fornebu, Bærum
The lease expires in 2023 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 27 000 m2.
Premises lease - Solna, Stockholm
The lease expires in 2027 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 9 500 m2.
Premises lease - Sandslimarka, Bergen
The lease expires in 2018 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 11 000 m2.
Premises lease - Sluppen, Trondheim
The lease expires in 2023 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 6 000 m2.
Premises lease - Maskinveien, Stavanger
The lease expires in 2020 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 5 900 m2.
Premises Data center - Fet
The lease expires in 2035 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 4 200 m2.
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NOTE 21

NOTE 22

CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS AND DETERMINATION OF FAIR VALUE

As of 31 December 2015:

Fa i r va l u e hi e r a rchy
Financial instruments that are valued at fair value in the statement of financial position are grouped on the basis of the following fair
value hierarchy, which applies three levels/groups for financial instruments. The levels/groups reflect the information used for the
determination of fair value.
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(NOK million)

For accounts receivable, accounts payable and other short-term items, fair values are considered to be equal to carrying values
due to their short-term nature. Non-current interest bearing liabilities are measured at amortised cost.
As of 31 December 2016:

Liabilities

(NOK million)

Fair
value
level

Fair value
through
OCI

Fair value
through
profit
Loans and
and loss Receivables

Available
for sale

Other
financial
liabilities

Total
book
value

Fair
value

Non-current interest bearing liabilities
Non-current non-interest bearing liabilities
Accounts payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Total liabilities

Assets

Other non current receivables
Accounts receivable
Other current receivables
Bank deposits
Total assets

-

-

54.1
1 477.6
771.1
990.2
3 292.9

-

-

54.1
1 477.6
771.1
990.2
3 292.9

54.1
1 477.6
771.1
990.2
3 292.9

135.5
-

-

-

-

6 808.1
877.7
897.8
1 201.6

6 808.1
135.5
877.7
897.8
1 201.6

6 808.1
135.5
877.7
897.8
1 201.6

135.5

-

-

-

9 785.1

9 920.6

9 920.6

Fair value
through
profit and
loss

Loans and
Receivables

Available
for sale

Other
financial
liabilities

Total
book
value

Fair
value

196.1
196.1

-

1.2
51.1
1 673.5
1 018.9
900.2
4 545.3

-

-

196.1
1.2
51.1
1 673.5
1 018.9
900.2
3 841.1

196.1
1.2
51.1
1 673.5
1 018.9
900.2
3 841.1

90.1
-

-

-

-

4 779.6
577.3
1 053.3
1 809.8

4 779.6
90.1
577.3
1 053.3
1 809.8

4 779.6
90.1
577.3
1 053.3
1 809.8

90.1

-

-

-

8 220.1

8 310.2

8 310.2

Assets

Other financial assets
Non-current interest bearing receivables
Other non-current receivables
Accounts receivable
Other current receivables
Bank deposits
Total assets

Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2: Instruments for which observable information is available, but for which there is no active market.
Level 3: Instruments for which there is no observable market data and the determination of fair value accordingly uses company
specific/subjective information.

Fair value
level

Fair value
through
OCI

2

2
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During the reporting period 1 January 2015 to 31 December 2015, there were no transfers between the levels in the fair value
hierarchy.

Liabilities

Non-current interest bearing liabilities
Non-current non-interest bearing liabilities
Accounts payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Total liabilities

2
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During the reporting period 1 January 2016 to 31 December 2016, there were no transfers between the levels in the fair value
hierarchy.

NOTE 23

DISCOUNTINUED OPERATIONS

NOTE 24

It was at the end of December 2014 decided that the SAP operations of EVRY Denmark A/S would undergo controlled closure.
Because of this, the operating result for the company has been stated separately in accordance with IFRS 5 and is shown as a separate line entry in the income statement: “Profit/-loss after tax for the year from discontinued operations”. The operation is similarly
no longer included as part of the EVRY Norway segment.

Lyngen Bidco AS controlled 88% of the shares in EVRY AS as of 31 December 2016. Lyngen Bidco AS is indirectly controlled by
private equity funds advised by Apax Partners LLP. Until 16 March 2015,Posten Norge AS and Telenor Business Partner Invest AS
owned 40.0% and 30.2% respectively of the shares of EVRY AS.
In the period that the Group was controlled by Posten and Telenor, the Group was party to agreements for the sale of services to
a number of companies in both the Posten group and the Telenor group. Services delivered by the Group to companies in the
Posten group and to companies in the Telenor group relate mainly to operating services for business critical IT systems, including
mainframe, UNIX, networks solutions and office solutions platforms. Services purchased by the Group from companies in the
Posten group mainly relate to freight and distribution. Services purchased by the EVRY group from companies in the Telenor
group mainly relate to communication services, network services and telephony. All transactions with Posten group and with the
Telenor group have been carried out on normal commercial terms. There are no guarantees for sales to any of the companies in
either the Posten group or the Telenor group.

The result for EVRY Danmark A/S are presented below:
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(NOK million)

Revenues
Expenses
Operating profit
Net financial items
Profit/-loss before tax from discontinued operations

2016

2015

2.2
2.1
0.2
0.1

11.5
26.0
-14.5
38.9
30.4

RELATED PARTIES
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The Group has not had any significant transactions with Lyngen Bidco or any other indirect shareholders in the ownership period.
For information about remuneration to executive management and the board of directors, see note 6.

(NOK million)

31.12.2016

31.12.2015

Non-current assets
Current assets
Total assets

0.1
0.1

-

Equity
Non-current liabilities
Current liabilities
Total equity and liabilities

-1.6
1.7
0.1

-1.8
1.8
-

(NOK million)

2016

2015

Operating
Investing
Financing
Net cash flow

-0.8
-0.8

-16.8
5.5
39.6
28.3

NOTE 25

DISPUTES AND OTHER LEGAL MATTERS
EVRY is from time to time involved in a number of disputes/legal proceedings in connection with deliveries of products and the
interpretation of contracts. While the outcome of these matters is uncertain, management is of the opinion that, on the basis of the
information currently available, these matters will be resolved without causing any material impairment to the Group’s financial
position, and no material provisions have therefore been made related to these cases as of 31 December 2016.

NOTE 26

EVENTS AFTER BALANCE SHEET DATE
There have been no events after 31 December that have a material effect on the financial statement for 2016.
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Cash flow

EVRY AS

EVRY AS

Statement of comprehensive income

Statement of financial position

1 January - 31 December

As of 31 December

(NOK million)

Note

Operating revenue

15 0

Salaries and personnel costs
Other operating costs
Operating profit/-loss

2
4

Income from investment in subsidiaries
Other financial income
Financial expense
Net financial items

3
5
5

2016

2015

-

-

2.0
17.0
-19.0

1.4
103.9
-105.3

172.9
281.4
582.5
-128.2

151.3
365.6
658.1
-141.2

-147.2

-246.5

-34.9
-112.3

-53.4
-193.2

(NOK million)

Note

31.12.2016

31.12.2015

Non-current assets

Deferred tax asset
Total intangible assets

6

79.2
79.2

-

Shares in subsidiaries
Other financial assets
Non-current interest bearing receivables
Total financial non-current assets
Total non-current assets

8

5 965.7
0.4
1 390.5
7 356.7
7 435.9

5 965.7
196.5
1 401.9
7 564.1
7 564.1

9

177.3
177.3
7 613.1

172.6
172.6
7 736.7

10

467.8
550.1
1 017.9

467.8
2 755.3
3 223.1

11

5 158.8
135.5
5 294.3

3 404.0
91.1
16.1
3 511.2

5.8
-0.2
1 217.7
77.6
1 300.9
6 595.2

9.2
0.1
892.7
100.4
1 002.4
4 513.6

7 613.1

7 736.7
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9

Current assets

Profit/-loss before tax
Taxes
Profit/-loss for the year

6

Other current receivables
Total current assets
Total assets
Equity

Comprehensive income

Items which will not be reclassified over profit and loss (after tax)
Actuarial gains/-losses on defined benefit pension plans

-

-0.7

Items which may be reclassified over profit and loss in subsequent periods (after tax)
Cash flow hedges
Total comprehensive income

-186.7
-186.7

138.2
137.6

Total profit/-loss for the year

-299.1

-55.6

Share capital
Paid-in other equity
Total equity
Liabilities

Non-current interest bearing liabilities
Non-current non-interest bearing liailities
Deferred tax liabilities
Total non-current liabilities

6

Accounts payable
Tax payable
Deductions and duties payable
Bank overdraft
Other current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities

6
7
9

Total liabilities and equity

BÆRUM, 30 MARCH 2017, BOARD OF DIRECTORS OF EVRY AS

Salim Nathoo

Rohan Haldea

Francisco Menjibar

Ellen de Kreij

Louise Sondergaard

Göran Lindahl

Leif Teksum

Al-Noor Ramji

Kristin Krohn Devold

Eirik Bornø

Ingrid Lund
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Ola Hugo Jordhøy

Björn Ivroth
CEO
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CHAIRMAN OF THE BOARD

EVRY AS

EVRY AS

Statement of cash flow

Statement of changes in equity

1 January - 31 December

1 January - 31 December

(NOK million)

2016

2015
(NOK million)

Cash from/to operations:
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Profit/-loss before tax
Share of profit/-loss in subsidiaries
Tax paid in the period
Write-down of shares in subsidiaries
Interest income/-expenses
Paid interests
Change in accounts payable
Change in other accruals
Net cash flow from operations

-147.2
-172.9
301.1
-277.3
-3.4
-44.2
-343.8

-246.5
-151.3
292.5
-144.6
-10.3
-44.4
-304.7

-

-

New borrowing (short and long-term)
Borrowings repaid
Dividends paid
Purchase/sale of own shares
Group contribution received/paid
Net cash flow from financing

2 720.2
-958.7
-1 906.1
137.2
-7.4

3 450.3
-2 376.7
-1 003.6
4.8
-170.2
-95.3

Net change in liquid assets over the year
Bank overdraft at 1.1.
Currency movements in liquid assets
Bank deposits at 31.12.

-351.2
-892.7
26.2
-1 217.7

-400.0
-454.9
-37.8
-892.7

Cash from/to investments:

Investment in group companies
Net cash flow from investments

Equity at 1 January 2015
Purchase of own shares
Dividend
Comprehensive income
Profit/-loss for the year 2015
Allocation of equity
Equity at 31 December 2015
Dividend
Comprehensive income
Profit/-loss for the year 2016
Allocation of equity
Equity at 31 December 2016

Share capital

Own
shares

Paid-in
other equity

Other
equity

Total equity

467.8

-0.5

3 197.4

612.8

4 277.4

0.5

4.3

-

-446.4
2 755.3

-1 003.6
137.6
-193.2
446.4
-

4.8
-1 003.6
137.6
-193.2
3 223.1

-2 205.2
550.1

-1 906.1
-186.7
-112.3
2 205.2
-

-1 906.1
-186.7
-112.3
1 017.9

467.8

467.8

-
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Cash from/to financing:

EVRY AS

Notes to Financial Accounts

NOTE 4

ACCOUNTING PRINCIPLES

OTHER OPERATING COSTS
Other operating costs comprise:

The accounts of EVRY AS are prepared in accordance with the section 3-9 in the Norwegian Accounting Act and regulation on application of simplified IFRS (2014) as prescribed by the Ministry of Finance 3 November 2014. This means that the accounting
principles follow the international accounting standards (IFRS) and presentation and the disclosures are in accordance with the
Norwegian Accounting Act and generally accepted accounting principles.
The financial statements are prepared using the historical cost principles, with the exception of the following items:
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- Financial instruments at fair value through profit or loss and financial instruments available for sale are recognised at fair value
Shares in subsidiaries are recognised in the company’s accounts in accordance with the cost method. Dividends and other profit
distributions accrued for in these companies are recognised as financial income in the period to the extent that they
result from profits earned during the period of ownership.

(NOK million)

2016

2015

Consultant costs
Other operating costs
Total other operating costs

17.0
17.0

101.9
2.0
103.9

Auditor’s re mune ration
The following table shows remuneration to the Group’s auditor, Ernst & Young AS, in respect of audit services delivered, including
the amounts invoiced in respect of audit related and tax related services. The amounts shown are exclusive of value added tax.

For information about accounting principles, see group accounts note 1.

(NOK million)

NOTE 2

SALARIES AND PERSONNEL COSTS
(NOK million)

Salaries and remuneration to Board of Directors
Social security tax
Charged other companies
Total salaries and personnel costs

2016

2015

1.4
0.6
2.0

0.4
0.1
0.9
1.4

The company did not have any employees in 2016 nor in 2015 and the salaries and personnel costs relate to board fees.
See note 6 - Group regarding remuneration to executive management and Board of Directors.

Audit fee
Other fees
Fees for other assurance services
Fees for tax services
Total auditor's remuneration

INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES

A N NUA L AC C O UN T S A ND N OTE S

Income from investment in subsidiaries in both 2016 and 2015 relates to received group contribution and dividends from equity
accumulated during the period of ownership by the parent company.

2016

2015

1.175
2.412
4.628
0.659
8.874

1.616
0.746
4.001
0.582
6.944

Fees for other assurance services includes attestation services related to ISAE 3402 and SAS 70. These expenses are mainly
reinvoiced by the company.

NOTE 5

FINANCIAL ITEMS

(NOK million)

NOTE 3
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2016

2015

Intra-group interest income
External interest income
Currency gains
Total other financial income

74.2
12.7
194.5
281.4

78.7
13.6
273.3
365.6

Intra-group interest expense
External interest expenses
Currency losses
Write-down of shares in subsidiaries
Other
Total other financial expenses

8.9
330.9
176.6
66.2
582.5

13.9
231.3
297.6
53.0
62.2
658.1
A N NUA L AC C O UN T S A ND N OTE S

NOTE 1

NOTE 6

TAXES

NOTE 8

Deferred tax/tax asset is calculated on the basis of the differences which exists at year-end between accounting and taxation
values.

SHARES IN SUBSIDIARIES
Shares in subsidiaries are recognised in accordance with the cost method.

Deferred tax/tax asset arises in respect of the following differences as of 31 December:
(NOK million)

15 6

Provisions
Financial instruments
Non-current receivables/loans
Losses carried forward
Gross timing differences
Deferred tax/-deferred tax asset

31.12.2016

31.12.2015

0.1
-135.6
21.3
-215.8
-330.0

-6.5
111.5
32.7
-73.4
64.3

-79.2

16.1

-147.2
4.8
142.4
-

-246.5
45.4
127.8
73.4
-

EVRY Norge AS
EVRY Sweden Holding AB
EVRY Card Services AS
EVRY Danmark A/S
EVRY Økonomitjenester AS
Fellesdata AS
Total

Registered office

Share

Voting

Bærum
Stockholm, Sweden
Mo i Rana
Viborg, Denmark
Trondheim
Bærum

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Book value
(NOK million)

5 607.8
111.5
245.3
1.1
5 965.7
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The wholly-owned subsidiary EVRY Nordic Operations AS merged with EVRY Norge AS with accounting effect from 1 January 2016.

Calculation of tax base for the year

NOTE 9

(NOK million)

Changes in deferred tax

Change in deferred tax to profit and loss
Tax on equity transactions
Change in deferred tax

-34.9
-60.4
-95.3

-53.4
48.7
-4.6

-34.9
-34.9

-53.4
-53.4

-36.8
1.9
-34.9

-66.6
0.9
12.2
-53.4

Non-current interest bearing receivables
Current non-interest bearing receivables
Group contribution
Total receivables

NOTE 7

GUARANTEE LIABILITIES

A N NUA L AC C O UN T S A ND N OTE S

EVRY AS has issued a guarantee of NOK 350 million for borrowings by subsidiaries as part of the group cash management account arrangement.In addition, the company has issued parent company guarantees on behalf of its subsidiaries amounting to
NOK 465 million. Other bank guarantees amounted to NOK 29 million.
As of 31 December 2016 the company has no overdraft on the group cash management account arrangement.
See note 17 - Group for information about the group bank system.

2015

1 390.5
172.9
1 563.4

1 401.9
0.2
137.2
1 539.3

-

1.1
42.3
43.5

Liabilities

Accounts payable
Other current non-interest bearing liabilities
Total liabilities

Effect of permanent differences

25% of profit/-loss before tax (27% in 2015)
Tax rate change
Expenses not deductible
Tax for the year

2016

Receivables

Tax cost for the year comprises

Tax payable
Change in deferred tax
Total tax cost

INTRA-GROUP ACCOUNTS RECEIVABLES AND LIABILITIES

Non-current interest bearing receivables are due in 2019.

NOTE 10

SHARE CAPITAL, SHAREHOLDERS ETC.
See note 18 - Group for information about share capital, shareholders etc.

A N NUA L AC C O UN T S A ND N OTE S

Profit before tax
Permanent differences
Change in timing differences to profit and loss
Losses carried forward
Basis for tax payable

NOTE 11

FINANCIAL INSTRUMENTS
(NOK million)

Liabilities to credit institutions
Arrangement fee financing
Total non-current interest bearing liabilities

31.12.2016

31.12.2015

5 351.4
-192.6
5 158.8

3 500.0
-96.0
3 404.0

15 8
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Parts of the financing agreement is debt in EUR, in total EUR 609 million. The company has entered into EURNOK and EURSEK
cross currency swaps on this EUR debt to eliminated the EUR exposure. Changes in the market value of hedging instruments are
recognised as part of comprehensive income. The market values of these hedging instruments were NOK -90.8 million at year
end 2016.
See note 4 - Group for information about financial instruments.

NOTE 12

RELATED PARTIES
There have been no significant transactions with the shareholders in 2015 or 2016.
For information about remuneration to executive management and board of directors, see note 6 - Group.

A N NUA L AC C O UN T S A ND N OTE S

A N NUA L AC C O UN T S A ND N OTE S

See note 24 - Group related parties for further information.
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Report from
the Board of Directors
EVRY reported organic revenue growth within all business
areas in 2017 and increased profitability.
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E

The Group’s operating result before
amortisation of customer contracts and
other income and expenses (adjusted
EBITA) was NOK 1 568.6 million in 2017 as
compared to NOK 1 321.6 million in 2016.
EVRY’s adjusted EBITA margin increased
by 1.7 percentage points from 10.8
percent in 2016 to 12.5 percent in 2017.
The Group’s cash conversion ratio
was 91.6 percent in 2017, a decrease of
16.4 percentage points from 2016. The
Group’s free cash flow (adjusted for other
income and expenses) was NOK 913.2
million in 2017, compared to NOK 964.2
million in 2016.
The Group’s order backlog at the
end of December 2017 was NOK 18.0
billion, of which NOK 7.2 billion is due
for delivery in 2018. The Group’s order
backlog at the end of December 2016
totalled NOK 20.8 billion.
Earnings per share for 2017 was
NOK -0.82 as compared to NOK 1.12 in
2016. Adjusted earnings per share for 2017
was NOK 2.82 as compared to NOK 2.18
in 2016. >
(For more detailed information see page
62-67 “Key Figures, Definitions, Alternative
Performance Measures”)
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VRY’s financial performance in 2017 was
impacted by certain
global trends that are
expected to be key
drivers of growth also in 2018. One of
these is the PSD2 directive, which is
driving open banking as well as innovation and new initiatives in the financial
services industry. The need for open
banking capabilities and compliance
with PSD2 will increase demand for solutions that foster and manage API-based
business development. EVRY’s strong
position in the financial services industry
in the Nordics was demonstrated by the
five-year contract it signed with Sbanken
(former Skandiabanken), which EVRY
will provide with next-generation core
banking and payment solutions. This
agreement also covers future collaboration in relation to open banking and
innovation.
In 2017 EVRY experienced
stronger demand for application development and digitalisation services.
EVRY set up a new cognitive centre to
explore robotics, automation, chat bots
and machine learning. Over the year
EVRY signed contracts for new automation projects in both the public and
private sectors, giving it an attractive
platform for strengthening its position
and further achieving growth from these
services and solutions.
EVRY’s consolidated operating
revenue for 2017 was NOK 12 596.4
million, an increase of NOK 350 million
from NOK 12 246.4 million in 2016. After
adjusting for exchange rate effects and
company acquisitions and sales, organic
revenue grew by 2.4 percent.

Financial statements
O P ER AT I N G R E V E N U E

EVRY’s consolidated operating revenue
for 2017 was NOK 12 596.4 million as
compared to NOK 12 246.4 million in
2016, representing organic revenue
growth of 2.4 percent. This growth was
principally driven by higher revenue in
the digital and application services areas,
while revenue was lower in the infrastructure services area. The growth achieved
in applications services was largely in
the EVRY Financial Services segment,
particularly in the Nordic card services
market.
O P ER AT I N G R ES U LT B EF O R E
A M O R T IS AT IO N O F C U S T O M ER
C O N T R A C T S (E BI TA)

The Group’s operating result before
amortisation of customer contracts
(EBITA) for 2017 was a profit of NOK
353.4 million as compared to a profit of
NOK 946.7 million in 2016. EBITA was
negatively impacted in 2017 by other
income and expenses totalling NOK
1 215.1 million, NOK 940.9 million of which
amount relates to implementing EVRY’s
outsourcing contract with IBM and NOK
241.3 million to transaction costs associated with EVRY’s IPO and refinancing
in 2017. In 2016 EBITA was negatively
impacted by other income and expenses
totalling NOK 374.9 million, of which NOK
249.8 million related to implementing the
IBM contract. See Note 3 to the consolidated accounts for a more detailed breakdown of other income and expenses.
After adjusting for other income
and expenses, the Group reported an
operating profit before amortisation
of customer contracts of NOK 1 568.6
million in 2017 as compared to NOK
1 321.6 million in 2016. Revenue growth,
in conjunction with improvements in
operational efficiency and cost-reduction
measures, contributed to the significant
improvement in profitability achieved in
2017 relative to 2016.
Depreciation and write-downs
of tangible assets and in-house developed software amounted to NOK 275.6
million in 2017, with depreciation of
in-house developed software accounting for NOK 55.7 million of this amount.
9 2 | AN N U A L R E P O R T 2 017

On a comparable basis, depreciation
amounted to NOK 270.3 million in 2016,
with depreciation of in-house developed
software accounting for NOK 45.4 million
of this amount.
The Group’s operating result (EBIT)
in 2017 was a profit of NOK 339.1 million,
compared to a profit of NOK 933.3 million
in 2016.
Amortisation of customer contracts
amounted to NOK 14. 4 million in 2017 as
compared to NOK 13.4 million in 2016.
N E T FI N A N CI A L I T E M S A N D
R ES U LT F O R T H E Y E A R B EF O R E
A N D A F T ER TA X

The Group had net financial
expenses of NOK 672.5 million in 2017,
which includes NOK 313 million in
financial expenses associated with a
refinancing of the Group’s loan portfolio in connection with its IPO in June
2017. The Group’s result before tax from
continuing operations was a loss of NOK
333.4 million. The Group’s tax expense
for the year totalled NOK 72.1 million in
2017, representing an effective tax rate of
21.6 percent. The result for the year from
continuing operations for 2017 was a loss
of NOK 261.3 million.
On a comparable basis, the Group
had net financial expenses of NOK 513.0
million in 2016, while the result before tax
from continuing operations was a profit
of NOK 420.4 million. The Group’s tax
expense for the year totalled NOK 119.9
million in 2016, representing an effective
tax rate of 28.5 percent. In 2016, the result
for the year from continuing operations
was a profit of NOK 300.5 million.
C A S H FLO W A N D FI N A N CI A L
P O S I T IO N

The Group’s net cash flow from operations was NOK -494.7 million in 2017,
compared to NOK 305.9 million in 2016.
The decrease in cash flow from operations was due principally to payments
related to EVRY’s outsourcing agreement with IBM, which totalled NOK
1 228.8 million in 2017 as compared to
NOK 594.9 million in 2016, as well as to
paying the transaction costs associated
with EVRY’s IPO and the refinancing of
its loan portfolio in June 2017.
Investment in tangible fixed assets

EVRY Financial Services
2 0 17

Operating revenue

NOK

3 222 mill

Adjusted EBITA

NOK

432 mill

No. of employees

1 409

EVRY Norway
2 0 17

NOK

5 769 mill

Adjusted EBITA

NOK

604mill

No. of employees

2 193

EVRY Sweden
Operating revenue

NOK

3 312 mill

Adjusted EBITA

NOK

325 mill

No. of employees

1 685

R EP O R T I N G S E G M E N T S

The Group reported for three segments
in 2017: EVRY Financial Services, EVRY
Norway and EVRY Sweden. In 2017,
the EVRY Financial Services Segment
accounted for 26 percent of total revenues before internal netting, while the
EVRY Sweden segment accounted for
27 percent and the EVRY Norway
segment for 47 percent.
Note 3 of the consolidated accounts provides
more detailed information on the Group’s
reporting segments.

E V R Y FI N A N CI A L S ER V IC ES
SEG MENT

EVRY Financial Services offers a broad
portfolio of solutions and services, and
is a complete industry vertical responsible for all the company’s deliveries to
bank and finance customers. The solutions portfolio includes solutions for
all core banking services, whether this
relates to interfaces with end-customers
or solutions to support a bank’s internal
processes and employees. The portfolio
is module-based, and includes banking
services, transactions systems, payment
solutions and card services. The portfolio also includes a unique value chain of
card services that are delivered to banks
in the Nordic countries and the United
Kingdom. >
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equity at the end of 2016 was NOK 193.8
million, equivalent to an equity ratio
of 1.9 percent. In connection with the
company’s IPO in June 2017, the Group
raised new equity totalling NOK 3 180.1
million, which strengthened the Group’s
equity situation. The Board continuously
evaluates the Group’s equity position
based on the underlying asset values,
current risk in the business areas and the
liquidity situation. The fair value of the
Group’s equity is considered satisfactory
and liquidity is good.
Net interest-bearing debt was NOK
3 806.3 million at 31 December 2017, a
decrease of NOK 2 234.3 million from 31
December 2016. This represents a net
debt ratio of 1.18 at the close of 2017 as
compared with 31.17 at the close of 2016.
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Operating revenue

totalled NOK 176.3 million in 2017 as
compared to NOK 161.1 million in 2016.
Investment in software developed
in-house totalled NOK 206.3 million in
2017, compared to NOK 189.4 million in
2016. Investment in software developed
in house in 2017 and 2016 primarily
relates to the EVRY Financial Services
segment and its development of new
core banking and payment solutions
built on industry standards such as ISO
20022, SOA and BIAN that are suitable for
the international market.
Net cash flow from financing activities was NOK 769.7 million in 2017. The
Group raised NOK 3 166.7 million in new
equity in connection with the company’s
IPO in June 2017. The Group refinanced
all of its borrowing portfolio, and all external long-term debt (including the vendor
financing due to IBM) was repaid and a
new term loan of NOK 4 539 million was
drawn down. In net terms, debt of NOK
2 396.9 million was repaid in 2017. In 2016
net cash flow from financing activities was
NOK 227.3 million. Net new borrowing
totalled NOK 2 133.4 million in 2016, and
a dividend totalling NOK 1 906.1 million
was paid.
The Group reports liquidity
reserves of NOK 2 580.0 million at the end
of 2017, of which NOK 880.0 million was
bank deposits, as compared to liquidity
reserves of NOK 2 799.2 million at the end
of 2016. The Group’s liquidity situation is
regarded as good.
The Group’s total assets amounted
to NOK 11 383.1 million at 31 December
2017, compared to NOK 10 460.7 million
at 31 December 2016. Intangible assets
were higher at year-end 2017 due to a
higher level of investment in in-house
developed software and higher goodwill due to exchange rate effects
including the translation of goodwill
denominated in Swedish kronor into
Norwegian kroner. Total non-current
assets amounted to NOK 7 761.6 million
at 31 December 2017, of which goodwill accounted for 74 percent. Total
non-current assets amounted to NOK
7 180.4 million at the end of 2016, of which
goodwill accounted for 78 percent. The
Group’s equity was NOK 3 239.2 million
at 31 December 2017, equivalent to an
equity ratio of 28.4 percent. The Group’s

The EVRY Financial Services segment
reported operating revenue of NOK
3 221.7 million in 2017, representing
organic revenue growth of 2.9 percent
from 2016. The strong growth achieved
in the Nordic card area in 2016 continued
throughout 2017.
The EVRY Financial Services
segment generated adjusted EBITA of
NOK 431.5 million in 2017, compared to
NOK 414.5 million in 2016. The adjusted
EBITA margin for 2017 was 13.4 percent
as compared to 13.2 percent in 2016.
The EVRY Financial Services
segment’s order backlog at 31
December 2017 was NOK 7.6 billion, of
which NOK 2.5 billion is due for delivery
in 2018. For comparison, the segment’s
order backlog at 31 December 2016 was
NOK 8.9 billion. Several strategically
important customer contracts were
renewed in the EVRY Financial Services
segment in both 2016 and 2017.
E V R Y N O R W AY S E G M E N T

The EVRY Norway segment offers
consulting, infrastructure and operating
services. EVRY Norway has a significant position in the local government
and healthcare sectors, and is currently
strengthening its position in other industries including retail, oil and gas, and
insurance. Through its extensive activities, EVRY Norway has in-depth technical expertise in specialist services that
are independent of geographic location
and sector. This includes growth areas
such as mobility, cloud-based solutions
and Business Intelligence.
The EVRY Norway segment
reported operating revenue of NOK
5 768.7 million in 2017 as compared to
NOK 5 669.4 million in 2016, which is an
increase of 1.0 percent.
The EVRY Norway segment generated adjusted EBITA of NOK 603.5 million
in 2017, representing an adjusted EBITA
margin of 10.5 percent. For comparison,
adjusted EBITA was NOK 430.1 million
in 2016, representing an adjusted EBITA
margin of 7.6 percent.
The EVRY Norway segment’s
order backlog at 31 December 2017 was
NOK 6.9 billion, of which NOK 3.1 billion
is due for delivery in 2018. For comparison, the segment’s order backlog at 31
9 4 | AN N U A L R E P O R T 2 017

December 2016 was NOK 8.4 billion.
EVRY S WEDEN SEG MENT

The EVRY Sweden segment offers
everything from strategic advice and
consulting services through to solutions
and IT operating services. EVRY Sweden
offers a significant portfolio of industry
vertical solutions that combine industryspecific insight and business understanding with technological expertise. EVRY
Sweden also delivers specialist services
independent of geographic location and
sector based on strong specialist expertise, for example ERP solutions, mobility,
cloud-based solutions and Business
Intelligence. EVRY Sweden also has its
own operating services organisation,
which focuses on medium-sized businesses and entities in the private and
public sectors.
The EVRY Sweden segment
reported operating revenue of NOK 3
312.2 million in 2017 as compared to NOK
3 244.8 million in 2016. After adjusting for
exchange rate effects, this represents
organic revenue growth of 0.9 percent.
The EVRY Sweden segment generated
adjusted EBITA of NOK 324.5 million in
2017, representing an adjusted EBITA
margin of 9.8 percent. Adjusted EBITA
in 2016 was NOK 304.9 million, with an
adjusted EBITA margin of 9.4 percent.
The EVRY Sweden segment’s order
backlog at 31 December 2017 was NOK
3.5 billion, of which NOK 1.5 billion is due
for delivery in 2018. The segment’s order
backlog was in line with the end of 2016.
O T H ER

EVRY’s Global Sourcing activities accounted for approximately
7 percent of the Group’s revenue in 2017.
Deliveries from EVRY’s companies in
India, Ukraine and Latvia to the Group’s
Nordic organisation account for some
40 percent of total revenues for EVRY’s
Global Sourcing businesses. The other
revenue relates to other customers, and
this ensures that the Global Sourcing
businesses have a profitable and scalable
business model.
THE STRUCTURE OF EVRY IN 2017

EVRY ASA is a public limited liability
company listed on the Oslo stock

exchange. The company was converted
from a private limited company in
connection with its IPO in June 2017.
The company’s head office is located at
Fornebu in Bærum and it is led by CEO
Björn Ivroth.
The Group mainly carries out its
activities through wholly-owned companies in Norway, Sweden, Denmark and
Finland. The Group also operates businesses in the United Kingdom, India,
Ukraine and Latvia.
EVRY sees the Nordic region as

in addition to their deliveries to EVRY for
its Nordic customers.
The overall Nordic IT services
market is estimated to be worth around
NOK 173 billion. Figures from the market
intelligence firm IDC show that EVRY is
currently the second largest vendor in
the Nordic IT services market, the clear
market leader in Norway and the fourth
largest vendor in the Swedish market.
The Group’s market share is estimated
to be 25.3 percent in Norway and 5.7
percent in Sweden.

Implicit in EVRY’s value proposition, “Shape the
future today”, is the belief that EVRY can help
bring about positive change for the future. This
applies to EVRY ASA a company, to its decisionmaking bodies and to managers and employees across
the organisation.

C O R P O R AT E G O V ER N A N C E
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The Board of EVRY is committed to
sound corporate governance practices, as this increases confidence in the
company and contributes to the highest
possible value creation over time. The
objective of corporate governance is to
regulate the division of roles between
shareholders, the Board of Directors and
executive management.
EVRY’s general corporate governance principles are based on maintaining
open and reliable lines of communication, having a Board that is autonomous
and independent of the Group management, having a clear division of responsibility between the Board and the
executive management, and treating all
shareholders equally. Further information
on the company’s corporate bodies and
their function and work can be found in
the Corporate governance report on
page 84 of this annual report. >
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its natural home market. The company
operates from locations in more than
50 Nordic towns and cities, principally
in Norway and Sweden, providing the
expertise to serve customers locally. The
company is committed to operating with
a decentralised organisational structure
that is able to respond rapidly to customers, and has therefore ensured that
decision-making authority is delegated
appropriately. The company considers
it very important to ensure that the local
offices can draw upon the expertise
and strengths that the Group as a whole
represents. This is achieved through
appropriate organisational and reporting arrangements and a group-wide
program, as well as through arrangements for marketing and customer relationship management. In addition to its
activities in the Nordic region, EVRY has
wholly-owned companies in India and
Ukraine that represent a major part of
the company’s overall delivery capacity.
In order to make the best possible use of
this competence base, these companies
also have significant customer portfolios

WORKING ENVIRONMENT, EXTERN AL
E N V IR O N M E N T A N D E Q U A L I T Y

Implicit in EVRY’s new value
proposition, “Shape the future today”,
is the belief that EVRY can help bring
about positive change for the future.
This applies to EVRY ASA a company,
to its decision-making bodies and to
managers and employees across the
organisation. Social responsibility is
achieved by group-wide targets, the
commitment of individual employees,
and close cooperation with customers.
The task is to minimize EVRY’s impact
on the environment and to maximise
the positive impact the company has on
the environment, working conditions,
society, and customers. EVRY makes
its contribution to creating a low-carbon society by implementing measures
involving its own operations, but also
most importantly by working in collaboration with customers on creating a
sustainable future. Annual targets are set
for these areas, with reports submitted to
the executive management team.
See the “Business plan” section of this report
(pages 27-51) for further information on the
working environment, absence due to sickness
and the external environment.

RIS K E X P O S U R E A N D RIS K
M A N AGEMENT

The overall objective of risk management at EVRY is to identify and quantify
risks in order to provide a basis for decision making. In addition, risk management forms part of the process of value
creation by ensuring that risk exposure
is taken into account in the company’s
decision-making processes as well as
ensuring compliance with relevant legislation and regulations.
Risk management is an integral
part of the company’s management
model and of its financial reporting.
The key areas of risk that the business units
consider to be material are monitored
as part of the executive management’s
routine supervision of the business areas
and key financial metrics. In operational
terms, the company’s objective is to integrate systematic risk management into
the Group’s business processes, as well
as to support our customers in the risk
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management they carry out in relation
to their value chains.
EVRY has structured and organised its approach to risk management
through Enterprise Risk Management
(ERM), which embeds risk management
into businesses as a normal and routine
part of activities at every level. ERM
ensures a shared understanding of the
concept of risk, defines a group-wide
methodology for identifying, assessing,
managing and monitoring risks, and also
stipulates risk acceptance criteria and
frames for risk ownership.
Risk management includes all categories of risks such as strategic risk, financial risk, reputational risk, operational risk,
technical risk and compliance risk. EVRY
is committed to making risk management
an integral part of its corporate culture
and ensuring it supports all critical business processes.
EVRY bases its ERM process on
ISO 31000:2009. Risk assessment is the
overall process of identifying, analysing
and evaluating risk. The results of risk
assessment are managed by the organisational structure, with risk exposure
‘owned’ in accordance with the appropriate legal structure.
EVRY operates established risk
reporting procedures in its business
areas’ management groups, and this
involves reporting all important and critical risk exposure and ensuring that the
ownership of responsibility for the exposure is identified. EVRY has established
a risk management system in order to
support the risk management process
and ensure traceability and aggregation
of various risk exposures. In addition to
producing aggregated risk reporting, this
system provides detailed information on
vulnerabilities, which risks the vulnerabilities affect and what measures the
organisation has implemented to reduce
unacceptable risk exposure. This helps
line management to follow up on the
status of measures that have been implemented, with ready access to information
on prioritised tasks.
M A R K E T RIS K

Market risk is an expression of the risk
of market prices and fundamental
economic circumstances changing,

such as interest rates, exchange rates,
prices of inputs and the cost of capital.
EVRY has established a strategy to
manage its exposure to exchange rate
risk and interest rate risk. The strategy
is designed to ensure a high degree of
predictability and the lowest possible
volatility in annual currency gains/losses
and interest costs.
EVRY is principally exposed to
two types of currency risk: contractual
purchases or sales denominated in
foreign currency and foreign investments
and future cash flows from these investments. EVRY has both revenue and costs
denominated in foreign currency, which
to some degree act as a natural hedge.
The Group has established an arrangement for multicurrency bank accounts,
which are used to reduce exposure to
currency risk on group level. The Group
hedges future cash flows denominated
in foreign currency where the amount
is greater than the equivalent of NOK 50
million. At the end of 2017, the Group had
borrowed SEK 1 135 million to hedge its
investment in Sweden.
EVRY has established subsidiaries
in India, Ukraine, Latvia and USA. The
revenue of these companies is principally
denominated in euros and US dollars,
while costs are mainly in local currency.
Due to the Group’s activities outside
Norway (mainly Sweden, India, Ukraine,
Latvia and the US), currency exposure is
mainly towards SEK, EUR, USD and INR.
Interest rate risk is the risk that
future cash flows will fluctuate as a result
of changes in the general level of interest
rates. The Group’s exposure to interest
rate risk relates primarily to interest-bearing liabilities with floating interest rates.
The Group uses interest rate swaps to
hedge against large fluctuations in cash
flow. The Group financial policy states
that 30 percent to 70 percent of the debt
shall be hedged to fixed interest rates.
Note 4 to the consolidated accounts provides
more detailed information on interest rate
hedging instruments, together with a sensitivity
analysis of exposure to currency and interest rate
movements.

C R E DI T RIS K

The Group’s total exposure to credit risk
at 31 December 2017 was NOK 1 950

million. This includes accounts receivable and other receivables. The Group’s
exposure to counterparty risk is moderated by the fact that it has a large number
of customers and its major customers are
judged to be very strong companies.
No significant provisions were made for
losses on accounts receivable in 2017.
L IQ U I DI T Y RIS K

Liquidity risk arises if the cash flows
generated by the Group are not sufficient to match its financial liabilities as
they fall due. It is group policy to operate
at all times with core long-term financing
arrangements with its banks, in order to
make it possible to use bank facilities to
finance investments. The Group restricts
its use of short-term interest-bearing
debt, other than its credit facility, in order
to reduce its exposure to refinancing
risk. Financing for significant corporate
acquisitions is evaluated on a case by
case basis.
The Group monitors its liquidity
daily, and produces rolling weekly liquidity forecasts on a twelve-monthly basis in
order to identify liquidity requirements in
future periods.
O U T LO O K

IT strategy and digital transformation
are high on the agendas of executive management teams and board
members across various industries.

EVRY is experiencing significant
demand from executive managers
for it to set a clear direction for their
company’s digitalization journey. EVRY
regards strategic design methodology
as central to engaging strategic decision
makers and to speeding up digital innovation processes in the future. There has
been increasing demand for specific
expertise across verticals, solutions,
businesses and IT platforms.
New regulations, compliance and
privacy rights are attracting significant
attention, and the entry into force of
GDPR will require a higher level of protection for personal data and individual data
rights. Data governance is thus creating
new business models and new business
from EVRY’s existing customer base.
EVRY has developed a new methodology
for assessing risk, evaluating compliance
and identifying business opportunities
in order to enable businesses to leverage
GDPR and privacy concerns.
S H A R E H O L D ER I N F O R M AT IO N

Lyngen Holdco S.A.R.L., a company
indirectly controlled by private equity
funds advised by Apax Partners LLP, was
the largest shareholder in the company
with 54.3 percent of the total share
capital. There were 1 592 shareholders as
of 31 December 2017, with 90.2 percent
of the total share capital held by shareholders from outside Norway.

Further information is provided in Note 19 to the
consolidated accounts.
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The parent company recorded a loss for
the year of NOK 299.6 million in 2017,
which is allocated against other equity.
The company’s dividend policy is to
pay an annual dividend to shareholders
based on a payout ratio of more than 60
percent of the Group's adjusted profit/loss for the year. Extraordinary dividends may be distributed in particular
circumstances, and will be evaluated on
a case-by-case basis. A dividend of NOK
1.25 per share is proposed for 2017,
equivalent to NOK 463.5 million.
The Group has prepared its
accounts on the going concern
assumption, and the Board confirms
in accordance with Section 3-3 of the
Norwegian Accounting Act that the
going concern assumption is applicable.
The Group’s reported results, its
business strategy and its current budgets
and financing provide the basis for the
going concern assumption.
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GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

1 January - 31 December

(NOK million)

2017

2016

3

12 596.4

12 246.4

9
6, 7, 8

4 692.7
5 858.8
6.2
275.6
1 409.7
353.4

4 018.2
5 624.6
23.7
270.3
1 363.0
946.7

13

14.4
339.1

13.4
933.3

10, 15
10, 15
10

20.5
706.2
13.2
-672.5

16.0
514.4
-14.6
-513.0

-333.4

420.4

-72.1
-261.3

119.9
300.5

-

0.1

-261.3

300.6

Items which will not be reclassified over profit and loss (after tax)
Actuarial gains/-losses on defined benefit pension plans

-40.5

0.9

Items which may be reclassified over profit and loss in subsequent periods (after tax)
Cash flow hedges
Currency translation differences
Total other comprehensive income

99.4
49.8
108.6

-186.7
-160.3
-346.1

-152.7

-45.5

-262.2
0.9
-261.3

300.1
0.5
300.6

-153.6
0.9
-152.7

-46.0
0.5
-45.5

-0.82
-0.82

1.12
1.12

Operating revenue
Cost of goods sold
Salaries and personnel costs
Loss from sale of operating assets
Depreciation and write-down of tangible assets and in-house developed software 1)
Other operating costs
Operating profit/-loss before amortisation of customer contracts (EBITA) 1)
Amortisation of customer contracts
Operating profit/-loss (EBIT)
Financial income
Financial expense
Net foreign exchange gain/-loss
Net financial items

Note

13, 14
9, 22

Profit/-loss before tax from continuing operations
Taxes
Profit/-loss for the year from continuing operations

11

Discontinued operations
Profit/-loss after tax for the year from discontinued operations
Profit/-loss for the year
Other comprehensive income

12

Total comprehensive income for the year
Profit/-loss for the year is allocated as follows

Owners of the parent
Non-controlling interests

Total comprehensive income for the year is allocated as follows

Owners of the parent
Non-controlling interests

Earnings per share (basic and diluted)

Earnings per share, basic (NOK)
Earnings per share, diluted (NOK)

12
12

1) Including amortisation other intangible assets with the exception of customer contracts.
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GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of 31 December

(NOK million)

Note

31.12.2017

31.12.2016

5 736.1
588.2
722.2
7 046.4

5 577.7
489.6
572.4
6 639.7

14
14, 22

47.0
329.0
376.0

38.6
387.1
425.7

15
17

62.7
276.4
339.2

60.9
54.1
115.0

7 761.6

7 180.4

50.0
1 663.3
1 028.1
880.0
3 621.4

41.4
1 477.6
771.1
990.2
3 280.3

11 383.1

10 460.7

Non-current assets

Goodwill
Deferred tax assets
Other intangible assets
Total intangible assets
Leased premises
Machinery, equipment and fixtures
Total tangible assets
Investment in associated companies and joint ventures
Other non-current receivables
Total non-current financial assets

13
11
13

Total non-current assets
Current assets

Inventories
Accounts receivable
Other current receivables
Bank deposits
Total current assets
Total assets
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16
17
5, 18

GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of 31 December

(NOK million)

Note

31.12.2017

31.12.2016

19

648.9
2 588.7
1.5
3 239.2

467.8
-274.7
0.6
193.8

4, 5
5
8
11
21

4 622.4
12.8
265.5
4.5
4.3
4 909.6

6 808.1
174.9
217.6
36.7
7 237.3

933.8
91.3
986.2
1 222.9
3 234.2

877.7
52.6
897.8
1 201.5
3 029.6

8 143.8

10 266.9

11 383.1

10 460.7

Equity

Share capital
Other paid-in equity
Other equity
Non-controlling interests
Total equity and non-controlling interests
Liabilities

Non-current interest-bearing liabilities
Non-current non-interest-bearing liabilities
Pension liabilities
Deferred tax
Other provisions for liabilities
Total non-current liabilities
Accounts payable
Tax payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Total current liabilities

11
20

Total liabilities
Total equity and liabilities

STOCKHOLM, 21 MARCH 2018, BOARD OF DIRECTORS OF EVRY ASA
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GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW

1 January - 31 December

(NOK million)

Note

2017

2016

-333.4
6.2
-52.4
289.9
672.5
-395.0
-4.7
-177.1
-500.8
-494.7

420.5
23.7
-80.0
283.6
513.0
-428.9
7.4
-88.8
-344.5
305.9

-176.3
-206.3
23.6
-9.0
-368.0

-161.1
-189.4
34.5
-88.3
-404.3

5 240.0
-7 636.9
3 166.7
769.7

3 184.6
-1 051.2
-1 906.1
227.3

-17.2
-110.2
990.2
880.0

-38.8
89.9
900.2
990.2

-

-

Cash from/to operations

Profit/-loss before tax
Gain/-loss on sale of tangible and intangible assets
Tax paid in the period
Depreciation/write-downs
Net financial Items
Paid interests
Difference between pension cost and payments
Change in working capital
Other changes 1)
Net cash flow from operations

13, 14
10

Cash from/to investments

Investment in tangible assets
Investment in in-house developed software
Sale of tangible assets (sales proceeds)
Investment in group companies
Net cash flow from investments

14
13

Cash from/to financing

Draw down of new debt
Repayment of debt
Dividends paid
Proceeds from equity issued
Net cash flow from financing
Changes in foreign exchange rates
Net change in cash flow
Bank deposits at 1 January
Bank deposits at 31 December
Whereof restricted cash 31 December
1) Other changes relate to changes in non-current receivables, non-current liabilities and non-current provisions.
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GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

1 January - 31 December

Owners of the parent
(NOK million)

Equity at 1 January 2016
Dividend
Aquisition of shares from minority
Other comprehensive income
Profit/-loss for the year 2016
Allocation of equity
Equity at 31 December 2016
Issue of share capital
Other comprehensive income
Profit/-loss for the year 2017
Sharebased options schemes employees
Allocation of equity
Equity at 31 December 2017

Share
capital

Paid-in other
equity

Other
equity

Total

Non-controlling
interests

Total
equity

467.8

1 393.5

283.9

2 145.2

0.3

2 145.6

467.8

-1 393.5
-

-1 906.1
-346.1
300.1
1393.5
-274.7

-1 906.1
-346.1
300.1
193.1

-0.2
0.5
0.6

-1 906.1
-0.2
-346.1
300.6
193.8

181.1

2 999.0

648.9

-410.3
2 588.7

108.6
-262.2
18.1
410.3
-

3 180.1
108.6
-262.2
18.1
3 237.7

0.9
1.5

3 180.1
108.6
-261.3
18.1
3 239.2
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GROUP
NOTES TO FINANCIAL ACCOUNTS

NOTE 1

ACCOUNTING PRINCIPLES
1 . Ge ne r a l i nfo r m a ti o n
EVRY ASA is a Norwegian public limited company and is subject to the Public Limited Liability Companies Act. The company’s
registered office is at Snarøyveien 30A, NO- 1360 Fornebu. The company was converted from a limited company to a public
limited company with effect from 1 June 2017. The company also changed its name from EVRY AS to EVRY ASA.
The main activities of the parent company EVRY ASA and its subsidiaries (the ‘Group’) are the sale of software, IT solutions and
consulting services, as well as the centralised and decentralised operation of computer systems. In addition, the Group offers
outsourcing services and services related to data communication, data security and electronic publishing.
The consolidated accounts have been approved for issuance by the Board of Directors on 21 March 2018 and is subject to
approval by the Annual General Meeting on 3 May 2018.

2 . Si gni f i c a nt a cco u nti ng po l ic ies
2.1 Basis of presentation
The consolidated annual accounts of EVRY ASA have been prepared in accordance with the International Financial Reporting
Standards (IFRS) as published by IASB and approved by the EU.
The Group’s business is, for internal reporting requirements, divided into three strategic segments, each of which is separately
organised and managed. Financial information about the segments and geographic areas of activity is presented in note 3:
Segment information.
In preparing the accounts for the 2017 financial year, the Group has implemented all the new and revised standards and interpretations issued by IASB and approved by the EU that are relevant to its activities and that were in force for the accounting year
commencing on 1 January 2017:
• Amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows: Disclosure Initiative
The amendments require an entity to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in
liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes.
The amendments apply prospectively. Entities are not required to present comparative information for earlier periods when
they first apply the amendments. The Group has provided the information for the current period in note 5.
• Amendments to IAS 12 Income Taxes: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
Amendments made to IAS 12 clarify the accounting for deferred tax where an asset is measured at fair value and that fair value
is below the asset’s tax base. Specifically, the amendments confirm that:
-

A temporary difference exists whenever the carrying amount of an asset is less than its tax base at the end of the reporting period.
An entity can assume that it will recover an amount higher than the carrying amount of an asset to estimate its future taxable profit.
Where the tax law restricts the source of taxable profits against which particular types of deferred tax assets can be recovered,
the recoverability of the deferred tax assets can only be assessed in combination with other deferred tax assets of the same type.
Tax deductions resulting from the reversal of deferred tax assets are excluded from the estimated future taxable profit that
is used to evaluate the recoverability of those assets.

The Group applied amendments retrospectively. However, their application has no effect on the Group’s financial position and
performance as the Group has no deductible temporary differences or assets that are in the scope of the amendments.
The Group did not apply early adoption of any standards or interpretations for the accounting year 2017.
A review of the standards and interpretations that had not come into force for the 2017 financial year but that may be relevant for
the Group is provided at the end of note 1.
2.2. Basis for consolidation
The consolidated accounts include the parent company EVRY ASA and its subsidiaries as of 31 December 2017. Control is
achieved when the Group is exposed or has rights, to variable returns from its involvement with the company and has the ability to
affect those returns through its power over the company. Specifically, the Group controls a company if, and only if, the Group has:
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a) Power to govern the company (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee)
b) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the company
c) The ability to use its power to govern the company to affect its returns
Generally, there is a presumption that a majority of voting rights result in control. To support this presumption and when the
Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances
in assessing whether it has power to govern an investee, including:
a) The contractual arrangement with the other vote holders of the company
b) Rights arising from other contractual arrangements
c) The Group’s voting rights and potential voting rights
Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses
control of the subsidiary. If the Group ceases to have a controlling influence over a subsidiary, the subsidiary’s assets, liabilities,
non-controlling ownership interests and any accrued translation differences are reversed. The remaining investment at the time
that the Group ceased to have a controlling influence is measured at fair value, and any gain or loss is recognised in the accounts.
The Group’s comprehensive income is attributed to the parent company’s owners and to the non-controlling interests, even
where this causes non-controlling interests to be negative. At the time of acquisition, non-controlling ownership interests are
calculated either as their portion of identified assets or to fair value. The choice of method is made at the date of acquisition for
each business combination. The share of profits is calculated on the basis of the subsidiary’s post-tax profit, as included in the
consolidated accounts after internal netting.
All intra-group transactions and balances, purchases and sales between companies in the Group and unrealised internal gains are
netted off in the accounts.
2.3 Summary of significant accounting policies
The material accounting principles used to prepare the annual accounts of EVRY ASA are as follows:
Presentation and functional currency
The Group presents its accounts in Norwegian kroner (NOK). This is also EVRY ASA’s functional currency. The figures presented
in the annual accounts are in millions of Norwegian kroner unless otherwise stated. Rounding differences may mean that amounts
and percentages reported do not necessarily add up to the total shown.
Business combination and goodwill
Subsidiaries are accounted for in accordance with the acquisition method, whereby the acquisition cost of the shares is offset
against the subsidiary’s equity at acquisition date. Any excess value resulting from this treatment at the time of purchase is allocated
to identifiable assets and is depreciated over their expected life. Excess value that cannot be attributed to identifiable assets
and liabilities in subsidiaries at the date of acquisition is recognised as goodwill in the statement of financial position. Goodwill
acquired in a business combination represents a payment made by the acquirer in anticipation of future economic benefits from
assets that are not capable of being individually identified and separately recognised.
Goodwill that arises as a result of a business combination is not amortised. Goodwill does not generate cash flows independently
of other assets or groups of assets and is assigned to the cash generating units that are expected to benefit from the synergy
effects of the business combination that gave rise to the goodwill. Upon disposal of a business, the businesses proportion of
goodwill based on fair value is taken into account in calculating the gain or loss on disposal.
The Group carries out goodwill impairment tests if there are any indications that suggest this is necessary, and in any case at
least at the end of each year. If there are such indications, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine
the extent of the impairment loss. Recoverable amount is defined as the higher of value in use and fair value less costs to sell.
Value in use is calculated as net present value of future cash flow from continuing use, including cash flow arising from eventual
disposal. A calculated Weighted Cost of Capital (WACC) is applied as the discount rate used to calculate net present value. Net
sales value is calculated as the amount that the company would expect to obtain from the disposal of an asset in an arm’s length
transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the estimated costs of disposal.
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The smallest unit of a particular asset which can be separately assessed as a valuation unit for the purpose of determining whether
there has been a fall in value is determined by the lowest level at which it is possible to identify incoming cash flow independent
of cash flow from other groupings of the same class of asset. In most cases, the Group’s business areas represent the smallest
valuation unit for this purpose.

An asset is written down to the recoverable amount if the recoverable amount is less than the carrying value before write-down.
The write-down is applied first to any goodwill and thereafter to the book value of the unit’s other assets on a proportional basis
relative to the book value of the unit’s specific assets. Impairment losses are charged to profit and loss in the period the impairment loss is identified and reduce the carrying value of the asset by an equivalent amount. Impairment of goodwill, may not
subsequently be reversed, even though the reason for the impairment loss no longer applies.
Investments in associated companies and joint venture
An associate company is a company over whose financial and operating policy decisions the group has significant influence.
Significant influence is normally deemed to exist where one entity has an ownership interest in another of between 20 per cent and
50 per cent.
A joint venture is a joint arrangement in which the parties who have joint control over the arrangement have rights to the net
assets of the arrangement. ‘Joint control’ is the contractually agreed sharing of control over a joint arrangement, which exists only
when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.
The Group’s investments in associate companies and joint ventures are recognised in the Group’s accounts using the equity
method. When the equity method is used, the investment in the associate company or joint venture is recorded at cost, and the
carrying amount is adjusted to recognise the Group’s share of the profit or loss after the date of acquisition. The Group’s share
of the profit or loss of the company in which it has invested is recognised in the consolidated income statement. Distributions
received by the Group reduce the carrying amount of the investment. Goodwill is included in the cost price of investments in
associate companies or joint ventures.
Transactions in foreign currency
Transactions in foreign currencies are translated at the exchange rate at the date of the transaction. Currency gains/losses that
arise as a result of changes in the exchange rate between the date of the transaction and the payment date are recognised to
profit and loss.
Assets and liabilities of foreign subsidiaries that use a functional currency other than Norwegian kroner (NOK) are translated on
the accounting period date at the exchange rate on the accounting period date, while profit and loss items are translated at the
daily average exchange rate during the accounting period.
Upon disposal of a foreign subsidiary, the cumulative translation difference in respect of the subsidiary is recognised to profit and
loss. If part of a receivable/liability that is treated as part of net investment in a foreign unit is realised, a proportionate share of the
cumulative translation difference is recognised to profit and loss.
Recognition of revenue and costs
Where operating services are provided through volume-based contracts, revenue is recognised on the basis of the actual use of
services by the customer, or on a linear basis over the period of the contract for term-based contracts. Sales of dialogue services
are recognised as revenue on the basis of actual customer usage. Revenue from a transition project that is an integrated part
of a subsequent operating services contract is recognised on a linear basis over the period of the operating services contract.
Revenue from a transition project that is not related to an operating services contract is recognised on the basis of the degree of
completion. The degree of completion is calculated on the basis of the number of hours of work delivered to date divided by the
total number of hours estimated for the delivery in total.
Revenue from service and maintenance contracts, as well as the expenses involved in carrying out such contracts, is recognised
in the accounts over the period of the contract.
Sales of goods are recognised as revenue at the time of delivery, i.e. when control and risk pass to the purchaser. Goods include
both hardware and software.
Sales of licences and rights to use software are recognised at the date the contract is signed since this corresponds to the time
at which the software is made available to and can be used by the customer. Revenue from sales of software is separated from
maintenance revenue on the basis of a separate pricing model and contractual structure. Revenue from software developed
specifically for customers is recognised over the development period in line with the degree of completion. The degree of
completion is calculated on the basis of the number of hours of work delivered to date divided by the total number of hours
estimated for the delivery in total.
Revenue from consulting services is recognised as the services are provided. Sales of services on a fixed fee basis are
recognised in line with the degree of completion. The degree of completion is calculated on the basis of the number of hours
of work delivered to date divided by the total number of hours estimated for the delivery in total.
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Cost of goods sold comprises directly allocated costs related to the delivery of goods, including maintenance and operational
leasing of hardware and software, as well as the cost of consulting services that are directly related to the turnover of the goods.
The costs of employing external consultants that are used for the Group’s normal operations and that are re-charged to customers
are classified as cost of goods sold.
Taxation
Tax payable in the financial statement is measured at the amount that the company expects to receive or pay to the tax authorities.
With the exception of associated companies where the exemption method is applied, the value of deferred tax liabilities/deferred
tax assets in the statement of financial position is calculated on the basis of all differences between accounting and taxation
values of assets and liabilities (liability method). The amount provided includes all types of difference and is calculated without
being discounted to present value. Deferred tax liabilities and deferred tax assets are calculated based on approved tax rates at
the time of reporting and netted to the extent that temporary timing differences can be reversed under the same tax system.
The tax charge is made up of tax payable and changes in deferred tax liabilities/deferred tax assets.
Deferred tax asset is capitalised in the statement of financial position to the extent that it is considered likely that the company
in question will have sufficient taxable profit in subsequent periods to make use of the deferred tax asset. At each year end, the
Group carries out a review of deferred tax asset not capitalised to the statement of financial position and their accounting value.
Deferred tax asset not previously capitalised to the statement of financial position is capitalised to the extent that it appears likely
from the review that the company in question will be able to make use of the deferred tax asset. Similarly, companies will reduce
the capitalised value of deferred tax asset to the extent that they are no longer able to use the tax asset in question.
Tax payable and deferred tax liabilities/deferred tax assets are applied directly to equity to the extent that they relate to items that
are applied directly to equity. Items that are reported as “comprehensive income” are presented on a post-tax basis in the statement of comprehensive income.
Earnings per share
Earnings per share is calculated by dividing the parent company shareholders’ share of the profit/-loss for the year by the
weighted average number of ordinary shares outstanding over the course of the period. When calculating diluted earnings per
share, the average number of shares outstanding is adjusted for all share options that have a potential dilutive effect.
Classification of current and non-current items
The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification.
An asset is classified as current when it is:
a)
b)
c)
d)

Expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle
Held primarily for the purpose of trading
Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the
reporting period

The Group classifies all other assets as non-current.
A liability is current when:
a)
b)
c)
d)

It is expected to be settled in normal operating cycle
It is held primarily for the purpose of trading
It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period

The Group classifies all other liabilities as non-current.
Intangible assets with limited life
The Group’s intangible assets with limited life largely consist of capitalised costs related to software developed in-house.
Expenses relating to development are capitalised if the following criteria are met in full:
the product or process is clearly defined, and its cost elements can be identified and measured reliably
the technical solution for the product has been demonstrated
the product or process will be sold or used in the company’s operations
the asset will generate future economic benefit; and
sufficient technical, financial and other resources for completing the project are present.
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•
•
•
•
•

When all the above criteria are met, the costs relating to development are capitalised. Costs that have been charged as expenses
in previous accounting periods are not capitalised. The evaluation of future commercial benefit is based on the expected license
revenue and/or reduction in operating costs that will be achieved by carrying out the project. When calculating the profitability
of a project, the estimated future cash flows associated with the project are discounted to present value using a rate of return
adjusted for the risk associated with the project in question.
Intangible assets with limited life are amortised over their expected useful life, this also applies to capitalised development costs.
The amortisation period used is between 1-4 years for intangible assets other than capitalised developments costs. For capitalised
development costs the amortisation period is 5-15 years depending on the product type developed. Investment in other intangible
assets is normally amortised on a linear basis.
The length of useful life remaining, and the method of amortisation are subject to annual review that takes into account the
commercial reality of the intangible asset in question. The Group does not have any intangible assets with unlimited life other
than goodwill which is classified as intangible assets in the balance sheet.
At each reporting date, the Group evaluates if there are identified indications that intangible assets may be impaired. If there
are such indications, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss.
Impairment losses may subsequently be reversed to the extent that the reason for the impairment no longer applies.
Tangible assets
Tangible operating assets are carried in the statement of financial position at historic purchase price less accumulated ordinary
depreciation and write-down. When tangible operational assets are sold or cease to be used, the historic purchase price and
accumulated depreciation are removed from the accounts, and any gain or loss this causes are recognised to profit and loss.
Depreciation is applied on a straight-line basis, after allowance for disposal value, over the following time periods:
•
•
•
•

Leasehold improvements
5-10 years
Machinery/equipment/fixtures 3–7 years
Vehicles
5 years
IT equipment
3–5 years

The economic life and depreciation method used are reviewed regularly to ensure that the method and depreciation period
reflect the expected useful life of the assets in question. This also applies to disposal value. The depreciation period for leasehold
improvements will at a maximum be the remaining lease period.
Tangible assets are reviewed for impairment annually and whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels
for which there are separately identifiable cash inflows. An impairment loss is the amount by which the carrying amount of the
assets exceeds the recoverable amount.
The recoverable amount is the higher of the asset’s net selling price and its value in use. The value in use is determined by
reference to discounted future net cash flows expected to be generated by the asset. Cash flows are discounted using a pre-tax
discount rate that reflects current market assessments of the time-value of money and the risks specific to the asset. Technical
goodwill as a result of deferred tax on excess values is tested as part of the cash generating unit.
Leasing
Leasing of assets where the lessor retains the major part of risk and control are classified as operational leases. Other leasing
contracts are treated as financial leasing. The accounting principle describes situations where the Group is the lessee.
Operational leasing
The leasing costs of operational leases are allocated on a linear basis over the period of the lease and are classified as cost of
goods sold or other operating costs in the profit and loss account.
Financial leasing
Financial leasing contracts are capitalised as assets and liabilities in the statement of financial position in an amount equivalent to
the operating asset’s fair value at the time the leasing contract was entered into or, if lower, the net discounted value of the future
minimum payments under the terms of the lease contract. The liability to the lessor is included in the statement of financial position as a financial lease liability. Lease payments are recognised in the accounts as interest expense and a reduction in the lease
liability. Leased assets are depreciated over the expected useful life in accordance with the depreciation plan for owned assets.
If it is not likely that the Group will take over the asset upon the expiry of the leasing contract, the asset is depreciated over the
shorter of the life of the leasing contract and the depreciation period applied for equivalent assets owned by the Group.
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Financial derivatives
The Group’s financial derivatives consist almost entirely of hedging derivatives. All purchases and sales of financial instruments
are recognised on the transaction date. Changes in fair value for derivatives that meet the requirements for cash flow hedging are
reported in the statement of comprehensive income as “comprehensive income”. The fair value changes are reclassified to profit
or loss in the period where the hedged transactions affects profit or loss. Derivatives that are not classified as hedging instruments
are classified as available for sale and valued at fair value. Changes in the fair value of such derivatives are presented as financial
income/financial expense.
Hedging
The Group has established a strategy to hedge the currency and interest rate risks related to the exposure to foreign currency and
investments. The strategy is designed to ensure a high degree of predictability in currency gains/losses and interest costs. Derivative
contracts are recognised as hedging instruments if they satisfy the following criteria:
a) hedging is expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the
hedged risk, with hedge effectiveness in the range 80–125 per cent,
b) the effectiveness of the hedging can be reliably measured,
c) there is adequate documentation on entry into the hedging to show that the hedging is highly effective,
d) hedging is reviewed regularly and has proved effective throughout the reporting periods for which it was intended.
The Group has hedged (cash flow hedging) part of its net investment in Swedish kroner. The Group also hedges changes in currency and interest on its loans through cross currency swaps and interest swaps. Changes in the value of derivatives classified as
hedging instruments form part of comprehensive income.
The hedging instruments are recognised at fair value at the date of the financial position statement. If the hedging is evaluated as
effective, the change in value is recognised as part of “comprehensive income”. If the hedging is evaluated as not effective, the
change in value is recognised as financial income/expense in the profit and loss account. Hedging instruments are classified as noninterest-bearing liabilities or receivables in the statement of financial position.
Inventories
Inventories are valued at the lower of purchase price and net realisable value. Net realisable value is defined as the expected sale price
under normal commercial conditions with a deduction for sales costs. Purchase price is determined based on average cost price.
Accounts receivable
Accounts receivable are recognised in the statement of financial position at nominal value after a deduction for possible losses. A
provision for estimated losses is included in the presentation of comprehensive income when a loss causing event takes place and
there is objective evidence that the value of the asset is impaired.
Equity
The nominal value of holdings of own shares is reported in the statement of financial position as a deduction to share capital. The
purchase price in excess of nominal value is charged to share premium. Gains or losses on transactions in own shares are applied
directly to equity. If own shares are sold at a price in excess of cost price, the surplus is recognised as other paid-in equity. Realised
losses related to sales of own shares are recognised against other equity.
Transaction costs in relation to equity transactions are charged to equity after deducting tax.
Other equity includes cumulative net changes in fair value of financial instruments until the investment is disposed of.
Liabilities
On initial recognition, liabilities are stated at fair value after deducting transaction costs, but thereafter liabilities are stated at amortised cost using the effective interest method. When the liability is repaid, in whole or part, the difference between the book value of
the liability and the amount repaid is recognised in the profit and loss account.

The starting point for calculating pension costs in respect of the Group pension schemes is linear application of pension entitlement
earned against the likely accumulated pension liability at the time the pension is first drawn.
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Pension liabilities
Liability in respect of contractual pension arrangements in the Group is valued as the present value of the future pension benefits for
which entitlement has been earned at the date of the statement of financial position, and is calculated based on assumptions about
discount rates, the investment return on pension assets and expected growth in earnings and pensions. Pension calculations use the
K2013 table for mortality risk. The risk table for disability, IR02, corresponds with the estimated risk of disability in the Group. Pension
assets are valued at fair value on the accounting period date. Costs incurred in relation to the Group’s pension arrangements are
reported as salary costs in the accounts.

The cost of pensions is calculated based on the discounted pension entitlement earned at the beginning and end of the year and
the pension rights accrued during the year, less the return on the assets provided to fund pensions. Significant changes to the
pension schemes, including scheme closures and changes that cause the issue of paid-up policies, are recognised in the accounts
in the accounting period when such change takes place. The effect of any changes in the pension scheme that leads to the issue
of fully paid-up policies is recognised in the period the change is made. The effect of other changes in the pension scheme is amortised over the expected average remaining service period. The effect of any changes in estimates, changes in assumptions and
calculation are accounted for as “comprehensive income” in the period that they occur.
The Group has established a compensation scheme for employees in connection with the closure of a defined benefit pension
scheme. The size of the compensation and the profile for its accrual are calculated based on a standard set of calculation parameters
at the time of the change to the pension arrangements. The accrual formula and profile for the compensation scheme are used as
the basis to make provisions in the accounts so that the total compensation earned to date by employees at any time is provided for
as a liability in the consolidated statement of financial position.
The majority of the employees in the Group’s Norwegian companies are members of an early retirement scheme (AFP), which is
a multi-company defined benefit scheme, and is financed by premium payments determined as a percentage of salary. There is
no reliable measurement and allocation of liabilities and asset between the companies that participate in the scheme. The scheme
is therefore treated for accounting purposes as a defined contribution pension scheme and the premiums paid are recognised as
costs through profit and loss.
Provisions
A provision is recognised in the accounts only when the company is subject to a liability that is a consequence of an event that has
already happened and where it is likely (more likely than not) that to reduce or discharge the liability the company will have to apply
financially measurable resources, and the liability can be reasonably estimated. Provisions are evaluated at the end of each accounting period and adjusted to reflect the available information about the provision. Where the information available is insufficient, a best
estimate is used. If the time period to the date at which the liability may lead to payment has a material effect on the calculation, the
provision will represent the discounted present value of the future liability. Increases in liability caused solely by the lapse of time are
reported as an interest expense.
Provisions for restructuring costs only include direct expenses linked to the restructuring which are both necessary for the implementation of the restructuring and which do not relate to the continuing ordinary activities of the company. Such provisions are recognised in the accounts when the company has a detailed plan for the restructuring in question that identifies which business areas
will be affected, the locations affected, the functions and estimated number of employees due to receive termination payments,
the costs that will be incurred and a time plan for implementation. There must be a real expectation by the parties affected that the
company will implement the restructuring. This means either that implementation of the restructuring program has commenced or
that the main elements have been disclosed to the affected parties.
Contingent assets and liabilities
A contingent asset is defined as a possible asset, that arises from past events, and whose existence will be confirmed only by the
occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the entity. Contingent assets
are not included in the annual accounts, but information is provided if there is a reasonable certainty that the benefit in question will
accrue to the Group.
Contingent liabilities comprise:
• a possible obligation arising as a result of past events where the obligation depends on some uncertain future event
• a present obligation that is not recognised in the accounts since it is not probable that the obligation will result in a payment
being made
• liabilities that cannot be measured reliably
Contingent liabilities are not recognised in the accounts except for contingent liabilities acquired as part of the purchase of a
business. Contingent liabilities acquired as part of the purchase of a business are recognised in the accounts at fair value even if the
liability is not likely to crystallise.
Cash flow statement
The cash flow statement is presented using the indirect method. The Group’s activities are divided into operational, financing
and investment activities. Investment in new business or sale of business is classified as cash from/to investments, in the cash flow
statement, and amounts to the purchase price/sales price less transferred cash and cash deposits at the transaction date.
The cash flow statement includes businesses disposed of up to the date of disposal.
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3 . Sta nd a rd s i s s u e d b u t not yet effec tive
The following paragraphs provide an overview of changes to IFRS/IAS standards that are relevant to the Group’s activities but
have not yet come into effect. The Group intends to adopt these standards when they become effective.
IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
The IASB has issued a new revenue recognition standard, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. The standard
replaces existing IFRS revenue principles. The core principle of IFRS 15 is that revenue is recognised to depict the transfer of
promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in
exchange for those goods or services. The standard applies to all revenue contracts and provides a model for the recognition and
measurement of sales of some non-financial assets (e.g., disposals of property, plant and equipment).
The standard is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018 and either a full retrospective application or
a modified retrospective application is required. Early adoption is permitted. The Group will apply IFRS 15 with effect from 1
January 2018 and will use the modified retrospective application approach. Only contracts not completed at 31 December 2017
will be subject to transition to IFRS 15.
The Group has performed an assessment of IFRS 15 and the effects on the Groups revenue streams. The assessment identified
the following areas where IFRS 15 will impact the timing of the revenue recognition compared to the revenue recognition based
on the current standard IAS 18:
• Sale of licenses/right to use in the Financial Services business area - IFRS 15 will result in revenue to be recognised over time
instead of at a point in time. The implementation effect on equity 1 January 2018 is estimated to range from NOK 350 million
to NOK 450 million. There is no material implementation effect on 2017 revenues.
• Transition projects – Certain performance obligations will be recognised over the contract period instead of over the transition
period using the percentage of completion method. There is no material implementation effect on equity 1 January 2018.
The implementation effect on 2017 revenues is estimated to range from NOK 25 million to NOK 40 million.
IFRS 9 - Financial Instruments
IFRS 9 addresses the classification, measurement and derecognition of financial assets and financial liabilities, introduces new
rules for hedge accounting and a new impairment model for financial assets. IFRS 9 is effective from 1 January 2018, with early
application permitted.
Except for hedge accounting, retrospective application is required, but providing comparative information is not compulsory.
For hedge accounting, the requirements are generally applied prospectively, with some limited exceptions. The Group plans to
adopt the new standard on the required effective date and will not restate comparative information.
During 2017, the Group has performed a detailed impact assessment of all three aspects of IFRS 9. This assessment is based
on currently available information and may be subject to changes arising from further reasonable and supportable information
being made available to the Group in 2018 when the Group will adopt IFRS 9. Overall the Group does not expect any significant
impact on its balance sheet or equity. The following describes expected impact based on the performed impact assessment:
a) Classification and measurement
The Group does not expect any significant impact on its balance sheet or equity applying the classification and measurement
requirements in IFRS 9. EVRY expects to continue measuring at fair value its financial assets currently held at fair value.
b) Impairment
IFRS 9 requires the Group to record expected credit losses on all its trade receivables, either on a 12-month or lifetime basis.
The Group expects to apply the simplified approach and record lifetime expected losses on all trade receivables. However,
the Group does not expect any significant impact on its equity due to the secure nature of its loans and receivables.
c) Hedge accounting
The Group believes that all existing hedge relationships that are currently designated in effective hedging relationships will
still qualify for hedge accounting under IFRS 9. As IFRS 9 does not change the general principals of how an entity accounts for
effective hedges, the Group does not expect a significant impact as a result of applying IFRS 9.
ANNUAL ACCOUNTS AND NOTES
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IFRS 16 - Leases
IFRS 16 was issued in January 2016 and replaces IAS 17 Leases, IFRIC 4 and SIC 15 and 27. IFRS 16 sets out the principles for
the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to account for all leases under a single
on-balance sheet model similar to the accounting for financial leases under IAS 17. The standard introduces two exemptions for
lessees – leases of “low-value assets” and short-term leases (i.e. leases with a lease term of 12 months or less). At the commencement date the lessee will recognise a liability to make lease payments and an asset representing the right to use the underlying
asset during the lease term. Lessees will be required to separately recognise the interest expense on the lease liability and the
depreciation expense on the right-of-use asset.
Lessor accounting under IFRS 16 is substantially unchanged from today’s accounting under IAS 17. Lessors will continue to
classify all leases using the same classification principle as in IAS 17 and distinguish between two types of leases: operating and
finance leases.
IFRS 16 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2019. Early application is permitted, but not before an
entity applies IFRS 15. A lessee can choose to apply the standard using either a full retrospective or a modified retrospective
approach.
In 2018, the Group will continue to assess the potential effects of IFRS 16 on its consolidated financial statements.

NOTE 2

USE OF ESTIMATES
A key accounting estimate is an estimate that is important for the presentation of the Group’s financial position and profit, and that
requires subjective and complex evaluation by the company’s management, typically as the result of the need to determine such
estimates based on assumptions about future outcomes that are subject to uncertainty. The Group keeps such estimates under
constant review on the basis of historical results and experience, consultation with experts, trends, forecasts and other methods
that the Group considers reasonable in specific circumstances including evaluating how such factors may change in the future.
Goodwill
The Group tests goodwill for impairment annually. The book value of goodwill in the Group’s cash-generating units is measured
against the value in use of goodwill in these units. The recoverable amount from cash generating units is determined through
calculations of value in use. These calculations are based on discounted cash flows that involve uncertainty and require the use
of estimates. A change in the yield requirement used for discounting future cash flows will affect the book value of goodwill. An
increase in the yield requirement will, in isolation, cause a lower value in use which in turn will cause a fall in the value of goodwill.
See note 13 for further information on assessment of goodwill.
Other intangible assets
Other intangible assests are tested for impairment if there are indications of a material loss of value, see section below regarding
capitalisation of development projects. There were no indications of impairment at 31 December 2017 and no impairment test
was performed.
Deferred tax asset
Deferred tax asset based on losses carried forward and other tax reducing differences is capitalised in the statement of financial
position to the extent that it is considered likely that future taxable profit will be available to make use of the deferred tax asset.
Judgement is required by the management to decide on the size of the capitalised deferred tax asset. The capitalised deferred
tax asset is based on expected future taxable profit and timing of the expected use of the deferred tax asset.
Capitalisation of development projects
When capitalising development costs that relate to the use of internal resources, costs are estimated using an hourly rate based
on the direct costs per employee. In the event of any indication of the need for a write-down in respect of an individual development project, the recoverable amount is tested against the book value. The recoverable amount assigned to the development
project is determined on the basis of calculations of value in use. These calculations are based on discounting future cash flows
that involve uncertainty and require the use of estimates. A change in the forecast revenue or margin used when estimating future
cash flows will affect the estimated value of the development project in question. Annual impairment tests are performed for
capitalised development projects where amortisation has not yet started. Based on these tests, no need for impairment has been
identified in 2017.
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NOTE 3

SEGMENT INFORMATION
The Group’s activities are divided into three segments for the purpose of reporting in 2017. The allocation of activities to segments is based on the main markets served by the Group, and corresponds with the structures used for internal reporting to the
executive management, which is the chief operating decision makers in the Group. The segment structure is unchanged from
the 2016 reporting.
The EVRY Financial Services segment offers a broad portfolio of solutions and services, and is a complete industry vertical with
responsibility for all the company’s deliveries to bank and finance customers. The solutions portfolio includes solutions for all core
banking services, whether this relates to interfaces with end-customers or solutions to support a bank’s internal processes and
employees. The portfolio is module-based, and includes banking services, transactions systems, payment solutions and card services. The portfolio also includes a unique value chain of card services that are delivered to banks in the Nordic countries and in
the United Kingdom. The EVRY Financial Services segment has its main deliveries within Application Services and Infrastructure
Services, see table below on external revenue groups.
The EVRY Sweden segment offers everything from strategic advice and consulting services through to solutions and IT operating services. EVRY Sweden has a significant portfolio of industry vertical solutions that combine industry-specific insight and
business understanding with technological expertise. EVRY Sweden also delivers services based on strong specialist expertise
that are independent of geographic location and sector, for example ERP solutions, mobility, cloud-based solutions and Business
Intelligence. EVRY Sweden also has its own operating services organisation, which focuses on medium-sized businesses and entities in the private and public sectors. The EVRY Sweden segment has its deliveries within Digital Services, Application Services,
Infrastructure Services and Fulfillment Services, see table below on external revenue groups.
The EVRY Norway segment offers consulting, infrastructure and operating services. EVRY Norway has a long history with leading
customers in the Norwegian public and private sectors, and holds strong positions in a number of industry verticals where it
combines industry insight and business understanding with technological expertise. Customer deliveries cover a broad range of
consulting and solutions services, as well as IT operating services. EVRY Norway has a significant position in the local government and healthcare sectors, and is currently strengthening its position in other verticals including retail, oil & gas and insurance.
Through its extensive activities, EVRY Norway has in-depth technical expertise in specialist services that are independent of
geographic location and sector. This includes growth areas such as mobility, cloud-based solutions and Business Intelligence.
The EVRY Norway segment has its deliveries within Digital Services, Application Services, Infrastructure Services and Fulfillment
Services, see table below on external revenue groups.
The Group’s other activities are shown in the presentation below as other. These activities include for reporting purposes the
Group’s Global delivery activities. In addition are financing and central group functions that are not allocated to the segments,
included in the line other. Transactions between the business areas are based on market terms and conditions. The rental of
software and other IT equipment is based on the cost from an external supplier plus a margin. The purchase and sale of consulting
services between the segments is charged at an agreed price equivalent to the price achieved by the best customer. The
operating profit/-loss before amortisation of customer contracts (EBITA) reported for each segment includes revenue and costs
related to transactions with other segments of the Group. Eliminations between segments are included in the line other.
The Group’s chief operating decision makers (executive management) follow up the operating profit (EBITA) of each segment
on a regular basis and use this information to analyse the various segments’ operational performance and to make decisions on
resource allocation. The performance of each segment is evaluated on the basis of revenue growth and EBITA, and the measurement of revenue growth and EBITA is consistent with the consolidated revenue and EBITA figures reported for the Group as a
whole. Management also monitors each segment in terms of other key figures such as EBITDA, operational investment spending,
working capital and the customer credit-time. In addition to the financial information prepared in accordance with IFRS, management wants to provide alternative performance measures to enhance the understanding of the Group’s underlying performance.
Other income and expenses that are part of alternative performance measures are not distributed to the segments in accordance
with the management reporting structure in the Group, and are reported as a separate line in the presentation below. Reference
is made to the section key figures and definitions for further information on alternative performance measures.
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Other income and expenses
(NOK million)

Provisons for restructuring
Write-down of other balance sheet items
IBM partner agreement
Transaction costs, IPO and refinancing
Total other income and expenses

2017

2016

-32.9
-940.9
-241.3
-1 215.1

-77.9
-26.1
-249.8
-21.1
-374.9

The IBM contract was extended in 2017 to also include EVRYs regional customers. A total of NOK 940.9 million was recognised
as costs in 2017 related to agreed transitions and transformations. In 2016 a total of NOK 249.8 million was expensed related to
the implementation of the IBM contract entered into in 2015.
Information about the Group’s segments for reporting purposes is presented below:
2017
(NOK million)

EVRY Financial Services
EVRY Sweden
EVRY Norway
Other 1)
Other income and expenses
Total

Operating
revenue

EBITDA

Depreciation and
write downs

EBITA

CAPEX

3 221.7
3 312.2
5 768.7
293.8
12 596.4

512.2
365.8
677.9
264.7
-1 191.5
629.0

80.7
41.3
74.4
55.7
23.6
275.6

431.5
324.5
603.5
209.0
-1 215.1
353.4

206.5
51.1
86.9
38.1
382.5

Operating
revenue

EBITDA

Depreciation and
write downs

EBITA

CAPEX

3 133.4
3 244.8
5 669.4
198.8
12 246.4

497.5
337.7
532.3
215.4
-366.1
1 216.9

83.0
32.8
102.2
43.3
8.8
270.3

414.5
304.9
430.1
172.1
-374.9
946.7

182.2
53.1
63.9
51.1
350.2

2016
(NOK million)

EVRY Financial Services
EVRY Sweden
EVRY Norway
Other 1)
Other income and expenses
Total

1) Included in the line Other is revenue from Global Delivery in addition to Group eliminations.

There are no differences in the measurement methods applied at the segment level as compared to the methods used for the
consolidated accounts.

Ge o gr a p hi c s e gm e nts
The Group’s activities are divided between Norway, Sweden (incl Finland) and other countries.
Other countries are mainly related to USA and other European countries beside Norway, Sweden and Finland.
Operating revenues
(NOK million)

Norway
Sweden
Other countries
Total

2017

2016

7 203.0
4 508.6
884.8
12 596.4

7 022.2
4 417.9
806.3
12 246.4

The Group does not have any single customer that accounts for more than 10 per cent of its consolidated revenue.
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E x te r na l reve nu e gro u p s

The Group’s services are divided into different external revenue groups based on the type of services that are offered.
Operating revenues
(NOK million)

Digital Services
Application Services
Infrastructure Services
Fulfillment Services
Group eliminations
Total

NOTE 4

2017

2016

4 211.0
4 164.8
3 793.5
1 062.8
-635.7
12 596.4

4 076.9
3 920.6
4 043.7
894.3
-689.1
12 246.4

MANAGEMENT OF CAPITAL STRUCTURE AND FINANCIAL RISK
1 . Ma na ge m e nt o f c a p i ta l stru c tu re
EVRY aims for a capital structure, which supports its long-term strategic ambitions. EVRY intends to pay dividends based on a
pay-out ratio of more than 60 per cent of Adjusted Net Income 1).
The Group manages its capital structure by monitoring equity as a proportion of total assets, net interest-bearing liabilities as a
proportion of total equity (gearing), and debt cover ratio measured by net interest-bearing liabilities relative to EBITDA before
other income and expenses (Adjusted EBITDA). The Group’s senior financing agreement contains covenants related to the
debt cover ratio, which need to be reported to the bank syndicate. The Group has through 2017 been in compliance with its
covenants.
1) Adjusted Net Income: Represents profit/-loss for the period before other income and expenses.

(NOK million)

Non-current interest-bearing liabilities 2)
Current interest-bearing liabilities
Bank deposits
Net interest-bearing liabilities
Equity
Total assets
Gearing
Equity ratio
Debt cover ratio

31.12.2017

31.12.2016

4 683.1
3.1
-880.0
3 806.3

7 027.6
3.1
-990.2
6 040.6

3 239.2
11 383.1

193.8
10 460.7

1.18
28.4 %
2.09

31.17
1.9 %
3.68

2) Excluding arrangement fees

Subsidiaries have limited ability to establish independent financing and are required to distribute their surplus capital to EVRY
ASA by means of dividend, repayment of internal financing or group contributions.

2 . F i na nci a l r i s k m a na ge ment

Financial risk is normally divided into three groups:
1. Market risk
a. Interest rate risk
b. Currency risk

2. Credit risk
3. Liquidity risk
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The Group’s policies for the management of financial risk are approved by the Board of Directors and Group Management
of EVRY ASA. The main objective of financial risk management is to identify, quantify and manage financial risk. Operational
responsibility for monitoring and managing financial risk lies with EVRY’s centralized treasury function.

1. Market risk
Market risk is the risk of changes in market prices and changes in fundamental conditions in the economy, such as changes in
interest rates, exchange rates, prices of inputs and the cost of capital.
1a. Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future cash flows will fluctuate because of changes in the general level of interest rates. The
Group’s exposure to interest rate risk relates primarily to interest-bearing liabilities with floating interest rates. The Group uses
interest rate swaps to hedge against large fluctuations in cash flow. The Group financial policy states that 30 per cent to 70 per
cent of the debt shall be hedged to fixed interest rates.
See also note 5 for more information on the Group’s exposure to interest rate risk.
1b. Currency risk
The main objective of currency risk management in EVRY is to reduce the effect of changes in exchange rates on future cash flows
and on the Group’s financial situation. Currency risk can be divided into i) transaction risk, ii) translation risk and iii) strategic risk:
i) Transaction risk represents the risk that future cash flows may fluctuate because of changes in exchange rates. It arises from
future financial transactions in a currency other than the Group’s functional currency.
EVRY has both revenue and costs denominated in foreign currency, which to some degree act as a natural hedge. The
Group has established an arrangement for multicurrency bank accounts, which are used to reduce exposure to currency risk
on group level. The Group hedges future cash flows denominated in foreign currency where the amount is greater than the
equivalent of NOK 50 million.
ii) Translation risk represents the risk of assets or liabilities being exposed to changes in value measured in the Group’s functional
currency because of changes in exchange rates. Due to the Group’s activities outside Norway (mainly Sweden, India, Ukraine,
Latvia and the US), currency exposure is mainly towards SEK, EUR, USD and INR.
As the Group has significant operations in Sweden, a share of its debt with the current bank syndicate is denominated in
Swedish kroner (net investment hedge).
iii) Strategic risk is a concept used to describe the long-term effects of changes in exchange rates. This risk arises when
establishing business operations in low-cost countries, importing from countries with low commodity prices and other
exposure to currency risk in relation to strategic decisions.
EVRY has established subsidiary companies in India, Ukraine, Latvia and the US. These companies have income mainly in
EUR and USD, while costs are mainly in local currency.
See also note 5 for more information on the Group’s exposure to currency risk.
2. Credit risk
Credit risk relates to the risk that the Group’s counterparties fail to pay their financial commitments, which might lead to a financial
loss. Daily monitoring and collection of receivables are decentralised across units, based on guidelines set centrally.
No significant provisions were made in 2017 for losses on receivables. The Group’s maximum exposure to credit risk as of 31
December 2017 was NOK 1 950 million.
3. Liquidity risk
Liquidity risk arises if the cash flows generated by the Group are not sufficient to match its financial obligations. The Group has
established long-term financing agreements to cover potential investments and other liquidity needs. The Group aims for limited
current interest-bearing debt in addition to its bank facility to reduce refinancing risk. Financing for corporate acquisitions is
evaluated independently.
The Group monitors its liquidity daily and produces liquidity forecasts on a regular basis to identify future liquidity requirements.
See also note 5 for more information on the Group’s exposure to liquidity risk.
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NOTE 5

FINANCIAL INSTRUMENTS
No n- cu r re nt i nte re s t- b e a ring l iabil ities and interest rate risk
Non-current interest-bearing liabilities
(NOK million)

Financial lease
Liabilities to credit institutions
Capitalised arrangement fees
Non-current interest-bearing liabilities

31.12.2017

31.12.2016

15.7
4 667.4
-60.7
4 622.4

18.9
7 008.8
-219.5
6 808.1

See below a reconciliation of the changes in interest-bearing liabilites (excluding capitalised arrangement fees) during 2017.

(NOK million)

Financial lease
Liabilities to credit institutions
Non-current interest-bearing liabilities 1)

1.1.2017

Draw down
of new debt

Repayment
of debt

Currency
effects

31.12.2017

18.9
7 008.8
7 027.6

5 240.0
5 240.0

-3.1
-7 633.8
-7 636.9

52.4
52.4

15.7
4 667.4
4 683.1

1) Excluding capitalised arrangement fees related to financing

See below an allocation of the Group's non-current interest-bearing liabilites in fixed and variable interest rates.
(NOK million)

Interest-bearing liabilities - fixed interest rates
Interest-bearing liabilities - variable interest rates
Total non-current interest-bearing liabilities 1)

31.12.2017

2 118.9
2 564.2
4 683.1

1) Excluding capitalised arrangement fees related to financing

In connection with the IPO in June 2017, EVRY entered into a new financing agreement (“Senior Facility Agreement” / “SFA”)
with a syndicate of 8 banks. The largest lenders are DNB, Nordea Bank, SEB, and Swedbank. The financing agreement has a total
frame of NOK 6 039 million divided in a bullet loan of NOK 4 539 million and a revolving credit facility "RCF" of NOK 1 500 million
available for working capital and other financing needs. The bullet loan consists of two tranches, NOK 3 433 million and SEK 1 135
million. As of 31 December 2017, NOK 100 million of the RCF was drawn. The bullet loan falls due in its entirety in June 2022.
The financing secures EVRY a flexible capital and financing structure at competitive terms. Margins are subject to adjustments
based on the Group’s financial development. Adjustments to margins are based on the debt cover ratio defined as interestbearing debt relative to normalized EBITDA. Margins have been reduced substantially compared to the previous financing
agreement, which means that the Group’s financing cost is expected to be reduced significantly from 2017 to 2018.
The Group has throughout 2017 been in compliance with its financial covenants.
Arrangement fees related to the refinancing in June 2017 as well as commitment fees are part of the amortized cost calculation.
NOK 201 million of these were recognized as financial expense in 2017. NOK 195 million are related to arrangement fees of the
old financing agreement, which was terminated in June 2017.
ANNUAL ACCOUNTS AND NOTES

ANNUAL REPORT 2 0 1 7 | 1 1 9

Interest rate swaps
As of 31 December 2017, EVRY had entered into interest rate swaps totaling NOK 2 100 million to hedge interest rates. 46 per
cent of the Group’s long-term debt is hedged to fixed interest rates. The interest rate swaps match the interest periods in the SFA
(quarterly). Hedge accounting is applied and any changes to the market value of the interest rate swaps are recognized as part of
the comprehensive income.
Interest rate swaps 31 December 2017:

Interest rate swap Nordea
Interest rate swap DNB
Interest rate swap SEB
Interest rate swap SEB
Interest rate swap Swedbank

Currency

Amount

Maturity date

Fixed interest rate

Mtm value

NOK
NOK
NOK
NOK
NOK

500
500
500
300
300

26.11.2021
27.06.2022
27.06.2022
27.06.2022
27.06.2022

1.28 %
1.46 %
1.37 %
1.37 %
1.38 %

-0.1
-2.3
-0.2
-0.4

Average duration for interest rate swaps as of 31 December 2017 was 4.25 years.
Interest rate risk – sensitivity analysis

The Group’s exposure to interest rate risk depends on the general level of interest rates in Norway and Sweden (Nibor/Stibor).
A significant change in interest rates would represent a significant increase/decrease in the company’s overall earnings.
					
The Group uses interest rate swaps to hedge against large fluctuations of cash flow related to interest. An increase in the general
level of interest rates will cause an increase in interest expense. This effect will be partially offset by interest rate swaps as the
Group pays fixed interest on part of its debt (46 per cent as of 31 December 2017). The Group monitors interest rate risk and
calculates result effects from potential changes in interest rates by simulating a change in the yield curve.
An increase of interest rates will increase the value of the Group’s interest rate swaps (positive effect). At the same time, the
Group’s interest costs will rise because of higher interest rates payable on the part of its total borrowings which is subject to
floating interest rates.
The table below shows the effect of an increase of 100 basis points in interest rates
on the consolidated profit and loss account:
(NOK million)

2017

2016

Change in fair value interest rate swaps
Change in interest expenses after tax
Effect on total profit

87.6
-13.5
74.2

38.2
-29.2
9.0

E xcha nge r a te r i s k a nd c urrency hedg e
Financial items per currency 31 December 2017:
(NOK million)

Accounts receivable
Accounts payable
Bank deposits
Non-current liabilities
Net exposure financial position

SEK

USD

EUR

Other

489.8
297.6
34.6
1 134.5
-907.8

63.7
10.3
75.6
128.9

126.3
34.8
173.7
265.2

20.5
36.8
55.0
38.7

As of 31 December 2017, the Group had borrowed SEK 1 135 million to hedge its investments in Sweden. Translation effects
from liabilities and receivables arising from foreign investments are applied as comprehensive income. In 2017, the translation
amounted to NOK -32 million after tax for investments in Sweden.
			
Net exposure denominated in SEK amounted to NOK 190 million at 31 December 2017. A change in the SEK/NOK exchange
rate of 100 basis points would cause a change in the book value of NOK 19 million.
The company has no material balance sheet risk in other currencies as of the end of 2017.
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Exchange rates of relevance:

SEK
EUR
USD
GBP

2017
Average

2017
Spot

2016
Average

2016
Spot

0.9680
9.3271
8.2630
10.6386

0.9996
9.8403
8.2050
11.0910

0.9814
9.2889
8.3993
11.3698

0.9512
9.0863
8.6200
10.6130

Li q u i d i ty r i s k
(NOK million)

Liquidity reserve 31 December
Liquidity reserve/operating revenues last 12 months

2017

2016

2 580.0
20.5 %

2 799.2
22.9 %

Maturity profile for financial liabilities:
(NOK million)

Accounts payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Financial lease
Maturity credit facility
Non-current non-interest bearing liabilities
Other non-current provisions for liabilities
Interests 1)
Total financial liabilities

Total

0 - 1 year

1- 5 year

More than 5 years

933.8
986.2
1 052.6
18.9
4 667.4
12.8
9.4
774.5
8 455.6

933.8
986.2
1 052.6
3.1
9.4
172.1
3 157.2

12.6
4 667.4
12.8
602.4
5 295.2

3.1
3.1

1) Estimate based on current debt portfolio, current forward curve and current margins.

Fa i r va l u e hi e r a rc hy
Financial instruments that are valued at fair value in the statement of financial position are grouped on the basis of the following
fair value hierarchy, which applies three levels/groups for financial instruments. The levels/groups reflect the information used for
the determination of fair value.
Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2: Instruments for which observable information is available, but for which there is no active market.
Level 3: Instruments for which there is no observable market data and the determination of fair value accordingly uses company
specific/subjective information.
For accounts receivable, accounts payable and other short-term items, fair values are considered to be equal to carrying values
due to their short-term nature. Non-current interest-bearing liabilities are measured at amortised cost.
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As of 31 December 2017:

(NOK million)

Fair value
through
OCI

Fair value
through
profit and
loss

Loans and
Receivables

Available
for sale

Other
financial
liabilities

Total book
value

Fair value

3
3
3
3

-

-

276.4
1 663.3
1 028.1
880.0
3 847.9

-

-

276.4
1 663.3
1 028.1
880.0
3 847.9

276.4
1 663.3
1 028.1
880.0
3 847.9

3

-

-

-

-

4 622.4

4 622.4

4 622.4

2, 3 1)
3
3
3

3.0
3.0

-

-

-

9.8
933.8
986.2
1 222.9
7 775.1

12.8
933.8
986.2
1 222.9
7 778.1

12.8
933.8
986.2
1 222.9
7 778.1

Fair value
level

Assets

Other non-current receivables
Accounts receivable
Other current receivables
Bank deposits
Total assets
Liabilities

Non-current interest-bearing liabilities
Non-current
non-interest bearing liabilities
Accounts payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Total liabilities
1) Fair value level 2 relates to interest rate swaps

During the reporting period 1 January 2017 to 31 December 2017, there were no transfers between the levels in the fair value
hierarchy.
As of 31 December 2016:

(NOK million)

Fair value
through
OCI

Fair value
through
profit and
loss

Loans and
Receivables

Available
for sale

Other
financial
liabilities

Total book
value

Fair value

3
3
3
3

-

-

54.1
1 477.6
771.1
990.2
3 292.9

-

-

54.1
1 477.6
771.1
990.2
3 292.9

54.1
1 477.6
771.1
990.2
3 292.9

3

-

-

-

-

6 808.1

6 808.1

6 808.1

2
3
3
3

135.5
135.5

-

-

-

877.7
897.8
1 201.6
9 785.2

135.5
877.7
897.8
1 201.6
9 920.6

135.5
877.7
897.8
1 201.6
9 920.6

Fair value
level

Assets

Other non-current receivables
Accounts receivable
Other current receivables
Bank deposits
Total assets
Liabilities

Non-current interest bearing liabilities
Non-current non-interest bearing
liabilities
Accounts payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Total liabilities

During the reporting period 1 January 2016 to 31 December 2016, there were no transfers between the levels in the fair value
hierarchy.
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NOTE 6

SALARIES AND PERSONNEL COSTS
Salaries and personnel costs
(NOK million)

Salaries
Social security tax
Pension costs
Other benefits
Total salaries and personnel costs
Average number of employees
Average number of man years

2017

2016

3 958.2
728.6
366.5
805.5
5 858.8

4 004.1
768.7
357.5
494.2
5 624.6

8 571
8 336

9 100
8 814

2017

2016

4.333
0.763
3.709

3.671
0.740
2.879

4 059 404
251 813

-

2017

2016

3.054
0.484
20.381

2.704
0.468
2.335

794 358
180 648

-

Executive management remuneration
(NOK million)
Björn Ivroth (Chief Executive Officer):

Salary
Pension
Other remuneration 1)
Number of shares 31.12.
Numper of options 31.12.

(NOK million)
Henrik Schibler (CFO):

Salary
Pension
Other remuneration 1)
Number of shares 31.12.
Numper of options 31.12.
1) Other remuneration also includes bonuses

Other remuneration for CFO Henrik Schibler includes special remuneration related to the stock exchange listing in June 2017 for
subscription of new shares, see note 19 for further details.
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Extended group management 2017

(NOK million)

Members of extended group management

Salary

Pension

Other
remune
ration 1)

14.678

1.968

9.276

Number
of shares
31.12.17

Number
of options
31.12.17

3 057 260

473 655

Salary

Pension

Other
remune
ration 1)

14.997

2.547

3.300

Extended group management 2016

(NOK million)

Members of extended group management
1) Other remuneration also includes bonuses.

The total remuneration of the CEO, CFO and other members of extended group managment consists of basic salary and
benefits supplemented by performance-based bonuses, share-based long-term incentive schemes and pension and insurance
arrangements. The Board of EVRY ASA has approved a bonus scheme for the CEO, CFO and members of extended group
management, whereby bonus will be paid based on the achievement of pre-determined targets. The maximum bonus entitlement for the CEO and CFO is 18 months’ fixed salary, while the maximum bonus entitlement for the other members of extended
group management is up to 12 months’ fixed salary. The Board of Directors has established detailed guidelines to implement the
above principles.
The CEO, CFO and other members of extended group management are members of a defined contribution pension scheme.
They are additionally members of an uninsured defined benefit pension scheme for the portion of their salary that exceeds 12
times the national insurance base amount (G), cf. note 8 to the Annual Accounts. Rights accrued in respect of the defined
benefit pension scheme will be paid from retirement age.
In 2015, a long-term investment program was established by Lyngen Topco AS, for some members of the Board of Directors
of EVRY ASA, the Executive Management and certain other key employees. Those included in the program were given the
opportunity to invest in shares in Lyngen Topco AS, which indirectly was majority shareholder in EVRY ASA before the stock
listing in June 2017. Investments in shares were made both in 2015 and 2016. The shares were purchased at market prices. In
connection with the listing of EVRY in June 2017, the investment program was terminated and ownership in Lyngen Topco AS
was converted to shares in EVRY ASA.
In 2017 the Board of Directors in EVRY established a long-term share option program for certain employees in the EVRY Group.
The program runs for three years with one-third of the options vesting each year and can be exercised. The overall value of the program is linked to EVRY's share price at the Oslo Stock Exchange. For more information on the share option program, see note 7.
The CEO has waived the redundancy rights provided by Chapter 15 of the Working Environment Act, cf. Section 15-16. He is
entitled to receive salary for 3 months following the normal notice period of 9 months. The CFO and other members of extended
group management are entitled to receive salary for periods of between 0 and 12 months following notice periods of between
6 and 12 months. Both the Chief Executive Officer, CFO and other members of extended group management are subject to
non-compete agreements.
The CEO, CFO and other members of extended group management have not received any remuneration or other benefits
from any other company in the Group other than as set out above. No additional payments were made for special services over
and above an individual’s normal management responsibilities. The remuneration of the CEO, CFO and other members of
extended group management is discussed in the company's Remuneration Committee and approved by the Board.
Development of basic salary follows a similar development as the rest of the employees.
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B o a rd o f D i re c to r s

The table below shows remuneration paid out to the Board of Directors in 2017 and the number of shares held by board members.
(NOK million)

Göran Lindahl (Chairman)
Leif Teksum 2)
Kristin Margrethe Krohn Devold 2)
Malin Persson
Al-Noor Gulamali Abdulla Ramji
Salim Nathoo
Rohan Haldea
Louise Søndergaard
Bente Lennertzen 1)
Sigve Sandvik Lærdal 1)
Tommy Sander Aldrin 1)
Jenny Lindh 1)

Remuneration

Number of shares
31.12.17

0.865
3.611
3.611
0.302
0.483
-

1 043 217
48 387
48 387
12 580
-

0.417
0.288
0.288
0.357
10.221

1 152 571

Previous board members

Francisco Menjibar
Ellen de Kreij
Eirik Bornø 1)
Ola Hugo Jordhøy 1)
Jan Anders Dahlström 1)
Ingrid Lund 1)
Total remuneration
1) Employee elected board members
2) Includes special remuneration of NOK 3 million related to the stock exchange listing in June 2017 to acquire shares.

The remuneration to the Board of Directors is determined in advance and paid out every six month with one half each time.
The employee elected board members receive the renumeration from the board in addition to ordinary salary from the company.
No loan or provision of security have been provided to the CEO or members of the Board.
EVRY has purchased services for NOK 126 279 from the consulting firm Vest Corporate Advisors AS, in which Board member Leif
Teksum is part owner.

NOTE 7

EMPLOYEE SHARE OPTIONS
Share option program
The company operates a share option program for members of executive management and key employees in specific senior
positions. 56 employees were included in the program at 31 December 2017.
The program runs for three years with one-third of the options vesting each year and can be exercised. The overall value of
the program is linked to EVRY’s share price at the Oslo Stock Exchange. Participants in the program are granted an option to
subscribe for a certain number of shares in EVRY at a subscription price of NOK 1.75 provided the fair value of EVRY’s shares
meets certain thresholds. In order for the options to become exercisable, the EVRY share price must be at or above the so called
“Fair Market Value” of EVRY’s shares at the grant date. The Fair Market Value of EVRY’s shares shall be determined by using the
volume weighted average trading price of the EVRY shares in the 15 days before and 15 days after the grant date. The participant
must be employed at the time of vesting and exercise.
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Shares received following exercise of vested options will be subject to a 12-month lock-in period. In this period the participants
cannot sell the shares other than to be able to pay taxes resulting from exercise of the options. In addition to the lock-in period,
there is also a cap on the maximum profits the participants can receive when exercising the options. The cap is individually set for
each participant.

Options outstanding:
2017

Options outstanding at 1.1
Options granted
Options exercised
Options terminated
Options expired
Options outstanding at 31.12
Of which fully vested

2 305 847
2 305 847
-

On 12 December 2017, the Board of Directors of EVRY granted 2 305 847 options at a Fair Market Value of NOK 23.37 per share.
Provision is made for employer’s social security contributions on the difference between the exercise price of options fully
vested and the market value. Provision for employer’s social security contributions in the balance sheet was NOK 0.4 million at
31 December 2017.
The fair value of options is calculated when they are granted, and charged to profit and loss over the vesting period of three years.
The cost recognised for the option program was NOK 1.8 million in 2017.
Fair value of options is calculated by using a Monte Carlo simulation.
The following assumptions are used for the calculation:
Share price (spot)
The share price for options granted is NOK 32.30.
Option exercise price
The exercise price is NOK 1.75.
Volatility
Historic volatility is assumed to be a reasonable indicator of future volatility. Future volatility is therefore defined as historic volatility
for the same period as the vesting period. As EVRY does not have sufficient history to use its own volatility, the average volatility of
a set of peers has been used to determine the expected volatility for the lifetime of the options. The average volatility for the peer
group is 27 per cent.
Vesting period and lifetime
The options vest over three years. The options expire 7 years from grant date.
Dividend
An expected dividend yield of 4 per cent has been used in the valuation model.
Risk-free interest rate
The risk-free interest rate used for option calculations is collected as of grant date from Norges Bank and Oslo Stock Exchange.
Where there is no exact match between the term of the interest rates and the term of the options, interpolation is used to estimate
a comparable term. The risk-free rate on the grant date ranges from 0.34 per cent (1 year) to 1.24 per cent (interpolated year).
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NOTE 8

PENSIONS
The Group provides pensions principally through insured collective schemes with life insurance companies. Pension arrangements related at 31 December 2017 to 5 499 active employee members of defined contribution pension schemes and 564
pensioners in insured defined benefit schemes. In addition the Group have various compensation- and uninsured pension plans
that includes 1 394 employees. The presentation of pension costs and pension liabilities set out below aggregates the various
pension arrangements provided by the Group. The figures therefore include a number of different defined benefit, defined
contribution and multi-company pension schemes.
The Group’s Norwegian companies operate a defined contribution pension scheme for employees. The annual contributions
to this scheme are at the rates of 4.25 per cent for salaries up to 7.1 times the social security base amount (G) and 8 per cent for
salaries between 7.1 G and 12 G. From 1.1 2017 the break point was moved from 6 G to 7.1 G as a consequence of a change
in the Defined-Contribution Pensions Act. The scheeme meets the Norwegian legal requirements for mandatory occupational
pension (“obligatorisk tjenestepensjon”).
The majority of the employees of the Group’s Norwegian companies is members of the common scheme of AFP early retirement pension arrangement.The scheme gives a lifelong supplement to the ordinary pension. Employees can choose whether
to draw the new AFP pension from 62 years of age, even if they continue to work, and additional rights can be earned by working
until 67 years of age. The scheme is a multi-company defined benefit scheme, and is financed by premium payments determined as a percentage of salary. There is as yet no reliable measurement and allocation of liabilities and assets between the companies that participate in the scheme. The new scheme is therefore treated for accounting purposes as a defined contribution
pension scheme and the premiums paid are recognised as costs through profit and loss with no provision made in the accounts.
The premiums paid in 2017 were set at 2.5 per cent of total salary payments for salary payments to the employer’s employees
between the social security base amount 1G and 7.1 G. The equivalent premium rate for 2018 will be unchanged at 2.5 per cent.
The scheme is underfunded, and the administrator (Fellesordningen for AFP) assumes that premiums will have to increase over
time in order to ensure sufficient buffer capital to cope with increased payments. Companies that participate in the AFP scheme
are jointly and severally liable for two-thirds of the pension payments due to employees who satisfy the terms and conditions at
any time. The liability applies both to shortfalls in premium payments and if the premium rate applied proves insufficient to meet
the liabilities. In the event that the scheme is terminated, the participating companies have a duty to continue to make premium
payments to provide for pension payments to employees who are members of the scheme or who satisfy the requirements of
collective agreements for such pension arrangements at the date of termination.
Employees in the Group’s Swedish companies are principally members of the ITP pension scheme. The ITP scheme is based
on collective agreement between the Confederation of Swedish Enterprise and the Council for Negotiation and Co-operation
representing salaried employees within the private sector. ITP came into operation on 1 July 2007, and applies to employees
born in 1979 or later. All new employees become members of the scheme at 25 years of age. The ITP scheme is a defined
contribution scheme, to which the employer contributes 4.5 per cent of salary up to 7.5 times the “basic income amount” and
30 per cent of salary over this amount. Employees born before 1979 are members of the old scheme, which is a combination of
a defined contribution scheme and a defined benefit scheme (ITPK and ITP2 respectively). ITP2 is a multi-company scheme
that provides a retirement pension calculated as 10 per cent of final salary for salary up to 7.5 times the “basic income amount”,
65 per cent of final salary for salary between 7.5 times and 20 times the “basic income amount” and 32.5 per cent of final salary for
salary between 20 times and 30 times the “basic income amount”. Full pension entitlement is earned after 30 years of pensionable employment. There is no reliable measurement and allocation of the company’s share of the overall assets and liabilities of
the scheme. The scheme is therefore treated in the accounts as a defined contribution scheme. ITPK is a defined contribution
scheme with a contribution rate of 2 per cent with the possibility of additional contributions by agreement.
The members of executive management are members of a pension plan financed from operations. The operations pension plan
is not subject to the legislation on defined contribution pensions or the legislation on enterprise pensions, and is not funded. The
annual pension entitlement is calculated as 25 per cent of salaries exceeding 12 G for the Chief Executive Officer and the other
members of executive management. The annual return shall at a minimum equal 12 months NIBOR as at 31 December of the
previous year. The accumulated accrued entitlement, including investment return and employer’s social security contributions,
totalled NOK 24.2 million at 31 December 2017.
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Pension costs
(NOK million)

2017

2016

18.5
3.3
-2.0
19.8
346.6
366.4

18.1
2.8
21.0
336.5
357.5

1.1 - 31.12.2017

1.1 - 31.12.2016

818.6
18.5
18.1
32.5
-82.0
-38.8
767.0

822.3
18.1
18.6
3.7
-44.2
818.6

1.1 - 31.12.2017

1.1 - 31.12.2016

651.6
10.2
-76.3
10.8
-28.7
567.6

660.5
21.8
5.1
-35.8
651.6

1.1 - 31.12.2017

1.1 - 31.12.2016

Gross liability to provide pensions (PBO)
Fair value of plan assets
Effect of asset ceiling
Net pension liability

767.0
567.6
-66.1
265.5

818.6
651.6
-50.6
217.6

Plan assets in the statement of financial position
Pension liabilities in the statement of financial position

265.5

217.6

1.1 - 31.12.2017

1.1 - 31.12.2016

217.6
19.8
52.7
-10.8
-3.7
-10.0
265.5

211.6
21.0
-1.4
-5.1
-8.4
217.6

Current value of pension entitlement accrued over the year
Net interest on pension liabilities
Curtailments and settlements
Pension costs charged to profit and loss from defined benefit plans
Defined contribution schemes and early retirement plans
Pension costs charged to profit and loss

Change in calculated pension liabilities
(NOK million)

Defined benefit obligations 1 January
Current value of pension entitlement accrued over the year
Interest on pension liabilities
Actuariel gains and losses
Acquisition/sale of business, curtailment and settlement
Pension payments
Defined benefit obligations 31 December

Change in fair value of plan assets
(NOK million)

Fair value of plan assets 1 January
Actual return on plan assets
Curtailment and settlement
Pension premium paid
Pension payments
Fair value of plan assets 31 December

Pension liabilities
(NOK million)

Change in pension liabilities
(NOK million)

Pension liabilities 1 January
Pension costs
Effect of actuarial gains and losses recognised as comprehensive income
Premium payments
Acquisition/sale of business
Benefits paid and Paid-up policies
Pension liabilities 31 December
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The effect of asset ceiling of NOK 66.1 million as of 31 December 2017 relate to pension plans which have an overfunding
exceeding the asset ceiling.
The effect for the year of actuarial gains and losses recognised as other comprehensive income represented an increase in
pension liability of NOK 52.7 million, principally as the result of a change in asset ceiling of overfunded pension plans.
The summarised information presented is based on annual calculations carried out by an independent actuary.
The following assumptions are used in the actuarial calculations:

Discount rate
Future salary inflation
Growth in the basic state pension (G)
Annual increase in pensions
Staff turnover
Mortality assumptions

2017

2016

2.40 %
2.50 %
2.25 %
0.50 %
Own table
K2013

2.60 %
2.50 %
2.25 %
0.00 %
Own table
K2013

The assumptions used for pension calculations follow the guidelines issued by the Norwegian Accounting Standards Board (NRS)
as at 31 December 2017. Over recent years, the Norwegian market for covered bonds has grown strongly. NRS has therefore accepted the use of covered bond interest rates as the basis for the discount rate for pension calculations instead of using the interest
rate on Norwegian government bonds. Based on it’s assessment of the depth in the Norwegian market for covered bonds, EVRY
has for 2016 and 2017 applied the parameters recommended by the NRS guidelines, which includes using the covered bond
interest rate as the basis for the discount rate.
Pension calculations use the K2013 table for mortality risk, which is based on the best estimate of the population in Norway. The
risk table for disability, IR02, corresponds with the estimated risk of disability in the Group. Extracts of information from the risk
tables are provided below. The table shows the likelihood of an employee in a specified age group for men and women becoming
disabled or dying within 12 months, and also shows life expectancy.
Life expectancy
Age

Men

Women

20
40
60
80

88.6
87.0
86.0
89.3

92.4
90.6
89.4
91.6

Men

Women

0.02 %
0.06 %
0.46 %
4.65 %

0.01 %
0.04 %
0.31 %
3.18 %

Men

Women

0.10 %
0.20 %
1.90 %

0.10 %
0.30 %
2.90 %

Mortality expectancy
Age

20
40
60
80

Disability expectancy

20
40
60
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Age

Unce r ta i nty o f e s ti m a te s
Calculations of pension cost for the year and the book value of pension liability are based on the assumptions above. Considerable
uncertainty attaches to the amounts calculated, which principally vary in pace with the level of interest rates in Norway.
The plan assets as of 31 December were invested as follows:
Investment category

Bonds
Equity securities
Properties
Other
Total

2017

2016

63 %
29 %
7%
1%
100 %

65 %
26 %
6%
3%
100 %

Pension assets are invested in bonds issued by the Norwegian government, Norwegian municipalities, financial institutions
and corporations. Bonds held in foreign currencies are to a large extent currency hedged. Pension assets are invested both in
Norwegian and foreign equity securities. The currency hedging policy for foreign equity securities is evaluated on an individual
investment basis. Pension assets are invested in accordance with the guidelines applying to life insurance companies.
The Group expects to pay approximately NOK 10.2 million in pension premiums to the Group’s defined benefit plans in 2018.
The weighted average duration of the Group’s pension liabilities as at 31 December 2017 was 12 years, and the maturity structure
over the next 10 years is as follows:
(NOK million)

Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6-10

32.1
33.7
35.0
36.2
37.0
210.6

S e ns i ti vi ty a na l ys i s
The table below shows the estimated percentage change in pension liability and pension cost for the defined benefit pension
schemes in Norway in the event of a one percentage point change in the most important parameters. This analysis has been
carried out using a method that extrapolates the effect on pension liabilities of a change in the calculation parameters at the expiry
of the reporting period.

Discount rate -1 %
Discount rate +1 %
Future salary inflation -1 %
Future salary inflation +1 %
Growth in the basic state pension (G) -1 %
Growth in the basic state pension (G) +1 %
Annual growth in pensions -0.5 %
Annual growth in pensions +1 %

PBO

Pension costs

11.4 %
-10.0 %
-0.4 %
0.8 %
0.5 %
-0.3 %
-4.8 %
10.8 %

2.1 %
-1.7 %
-3.2 %
4.9 %
3.8 %
-2.6 %
-0.6 %
1.3 %

R i s k a s s e s s m e nt
The Group is exposed to various risks in relation to its defined benefit pension arrangements as a result of uncertainty in relation
to the assumptions applied and future outcomes. The most important areas of risk relate to increasing life expectancy, the risk of a
reduction in the actual return earned on pension assets, interest rate level in Norway and risks associated with higher inflation and
salary increases. Changes of this nature would cause an increase in liability for the Group. However, risk exposure in this respect has
been significantly reduced following the closure by the Group of a number of defined benefit pension schemes over recent years.
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NOTE 9

COST OF GOODS SOLD AND OTHER OPERATING COSTS
Cost of goods sold comprise:
(NOK million)

Purchase and lease of software
Purchase and lease of hardware
Consulting services
Network capacity
Use of goods for resale
Other cost of goods sold
Total cost of goods sold

2017

2016

441.0
101.0
550.4
207.8
1 491.6
1 901.0
4 692.7

412.3
112.3
556.9
244.9
1 076.4
1 615.5
4 018.2

Other cost of goods sold are mainly related to the long-term partner agreement with IBM, where IBM operates EVRY’s basis
infrastructure platform.
Other operating costs comprise:
(NOK million)

Premises rental and other premises costs
Consulting costs
Travel costs
Other operating costs
Total other operating costs

2017

2016

626.2
346.3
148.0
289.3
1 409.7

598.4
259.7
135.4
369.6
1 363.0

Consulting costs which are reinvoiced as a part of a customer contract are classified as cost of goods sold in the statement of
comprehensive income. Other consulting costs are classified as other operating costs.

Au d i to r ’s re m u ne r a ti o n
The following table shows remuneration to the Group’s auditor, EY, in respect of audit services delivered, including the amounts
invoiced in respect of audit-related and tax-related services. The amounts shown include both Norwegian and foreign subsidiaries,
and are exclusive of value added tax.
(NOK million)

Audit fee
Fees for other assurance services
Other fees
Fees for tax services
Total remuneration

2017

2016

8.201
14.402
9.068
1.855
33.527

7.737
6.342
2.835
2.463
19.377

Assurance services includes attestation services related to ISAE 3402 and SAS 70. These expenses are mainly reinvoiced by the
company.
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NOTE 10

FINANCIAL ITEMS
(NOK million)

2017

2016

Interest income
Other financial income
Total financial income

16.8
3.7
20.5

15.1
0.9
16.0

Interest expenses
Other financial expenses
Total financial expense

331.3
374.9
706.2

431.5
82.9
514.4

Currency gains
Currency losses
Net foreign exchange gain/-loss

309.7
296.5
13.2

227.4
242.0
-14.6

Other financial expenses include NOK 195 million in fees related to the old financing agreement which was terminated in
June 2017.
See note 5 in the Group accounts for further information on the Group’s financing agreements.

NOTE 11

TAXES
Deferred tax/tax asset is calculated on the basis of the differences which exist at year-end between accounting and taxation values.
Deferred tax/tax asset arises in respect of the following timing differences:
(NOK million)

31.12.2017

31.12.2016

1 016.3
9.0
-201.2
42.5
-67.3
-130.1
669.1
-3 460.7
-2 791.6

827.6
-42.9
-133.7
53.1
-146.4
-365.6
192.1
-2 638.0
-2 445.9

588.2
4.5

489.6
-

(NOK million)

2017

2016

Market value of financial derivatives
Pension estimate changes
Translation differences
Total

27.3
-2.4
24.9

-59.3
-16.5
-75.8

Intangible assets
Tangible assets
Pension liabilities
Profit and loss account
Items recognised as comprehensive income
Other timing differences
Total timing differences
Losses carried forward
Basis for deferred tax/-deferred tax asset
Deferred tax asset
Deferred tax

Taxation effects from items recognised as “Comprehensive income”:

The Group had tax losses carried forward at 31 December 2017 totalling NOK 3 460.7 million, and the calculated deferred tax asset
related to these losses amounted to NOK 543.7 million. The losses carried forward mainly relate to the operation of the Norwegian
activities and there are no time limits to carrying forward these losses. Losses carried forward are partially netted against positive
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timing differences. Deferred tax assets totalling NOK 98.0 million relating to tax losses carried forward are not recognised in the
accounts at 31 December 2017. Corresponding amount at 31 December 2016 was NOK 96.8 million.
Based on the Group’s future budgets and estimates on earnings, it is expected that the losses carried forward will be utilised
within 3-4 years.
(NOK million)

2017

2016

-121.2
24.9
-96.2

57.2
-75.8
-18.6

49.0
-121.2
0.1
-72.1

62.9
57.2
0.1
119.9

13.4

-

24 % of profit before tax (25 % in 2016)
Expenses not deductible
Non-taxable income
Losses/tax rate differences abroad
Tax rate change in Norway
Under/over accrual of tax prior year
Other permanent differences

-80.0
1.8
-10.3
1.9
26.6
0.1
-12.2

105.1
4.9
-7.4
-4.5
22.7
-0.1
-0.7

Tax of the year from continuing operations

-72.1

119.9

21.6 %

28.5 %

Changes in deferred tax

Change in deferred tax to profit and loss
Other changes in deferred tax not taken to profit and loss
Change in deferred tax in the statement of financial position
Tax cost for the year comprises

Tax payable
Change in deferred tax
Under/over accrual of tax prior year
Total tax of the year from continuing operations
Tax expense related to transaction costs recorded directly against equity
Reconciliation of tax of the year

Effective tax rate
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NOTE 12

EARNINGS AND PROPOSED DIVIDEND PER SHARE
Basic earnings per share is calculated as profit/-loss for the year attributable to shareholders (owners of the parent company)
divided by the average weighted number of shares outstanding over the year.
Diluted earnings per share is calculated as profit/-loss for the year attributable to shareholders (owners of the parent company)
adjusted for all dilutive effects in respect of options.
(NOK)

2017

2016

Profit/-loss for the year attributable to shareholders (owners of the parent)
Share of comprehensive income attributable to shareholders (owners of the parent)
Total profit/-loss for the year attributable to shareholders (owners of the parent)

-153 600 000
-108 600 000
-262 200 000

-46 000 000
346 100 000
300 100 000

Average number of shares in the period
Effect of share options (employees)
Diluted average number of shares

319 072 529
40 566
319 113 095

267 187 441
267 187 441

-0.82
-0.82

1.12
1.12

463 507 596
1.25

-

Earnings per share, basic (NOK)
Earnings per share, diluted (NOK)
Dividend proposed for approval by the Annual General Meeting
(not recognised as a liability at 31 December)

Proposed total dividend payment (NOK)
Proposed dividend per share (NOK)

NOTE 13

INTANGIBLE ASSETS

Goodwill

In-house
Developed
Software

Other
intangible
assets

Customer contracts
and other intangible
assets allocated from
acquisitions

Total

Book value at 1 January 2016

5 665.0

298.1

135.5

31.1

6 129.6

Additions in the year
Disposal/reclassification in the year
Depreciations
Write-downs
Translation differences
Book value at 31 December 2016

155.2
-242.5
5 577.7

189.4
-45.4
-9.1
433.0

34.2
-9.9
-25.3
-10.0
-0.9
123.6

-13.4
-1.8
16.0

378.8
-9.9
-84.1
-10.0
-254.3
6 150.1

Additions in the year
Disposal/reclassification in the year
Depreciations
Write-downs
Translation differences
Book value at 31 December 2017

37.2
121.2
5 736.1

206.3
-55.7
12.2
595.8

44.0
-6.3
-30.7
-6.5
124.0

0.9
-14.4
2.5

288.4
-6.3
-100.8
126.8
6 458.3

Yearly assessment

5-15 years
Linear

2 - 10 years
Linear

4 - 10 years
Linear

(NOK million)

Useful life
Method of depreciation

The additions of goodwill in 2017 are mainly related to the acquisitions of Gecko Informasjonssystemer AS and EVRY
Transportsystemer AB with NOK 30.7 million and NOK 5.7 million respectively. All excess values related to the acquisitions have
been allocated to goodwill.
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Costs of NOK 206.3 million in respect of in-house developed software were capitalised in 2017, of which NOK 165.8 million
related to investments carried out in the Financial Services segment. These investments are mainly related to the development
of a new core banking and payment solutions, built on industry standards such as ISO 20022, SOA and BIAN and adapted to an
international market. Investments in customer contracts and other intangible assets totalled NOK 44.9 million in 2017. Projects
under development have been tested for impairment as of year-end 2017, however no impairment need was identified.
Other development work carried out in the Group relates to customer-specific projects, where the income derived from these
projects exceeds the development costs.
Allocation of goodwill to cash-generating units:
(NOK million)

Financial Services
Norway
Sweden
BEKK Consulting
Global Delivery
Total

31.12.2017

31.12.2016

1 612.7
1 807.9
1 759.5
381.8
174.1
5 736.1

1 612.7
1 776.5
1 638.4
381.8
168.4
5 577.7

The Group evaluates whether there are any indications of a possible impairment of goodwill on a quarterly basis. The price on
the Group’s listed shares is an important indicator. The Group also tests goodwill for impairment at other times if this becomes
necessary as a result of indications of possible impairment, and such tests are always carried out at year-end. Goodwill is tested
for impairment for each identified cash generating unit in the Group. A ‘cash generating unit’ represents the lowest identifiable
group of assets that generates cash inflow while being for all practical purposes independent of cash inflow generated by other
assets or groups of assets. The number of cash generating units in 2017 was five, in line with the Group’s business structure.
For the 2017 financial year the Group has determined the value in use of its cash generating units using the discounted cash flow
method. For the Bekk Consulting and Global Delivery cash generating units, fair value has been calculated using valuation multiples. For Bekk Consulting a multiple of 10 x EBITDA in 2017 has been assumed, while for Global Delivery a multiple of 6 x EBITDA
has been assumed. Cash flows for after 2018 (terminal values ) have been extrapolated from the cash flows for 2018, adjusted for
the expected level of long-term revenue growth. Future cash flows have been determined on the basis of the Board-approved
budget for 2018.
The impairment tests carried out at the end of 2017 does not show any need to write down the Group’s goodwill. The Group
has delivered financial results for 2016 that are in line with expectations and it has, together with the cost reduction measures that
have been implemented and the outsourcing agreement entered into with IBM, created a sound foundation for strengthening its
market position and growth rate going forward.
A reasonable change in the assumptions will not lead to a write down of goodwill.
The estimates used to determine future cash flows and the discount rate used when calculating value in use are subject to
uncertainty. The assumptions applied are as follows:

Grow th r a te
Average rates of growth in operating revenue are based on management’s expectations of future conditions in the markets in
which the business operates. The assumed long-term growth rate beyond the budgets and strategic plans approved by the
Board cannot be higher than the long-term rate of growth in the economy where the business operates.

E B I TA m a rgi n
EBITA margins are based on the volume/margins achieved historically, adjusted for expected future developments in market
conditions. Programs to improve efficiency that are approved and committed are taken into account in determining the
expected future EBITA margins.
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I nve s tm e nt (CA P E X)
Calculations of value in use assume a normalised relationship between investment and operating revenue. It is assumed that the
operational investments and investments in software developed in-house that are necessary to achieve the expected growth in
revenue will be carried out. The cash generating unit Financial Services is more capital intensive than the other cash generating
units, and accordingly CAPEX for this unit is forecast at a higher percentage of revenue.

D i s co u nt r a te
Future cash flows are discounted to present value using a discount rate based on a calculation of a weighted average cost of
capital (WACC). For 2017, after-tax WACC was assumed to be 7 per cent. This is based on a risk-free interest rate of 1.58 per
cent, a gearing ratio of 27 per cent, an equity market premium of 5 per cent and equity beta of 1.0. The same WACC is applied
for all cash generating units since differences in future uncertainty are reflected in the expected cash flows that form the basis for
the calculation of future value in use. The observed level of risk expressed in terms of equity beta is also considered to be close to
1 for all segments in which the Group operates, indicating that the same WACC should apply to all cash generating units.

NOTE 14

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Improvements
to leased
premises 1)

Machinery/
fixtures 1)

Vehicles

IT
equipment

Total

Acquisition cost at 1 January 2016

196.1

668.4

2.5

1 178.6

2 045.7

Reclassifications
Additions
Additions through acquisitions
Disposals
Translation differences
Acquisition cost at 31 December 2016

6.7
1.3
-60.1
-0.1
143.9

-6.7
47.0
4.8
-137.1
-14.3
562.1

0.3
-1.0
-0.2
1.7

78.4
0.3
-276.7
-26.3
954.3

126.9
5.1
-474.9
-40.9
1 661.9

Reclassifications
Additions
Disposals
Translation differences
Acquisition cost at 31 December 2017

24.9
14.2
-0.4
1.5
184.1

-21.3
75.6
-97.8
6.3
524.9

0.1
0.2
-0.1
1.9

-3.7
44.3
-295.4
7.5
707.0

134.3
-393.7
15.3
1 417.9

Accumulated depreciation/write-down at 1 January 2016

155.0

448.3

1.1

918.1

1 522.5

Depreciations
Write-downs
Additions through acquisitions
Disposals
Translation differences
Accumulated depreciation/write-down at 31 December 2016

8.1
-57.8
-0.1
105.2

64.4
0.8
-131.4
-11.4
370.7

0.3
-0.5
-0.1
0.7

116.0
3.4
-254.5
-23.4
759.6

188.8
0.8
3.4
-444.3
-35.0
1 236.2

Reclassifications
Depreciations
Write-downs
Disposals
Translation differences
Accumulated depreciation/write-down at 31 December 2017

22.7
8.6
-0.4
1.0
137.1

-24.5
63.1
-96.0
4.6
317.9

0.2
0.2
-0.1
1.1

1.6
91.2
26.1
-295.7
3.0
585.8

163.1
26.1
-392.1
8.6
1 041.9

Depreciation rates 2)
Depreciation method

10-20 %
Linear

15-30 %
Linear

20 %
Linear

20-33 %
Linear

Book value
At 31 December 2017
At 31 December 2016

47.0
38.7

207.0
191.4

0.9
0.9

121.1
194.7

(NOK million)

1) Fixtures and fittings in leased premises are depreciated over the residual period of the lease if this is shorter than the normal depreciation period.
2) Depreciation rates stated are valid for both 2017 and 2016.
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376.0
425.7

NOTE 15

INTERESTS IN SUBSIDIARIES, ASSOCIATED COMPANIES AND JOINT VENTURES
Shares in subsidiaries owned by parent company
Company

Registered office

EVRY Norge AS
EVRY Sweden Holding AB
EVRY Card Services AS
EVRY Danmark A/S
EVRY Økonomitjenester AS
Fellesdata AS

Bærum, Norway
Stockholm, Sweden
Mo i Rana, Norway
Viborg, Denmark
Trondheim, Norway
Bærum, Norway

Ownership share

Voting share

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

In addition to subsidiaries owned by the parent company, the following material companies are consolidated
in the Group accounts:
Company

Registered office

EVRY AB
EVRY Card Services AB
Infopulse Ukraine LLC
EVRY India Private Limited
Span Systems Corporation Inc
Eye-share AS
BEKK Consulting AS
EVRY Sweden AB
EVRY Financing AS

Stockholm, Sweden
Stockholm, Sweden
Kiev, Ukraine
Bangalore, India
New Jersey, USA
Stavanger, Norway
Oslo, Norway
Jönköping, Sweden
Bærum, Norway

Ownership share

Voting share

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90.1 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90.1 %

The subsidiary EVRY Financial Service UK Limited (register number 05042894) has for 2017 used an exemption in the Companies
Act (section 479A) relating to audit of the accounts. The company’s financial statements for 2017 have thereby not been audited.
Interests in joint ventures:
The Group has a 50 per cent share in the joint venture Buypass AS. The other 50 per cent share is held by Norsk Tipping AS. The
investment is recognised in the consolidated accounts in accordance with the equity method.
Company

Country

Ownership
share

Book value
(NOK million)

Buypass AS

Norway

50 %

62.7

(NOK million)

Buypass AS

Book value at 1 January 2017
The Group's share of this years profit/-loss
Dividend
Book value at 31 December 2017

58.4
17.4
-13.0
62.7

Summarised financial information - Buypass AS (NOK million):

Assets

Liabilities

Equity

Operating
revenue

Profit for
the year

Buypass AS

251.6

118.9

132.7

222.6

33.6
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Company

NOTE 16

ACCOUNTS RECEIVABLE
Accounts receivable are recognised at their nominal value less a provision for losses.
						
(NOK million)

Gross outstanding
Provision for losses on receivables
Net accounts receivable
Loss on receivables to profit and loss

31.12.2017

31.12.2016

1 671.0
-7.6
1 663.3

1 491.7
-14.0
1 477.6

4.1

1.6

Age distribution accounts receivable

Not
overdue

Less than
30 days
overdue

30 - 60 days
overdue

61 - 90 days
overdue

91 - 180 days

More than
180 days overdue

74 %
78 %

18 %
14 %

2%
3%

1%
1%

2%
2%

4%
2%

31 December 2017
31 December 2016

NOTE 17

OTHER RECEIVABLES
Other non-current receivables
(NOK million)

Implementation projects
Other non-current receivables
Total other non-current receivables

31.12.2017

31.12.2016

39.5
236.9
276.4

19.7
34.4
54.1

31.12.2017

31.12.2016

261.6
34.7
471.3
145.4
115.2
1 028.1

163.5
65.9
354.7
77.2
109.8
771.1

Other current receivables
(NOK million)

Deferred income
Implementation projects
Prepaid expenses
Advance income tax
Other current receivables
Total other current receivables

The increase in other non-current receivables and prepaid expenses is mainly related to the extension of the partner agreement
with IBM.
Implementation projects related to customer contracts which constitute an integral part of subsequent operations deliveries are
capitalised on the balance sheet and allocated over the lifetime of the operations contract in question. Implementation projects
are reported net in the statement of financial position. The proportion expected to be allocated over the following 12 months is
classified as current, while the remaining amount is classified as long-term in the statement of financial position.
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NOTE 18

BANK DEPOSITS/GUARANTEE LIABILITIES
EVRY has established a group bank account system whereby EVRY ASA operates the group account, while other group
companies are sub-account holders. The bank nets all balances and withdrawals to create a net position that represents the credit
or debit balance between DNB Bank ASA and EVRY ASA.
The Group has issued a guarantee in respect of tax deductions from salaries due to the tax authorities. The guarantee amount was
NOK 200 million at 31 December 2017. Other bank guarantees amounted to NOK 157 million at 31 December 2017, including a
guarantee of NOK 115 million in favour of Norsk Tillitsmann Pensjon AS as collateral for employees’ accrued compensation rights
arising from the transition from defined benefit to defined contribution pension arrangements.
EVRY ASA had issued parent company guarantees on behalf of its subsidiary companies amounting to NOK 692 million as of
31 December 2017.
The Group had no restricted deposits at 31 December 2017.

NOTE 19

SHARE CAPITAL, SHAREHOLDERS ETC.
The share capital of EVRY ASA consists of:

Ordinary shares 1 January 2017
Share issue on 22 June in connection with the initial public offering
Share issue on 29 June in connection with the bonus payment to the Chief
Financial Officer
Ordinary shares 31 December 2017

Number

Par value
(NOK)

Book value
(NOK)

267 338 981
103 225 806

1.75
1.75

467 843 217
180 645 161

241 290
370 806 077

1.75
1.75

422 258
648 910 635

The company has only one class of shares. All shares in the company have equal voting rights and equal rights to dividends.
In accordance with the company’s Articles of Association, the number of shares is the same as the number of ordinary shares
issued and fully paid-up.
Transaction costs of NOK 56 million related to the stock listing in June 2017 have been recorded net against equity. A stabilisation
gain of NOK 15.2 million has also been recorded against equity.
The company had 1 592 shareholders at the end of 2017 and 90.2 percent of the shares were held by foreign shareholders.
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The largest shareholders at 31 December 2017 were as follows:
Shareholder

Interest

Morgan Stanley & Co. Int. PLC 1)
Polygon (PE) Holdings Ltd
Folketrygdfondet 2)
The Bank of New York Mellon SA/NV
State Street Bank and Trust Comp
Northern Trust Global Services Ltd
State Street Bank and Trust Comp
Invesco Funds Series 4
Danske Bank A/S
Credit Suisse Securities (USA) LLC
State Street Bank and Trust Comp
Arctic Funds PLC
Skandinaviska Enskilda Banken
Arctic Funds PLC
Credit Suisse Securities (Europe)
Merrill Lynch International
Tredje Ap-Fonden
UBS AG
Morgan Stanley & Co. Int. PLC
State Street Bank and Trust Comp
Total 20 largest shareholders
Other shareholders
Total

54.3 %
5.2 %
5.0 %
2.7 %
2.3 %
1.3 %
1.3 %
1.3 %
1.1 %
1.1 %
1.1 %
0.8 %
0.8 %
0.7 %
0.7 %
0.7 %
0.7 %
0.7 %
0.7 %
0.7 %
83.0 %
17.0 %
100.0 %

1) Lyngen Holdco S.A.R.L controlled 54.3% of the shares in EVRY ASA as of 31 December 2017, held through a custody account with Morgan Stanley & Co. Int. PLC.
Lyngen Holdco S.A.R.L is indirectly controlled by private equity funds advised by Apax Partners LLP.
2) The Government Pension Fund Norway.

NOTE 20

OTHER CURRENT LIABILITIES
(NOK million)

Accrued expenses
Pre-invoiced to customers
Provisions (note 21)
Current liabilities financial lease
Other current liabilities
Total other current liabilities
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31.12.2017

31.12.2016

842.7
212.1
146.1
3.1
18.9
1 222.9

776.3
228.3
169.9
3.1
23.9
1 201.5

NOTE 21

PROVISIONS
Onerous
contracts

Restructuring

Premises

Other
provisions

Total

Book value 1 January 2016

19.8

399.5

100.5

12.0

531.8

Provisions made in the year
Provisions applied in the year
Translation differences
Book value at 31 December 2016

-6.0
13.8

77.7
-337.4
-13.0
126.7

-43.7
56.8

3.7
-5.8
-0.6
9.3

81.4
-392.9
-13.6
206.6

Provisions made in the year
Additions through acquisitions
Provisions applied in the year
Translation differences
Book value at 31 December 2017

-13.3
0.5

112.1
-153.5
1.9
87.2

30.3
-28.7
58.4

0.2
-5.2
4.3

142.6
-200.7
2.0
150.4

Current at 31 December 2017
Current at 31 December 2016

0.5
13.8

87.2
126.7

58.4
29.4

-

146.1
169.9

-

-

27.4

4.3
9.3

4.3
36.7

(NOK million)

Non-current at 31 December 2017
Non-current at 31 December 2016

Re s tr u c tu r i ng
Provisions for restructuring in 2017 are mainly related to severance pay to employees in connection with implementation of the
extension of the IBM contract in February 2017.

Pre m i s e s
Provision is made for premises leases where the premises are not used or are sub-let at a loss.
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NOTE 22

LEASING CONTRACTS
Gro u p a s l e s s e e – f i na nc i al l easing
The Group has entered into a financial agreement regarding lease of data center at Gjøvik. The lease expires at 23 September
2023. The Group has an option to acquire the building of NOK 1 after the expire of the lease period.
Assets leased under financial leasing contracts are as follows:
(NOK million)

31.12.2017

31.12.2016

21.2
21.2

23.7
23.7

(NOK million)

2017

2016

Up to 1 year
1 to 5 years
After 5 years
Total future minimum lease payments

3.6
13.5
3.2
20.3

3.8
14.2
6.5
24.5

Interest
Present value of future minimum lease payments

-1.4
18.9

-2.5
22.0

Of which:
- current liabilities
- non current liabilities

3.1
15.7

3.1
18.9

Premises (data center)
Net book value

Future minimum financial lease payments:

These leasing contracts do not impose any restrictions on the company’s dividend policy or financing arrangements.

Gro u p a s l e s s e e – o p e r a tio nal l easing
The Group has entered into a number of operational leasing contracts for software, IT equipment, premises and network capacity.
The majority of these leasing contracts include options to extend. There are no restrictions to the Group’s dividend or financing
opportunities related to these leasing contracts.
Leasing costs are made up as follows:
(NOK million)

Premises
Software
IT equipment, vehicles and other
Network capacity
Total leasing costs
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2017

2016

457.0
441.0
161.4
207.8
1 267.2

429.3
412.3
218.5
244.9
1 305.0

The minimum future operational lease payments in respect of contracts with no
cancellation option fall due as follows:
(NOK million)

Up to 1 year
1 to 5 years
After 5 years
Total future minimum lease payments

31.12.2017

31.12.2016

700.2
1 363.3
1 018.2
3 081.8

809.9
1 691.8
1 321.1
3 822.8

Si gni f i c a nt l e a s e a gre e m ents
Premises lease - Fornebu, Bærum
The lease expires in 2023 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 27 000 m2.
Premises lease - Solna, Stockholm
The lease expires in 2027 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 9 500 m2.
Premises lease - Skøyen, Oslo
The lease expires in 2019 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant
is responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 41 000 m2, whereas
21 000 m2 is subleased.
Premises lease - Sluppen, Trondheim
The lease expires in 2023 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 6 000 m2.
Premises lease - Maskinveien, Stavanger
The lease expires in 2020 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 5 900 m2.
Premises lease - Fyllingsdalen, Bergen
The lease expires in 2026 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 5 300 m2.
Premises Data center - Fet
The lease expires in 2035 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 4 200 m2.
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NOTE 23

RELATED PARTIES
Lyngen Holdco S.A.R.L controlled 54.3 percent of the shares in EVRY ASA as of 31 December 2017, held through a custody
account with Morgan Stanley & Co. Int. PLC. Lyngen Holdco S.A.R.L is indirectly controlled by private equity funds advised by
Apax Partners LLP. The Group has not had any significant transactions with Lyngen Holdco in the ownership period.
EVRY owns 50 per cent of the shares in Buypass AS. The transactions between the parties include operating services related to
payment transmission.
For information about remuneration to executive management and the board of directors, see note 6.

NOTE 24

DISPUTES AND OTHER LEGAL MATTERS
EVRY is from time to time involved in a number of disputes/legal proceedings in connection with deliveries of products and the
interpretation of contracts. While the outcome of these matters is uncertain, management is of the opinion that, on the basis of
the information currently available, these matters will be resolved without causing any material impairment to the Group’s
financial position, and no material provisions have therefore been made related to these cases as of 31 December 2017.

NOTE 25

EVENTS AFTER BALANCE SHEET DATE
There have been no events after 31 December that have a material effect on the financial statement for 2017.
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EVRY ASA
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

1 January - 31 December

(NOK million)

Note

Operating revenue

2017

2016

-

-

Salaries and personnel costs
Other operating costs
Operating profit/-loss

2
4

13.2
100.5
-113.7

2.0
17.0
-19.0

Income from investment in subsidiaries
Other financial income
Financial expense
Net financial items

3
5
5

201.9
248.6
722.7
-272.3

172.9
281.4
582.5
-128.2

-385.9

-147.2

-86.3
-299.6

-34.9
-112.3

99.4
99.4

-186.7
-186.7

-200.3

-299.1

Profit/-loss before tax
Taxes
Profit/-loss for the year

6

Other comprehensive income

Items which may be reclassified over profit and loss in subsequent periods (after tax)
Cash flow hedges
Total other comprehensive income
Total comprehensive income for the year

146 |

A N N U A L R E P O R T 2017

EVRY ASA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of 31 December

(NOK million)

Note

31.12.2017

31.12.2016

Non-current assets

Deferred tax asset
Total intangible assets

6

145.8
145.8

79.2
79.2

Shares in subsidiaries
Other financial assets
Non-current interest bearing receivables
Total financial non-current assets

8

5 965.7
0.4
2 073.6
8 039.7

5 965.7
0.4
1 390.5
7 356.7

8 185.4

7 435.9

258.4
258.4

177.3
177.3

8 443.9

7 613.1

10

648.9
3 348.9
3 997.7

467.8
550.1
1 017.9

11

3 487.2
3.0
3 490.3

5 158.8
135.5
5 294.3

3.1
1.2
902.3
49.3
955.8
4 446.1

5.8
-0.2
1 217.7
77.6
1 300.9
6 595.2

8 443.9

7 613.1

9

Total non-current assets
Current assets

Current receivables
Bank deposits
Total current assets

9
7

Total assets
Equity

Share capital
Paid-in other equity
Total equity
Liabilities

Non-current interest bearing liabilities
Non-current non-interest bearing liailities
Total non-current liabilities
Accounts payable
Deductions and duties payable
Bank overdraft
Other current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities

9

Total liabilities and equity

STOCKHOLM, 21 MARCH 2018, BOARD OF DIRECTORS OF EVRY ASA

Göran Lindahl

Salim Nathoo

Rohan Haldea

Malin Persson

Louise Sondergaard

Leif Teksum

Al-Noor Ramji

Kristin Krohn Devold

Tommy Sander Aldrin

Sigve Sandvik Lærdal

Bente Lennertzen

Jenny Lindh

CHAIRMAN OF THE BOARD
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Björn Ivroth
CEO

EVRY ASA
STATEMENT OF CASH FLOW

1 January - 31 December

(NOK million)

2017

2016

-385.9
-201.9
474.2
-450.2
-2.7
34.1
-532.5

-147.2
-172.9
301.1
-277.3
-3.4
-44.2
-343.8

-

-

Draw down of new debt
Repayment of debt
Dividends paid
Proceeds from equity issued
Group contribution received
Net cash flow from financing

2 011.9
-4 446.6
3 166.7
172.9
904.9

2 720.2
-958.7
-1 906.1
137.2
-7.4

Changes in foreign exchange rates
Net change in cash flow
Bank overdraft at 1.1.
Bank overdraft at 31.12

-56.9
315.5
-1 217.7
-902.3

26.2
-325.0
-892.7
-1 217.7

Cash from/to operations:

Profit/-loss before tax
Share of profit/-loss in subsidiaries
Interest income/-expenses
Paid interests
Change in accounts payable
Change in other accruals
Net cash flow from operations
Cash from/to investments:

Investment in group companies
Net cash flow from investments
Cash from/to financing:
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EVRY ASA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

1 January - 31 December

(NOK million)

Share capital

Paid-in other equity

Other equity

Total equity

Equity at 1 January 2016

467.8

2 755.3

-

3 223.1

Dividend
Other comprehensive income
Profit/-loss for the year 2016
Allocation of equity
Equity at 31 December 2016

467.8

-2 205.2
550.1

-1 906.1
-186.7
-112.3
2 205.2
-

-1 906.1
-186.7
-112.3
1 017.9

Other comprehensive income
Profit/-loss for the year 2017
Issue of share capital
Allocation of equity
Equity at 31 December 2017

181.1
648.9

2 999.0
-200.3
3 348.9

99.4
-299.6
200.3
-

99.4
-299.6
3 180.1
3 997.7
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EVRY ASA
NOTES TO FINANCIAL ACCOUNTS

NOTE 1

ACCOUNTING PRINCIPLES
The accounts of EVRY ASA are prepared in accordance with the section 3-9 in the Norwegian Accounting Act and regulation on
application of simplified IFRS (2014) as prescribed by the Ministry of Finance 3 November 2014. This means that the accounting
principles follow the international accounting standards (IFRS) and presentation and the disclosures are in accordance with the
Norwegian Accounting Act and generally accepted accounting principles.
The financial statements are prepared using the historical cost principles, with the exception of the following items:
- Financial instruments at fair value through profit or loss and financial instruments available for sale are recognised at fair value
Shares in subsidiaries are recognised in the company’s accounts in accordance with the cost method. Dividends and other profit
distributions accrued for in these companies are recognised as financial income in the period to the extent that they result from
profits earned during the period of ownership.
For information about accounting principles, see note 1 - Group.

NOTE 2

SALARIES AND PERSONNEL COSTS
(NOK million)

2017

2016

Remuneration to Board of Directors
Social security tax
Total salaries and personnel costs

11.9
1.3
13.2

2.0
2.0

The company did not have any employees in 2017 nor in 2016 and the salaries and personnel costs all relate to board fees.
See note 6 - Group regarding remuneration to executive management and Board of Directors.

NOTE 3

INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES
Income from investment in subsidiaries in both 2017 and 2016 relates to received group contribution and dividends from equity
accumulated during the period of ownership by the parent company.
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NOTE 4

OTHER OPERATING COSTS
Other operating costs comprise:

(NOK million)

Consultant costs
Other operating costs
Total other operating costs

2017

2016

98.5
2.0
100.5

17.0
17.0

Au d i to r ’s re m u ne r a ti o n
The following table shows remuneration to the Group’s auditor, Ernst & Young AS, in respect of audit services delivered, including
the amounts invoiced in respect of audit related and tax related services. The amounts shown are exclusive of value added tax.
(NOK million)

Audit fee
Other fees
Fees for other assurance services
Fees for tax services
Total auditor's remuneration

2017

2016

1.767
9.002
13.405
1.721
25.895

1.175
2.412
4.628
0.659
8.874

Assurance services include attestation services related to ISAE3402 and SAS70. These expenses are mainly reinvoiced by the
company.

NOTE 5

FINANCIAL ITEMS

(NOK million)

2017

2016

Intra-group interest income
External interest income
Currency gains
Total other financial income

80.2
14.3
154.0
248.6

74.2
12.7
194.5
281.4

Intra-group interest expense
External interest expenses
Currency losses
Other
Total other financial expenses

4.5
253.3
154.8
310.2
722.7

8.9
330.9
176.6
66.2
582.5
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NOTE 6

TAXES
Deferred tax/tax asset is calculated on the basis of the differences which exists at year-end between accounting and taxation values.
Deferred tax/tax asset arises in respect of the following differences as of 31 December:
(NOK million)

31.12.2017

31.12.2016

Provisions
Financial instruments
Non-current receivables / loans
Losses carried forward
Gross timing differences

-3.0
52.8
-683.7
-633.9

0.1
-135.6
21.3
-215.8
-330.0

Deferred tax/-deferred tax asset

-145.8

-79.2

-385.9
-56.0
-31.5
473.4
-

-147.2
4.8
142.4
-

-86.3
17.0
-69.3

-34.9
-60.4
-95.3

-86.3
-86.3

-34.9
-34.9

-92.6
6.3
-86.3

-36.8
1.9
-34.9

Calculation of tax base for the year

Profit before tax
Share issue related costs
Change in timing differences to profit and loss
Losses carried forward
Basis for tax payable
Changes in deferred tax

Change in deferred tax to profit and loss
Tax on equity transactions
Change in deferred tax
Tax cost for the year comprises

Tax payable
Change in deferred tax
Total tax cost
Effect of permanent differences

24 % of profit/-loss before tax (25 % in 2016)
Tax rate change
Tax for the year

NOTE 7

GUARANTEE LIABILITIES/GROUP CASH MANAGEMENT ACCOUNT ARRANGEMENT
EVRY ASA has issued a guarantee of NOK 300 million for borrowings by subsidiaries as part of the group cash management
account arrangement. In addition, the company has issued parent company guarantees on behalf of its subsidiaries amounting to
NOK 692 million.
See note 18 - Group for information about the group bank system.
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NOTE 8

SHARES IN SUBSIDIARIES
Shares in subsidiaries are recognised in accordance with the cost method.

EVRY Norge AS
EVRY Sweden Holding AB
EVRY Card Services AS
EVRY Danmark A/S
EVRY Økonomitjenester AS
Fellesdata AS
Total

NOTE 9

Registered office

Share

Voting

Bærum, Norway
Stockholm, Sweden
Mo i Rana, Norway
Viborg, Denmark
Trondheim, Norway
Bærum, Norway

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Book value
(NOK million)

5 607.8
111.5
245.3
1.1
5 965.7

INTRA-GROUP ACCOUNTS RECEIVABLES AND LIABILITIES
(NOK million)

2017

2016

2 073.6
201.9
53.9
2 329.4

1 390.5
172.9
1 563.4

8.9
8.9

-

Receivables

Non-current interest-bearing receivables
Group contribution
Accrued interest income
Total receivables
Liabilities

Other current non-interest-bearing liabilities
Total liabilities

Non-current interest-bearing receivables are due in 2019.

NOTE 10

SHARE CAPITAL, SHAREHOLDERS ETC.
See note 19 - Group for information about share capital, shareholders etc.
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NOTE 11

FINANCIAL INSTRUMENTS
(NOK million)

Liabilities to credit institutions
Capitalised arrangement fees
Total non-current interest bearing liabilities

31.12.2017

31.12.2016

3 532.9
-45.6
3 487.2

5 351.4
-192.6
5 158.8

See note 5 - Group for information about financial instruments.

NOTE 12

RELATED PARTIES
There have been no significant transactions with the shareholders in 2016 or 2017.
For information about remuneration to executive management and board of directors, see note 6 - Group.
See note 23 - Group on related parties for further information.
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Auditor’s report

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

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Annual Shareholders' Meeting of EVRY ASA

Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of EVRY ASA comprising the financial statements of the parent
company and the Group. The financial statements of the parent company comprise the statement of
financial position as at 31 December 2017, the statement of comprehensive income, statements of cash
flows and changes in equity for the year then ended and notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies. The consolidated financial statements comprise the balance
sheet as at 31 December 2017, the statement of comprehensive income, cash flows and changes in
equity for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant
accounting policies.
In our opinion,
►
►

►

the financial statements are prepared in accordance with the law and regulations;
the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the parent
company as at 31 December 2017, and of its financial performance and its cash flows for the
year then ended in accordance with the Norwegian Accounting Act and accounting standards and
practices generally accepted in Norway;
the consolidated financial statements present fairly, in all material respects the financial position
of the Group as at 31 December 2017 and of its financial performance and its cash flows for the
year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by
the EU.

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices
generally accepted in Norway, including International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report. We are independent of the Company and the Group in accordance with
the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Norway, and we have
fulfilled our ethical responsibilities as required by law and regulations. We have also complied with our
other ethical obligations in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our
audit of the financial statements for 2017. These matters were addressed in the context of our audit of the
financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate
opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is
provided in that context.
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the
performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement
of the financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to
address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the financial statements.
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Recognition of revenue from licenses and operation and maintenance of IT-platforms
The Group’s revenue for the year ended 31 December 2017 amounted to NOK 12 596,4 million, and
includes both separable and bundled products and services. Application of revenue accounting principles,
measurement and timing of recognition of revenue from sale of licenses and operation and maintenance
of IT-platforms require careful consideration and judgement by management, and is thus considered a
key audit matter.
We identified, assessed and tested the design and operating effectiveness of management’s controls
over revenue recognition. We assessed the Group’s revenue recognition accounting policies for sale of
licenses and operation and maintenance of IT-platforms and tested the application of the accounting
principles for a sample of contracts. Furthermore, we analysed revenues per service line and tested a
sample of sales transactions recognized close to year-end and a sample of credit notes issued after yearend. Our audit procedures included an assessment of allocation of fair value for bundled goods and
services and measurement of revenue through test of sales transactions and related contracts and
delivery notes, and assessment of provision for customer claims.
Reference is made to the Group’s information on revenue recognition in note 1 section 2.3 Accounting
principles and note 3 Segment information.

Recognition of deferred tax asset
The Group had NOK 588,2 million recognized as deferred tax assets as at 31 December 2017. The
utilization of such deferred tax assets depends on future taxable income. Estimation of future taxable
income is complex and requires significant judgement from management about the value, probability and
timing of expected future cash flows. The estimation of future taxable income and the recognition of
deferred tax assets were considered a key audit matter based on the significant judgment involved.
Our audit procedures included identification and assessment of management’s processes and controls
over preparation of forecasts and recognition of deferred tax assets. We tested the basis for recognition
of deferred tax asset and compared the estimated future taxable income to board approved forecasts.
Furthermore, we evaluated management’s assumptions and judgements in preparing the estimated future
cash flows including value, probability and timing of future cash flows and tested historical accuracy of
prior year’s forecasts.
Reference is made to the information on deferred tax assets in note 2 Use of estimates and note 11
Taxes.

Other information
Other information consists of the information included in the Company’s annual report other than the
financial statements and our auditor’s report thereon. The Board of Directors and Chief Executive Officer
(management) are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does not
cover the other information, and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information,
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
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based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with the Norwegian Accounting Act and accounting standards and practices generally
accepted in Norway for the financial statements of the parent company and International Financial
Reporting Standards as adopted by the EU for the financial statements of the Group, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to
cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an
audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with law, regulations and generally accepted auditing principles in
Norway, including ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
►

identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.

►

obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control

►

evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.

►

conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on
the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Company to cease to continue as a going concern.

►

evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.

►

obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for
the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
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We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that
were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore
the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that
a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements
Opinion on the Board of Directors’ report
Based on our audit of the financial statements as described above, it is our opinion that the information
presented in the Board of Directors’ report concerning the financial statements, the going concern
assumption, and proposal for the allocation of the result is consistent with the financial statements and
complies with the law and regulations.

Opinion on registration and documentation
Based on our audit of the financial statements as described above, and control procedures we have
considered necessary in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE)
3000, «Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information», it is
our opinion that management has fulfilled its duty to ensure that the Company's accounting information is
properly recorded and documented as required by law and bookkeeping standards and practices
accepted in Norway.
Oslo, 5 April 2018
ERNST & YOUNG AS

Asbjørn Ler
State Authorised Public Accountant (Norway)
(This translation from Norwegian has been made for information purposes only.)
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Report from
the Board of Directors
In 2018 EVRY delivered a year in which it generated a solid cash flow and grew its EBITA in
nominal terms for the third year in a row. A combination of major new wins and numerous small
and medium-sized contracts resulted in solid growth in its order backlog. EVRY also launched
several projects within emerging technologies and digital growth areas, giving it a robust
platform for the future.
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913 million in 2017.
The Group’s order backlog at the end
of December 2018 was NOK 19.4 billion,
of which NOK 7.8 billion (38 percent) is
due for delivery in 2019. The Group’s
order backlog at the end of December
2017 totalled NOK 18.0 billion. The
backlog at year-end 2018 is not solely
the result of a year in which EVRY won
some big contracts. The backlog underlines the trend and fact that customers in
general are changing their purchasing
behaviour, with customers choosing
to undertake small and medium-sized
projects rather than entering into large
and complex agreements.
Earnings per share for 2018 was NOK
1.73 as compared to NOK -0.82 in 2017.
Adjusted earnings per share for 2018
was NOK 2.89 as compared to NOK 2.82
in 2017.
For more detailed information see
page 74-75 “Key Figures, Definitions,
Alternative Performance Measures”.
FI N A N CI A L S TAT E M E N T S

Operating revenue
EVRY’s consolidated operating revenue
for 2018 was NOK 12 912 as compared
to 12 596 million in 2017, representing
organic revenue growth of 3.0 percent.
This growth was driven by higher
revenue in the Application Services area,
while revenue was lower in the infrastructure services area. The growth achieved
in applications services was largely in
EVRY Financial Services.
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Operating result before amortisation
of customer contracts and writedowns of intangible assets (EBITA)
The Group’s operating result before
amortisation of customer contracts
(EBITA) for 2018 was a profit of NOK 1
022 million as compared to a profit of
NOK 353 million in 2017. In 2018 EBITA
was impacted by other income and
expenses totalling NOK 560 million, of
which NOK 545 million was related to
the partner agreement with IBM and >

F RO M TH E BO AR DR OO M

The application services area was the
main driver of growth in 2018, but
EVRY also experienced very positive
momentum in its consultancy activities.
The demand for digital consultancy
services is high, and 2018 demonstrated
EVRY's position in the Nordic market, as
over the course of the year it initiated and
completed several consulting projects
within emerging technologies and digital
growth areas. EVRY has over the last few
years managed to change its business
mix to include relatively more higher
margin services, with less basic infrastructure services and a higher volume
of value-added Application Services.
At EVRY, there are more than
2 100 consultants across the Nordics and
close to 5 000 consultants in total (including Global Delivery). The ambition
for EVRY’s consulting business is to
expand and focus on defined key
practice areas, which fall under digital
consulting services and application
services. These services are delivered on
top of the digital platform services that
create repeatable and scalable solutions
together with EVRY’s partners.
EVRY’s consolidated operating
revenue for 2018 was NOK 12 912 million,
an increase of NOK 316 million from NOK
12 596 million in 2017. After adjusting for
exchange rate effects and company
acquisitions and sales, organic revenue
growth was 3.0 percent.
The Group’s operating result before
amortisation of customer contracts,
write-downs of intangible assets and
other income and expenses (normalised
EBITA) was NOK 1 582 million in 2018
as compared to NOK 1 569 million in
2017. The normalised EBITA margin was
12.3 percent in 2018, compared to 12.5
percent in 2017.
The Group’s cash conversion ratio
was 86.2 percent in 2018, a decrease of
5.4 percentage points from 2017. The
Group’s free cash flow (adjusted for
other income and expenses) was NOK
997 million in 2018, compared to NOK

NOK 15 million to provisions related to
EVRY´s former CEO. EBITA was negatively impacted in 2017 by other income
and expenses totalling NOK 1 215 million,
NOK 941 million of which amount relates
to the IBM contract and NOK 241 million
to transaction costs associated with
EVRY’s IPO and refinancing in 2017. See
Note 2 to the consolidated financial statements for a more detailed breakdown of
other income and expenses. After adjusting for other income and expenses, the
Group reported an EBITA of NOK 1 582
million in 2018 as compared to NOK 1
569 million in 2017.
Depreciation and write-downs of
tangible assets and in-house developed
software amounted to NOK 230 million in
2018, with depreciation of in-house developed software accounting for NOK 57
million of this amount. On a comparable
basis, depreciation amounted to NOK
276 million in 2017, with depreciation of
in-house developed software accounting
for NOK 56 million of this amount.
The Group’s operating result (EBIT) in
2018 was NOK 1 021 million, compared to
NOK 339 million in 2017.
Net financial items and result for the
year before and after tax
The Group had net financial expenses of
NOK 231 million in 2018, a decrease of
NOK 442 million from NOK 673 million
in 2017. The net financial expenses in
2017 were driven by the refinancing of
the Group’s debt facilities completed in
connection with the IPO in June 2017,
where refinancing costs added up to
NOK 313 million. Additionally, the reduction in net financial expenses in 2018
was due to significantly lower leverage
during the year compared to 2017. The
net financial expenses were positively
impacted by an agio effect of NOK 13
million in 2017, compared to a negative
effect of NOK 27 million in 2018.
The Group’s result before tax was a
profit of NOK 791 million in 2018. The
Group’s tax expense for the year totalled
NOK 151 million in 2018, representing
an effective tax rate of 19.1 percent. The
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result for the year for 2018 was a profit of
NOK 640 million.
On a comparable basis the Group's
result before tax in 2017 was a loss of NOK
333 million. The Group’s tax expense for
the year totalled NOK 72 million in 2017,
representing an effective tax rate of 21.6
percent. The result for the year for 2017
was a loss of NOK 2 61 million.
Cash flow and financial position
Net cash flow from operations in 2018 was
NOK 713 million as compared to negative NOK 495 million in 2017. Adjusted
operational cash flow in 2018 was
NOK 1 374 million, compared to NOK
1 272 million in 2017. The operational
cash flow in both 2017 and 2018 was
negatively impacted by payments to
IBM in relation to the transformation and
transitions projects, as well as the IPO
and refinancing process in 2017.
Net operational investments for 2018
amounted to NOK 377 million, compared
to NOK 359 million in 2017. Investment
in tangible assets amounted to NOK
138 million in 2018, while investment in
in-house developed software amounted
to NOK 260 million. The corresponding
figures in 2017 were NOK 176 million
and NOK 206 million respectively. The
investments in in-house developed software mainly relate to EVRY Financial
Services and the development of new
core banking and payment solutions built
on industry standards such as ISO 20022,
SOA and BIAN that are suitable for the
international market. Investment in group
companies amounted to NOK 157 million
in 2018, the majority of which amount
relates to the acquisition of Findwise AB
and Exonor Group in Sweden, and to the
acquisition of the remaining 10 percent
of the shares in EVRY Financing AS.
Net cash flow from financing activities
in 2018 was negative NOK 414 million.
Net cash flow from financing in 2017 was
NOK 770 million, because of the IPO
process and refinancing completed in
June 2017.
The Group reports liquidity reserves
of NOK 2 246 million at the end of 2018, of

EVRY Financial Services
2018

Operating revenue

NOK

3 392 mill

EBITA

NOK

456 mill

1 504

No. of employees

EVRY Norway
2018

Operating revenue

NOK

5 765 mill

EBITA

NOK

604 mill

2 187

No. of employees

2018

NOK

3 301 mill

EBITA

NOK

248 mill

No. of employees

1 739

R EP O R T I N G S E G M E N T S

The Group reported for three segments
in 2018: EVRY Financial Services, EVRY
Norway and EVRY Sweden. In 2018,
the EVRY Financial Services Segment
accounted for 27 percent of total revenues before group eliminations, while the

EVRY Financial Services segment
EVRY Financial Services is a complete
industry vertical and is responsible for
the Group’s deliveries to banking and
finance customers.
The 1 504 employees possess
in-depth insight into the opportunities
and challenges that characterise the
banking and finance market. Through
its resources and expertise, EVRY helps
banks and financial institutions to generate new ideas that change how they
operate and compete, and to adapt to
the changes taking place in the sector.
The business area offers a broad and
comprehensive portfolio of solutions to
support banks in their management of
continuous change, and to facilitate the
next generation of banking. Services
range from developing the customer
experience to modernising and simplifying key IT systems and improving an
organisation’s cost efficiency by automating its processes.
The EVRY Financial Services
segment reported operating revenue of
NOK 3 392 million in 2018, representing
organic revenue growth of 5.6 percent
from 2017. The strong growth achieved
in the Nordic card area the last two years
also continued in 2018.
The EVRY Financial Services segment
generated EBITA of NOK 456 million in
2018, compared to NOK 432 million in
2017. The EBITA margin for 2018 was 13.4
percent, in line with 2017.
The EVRY Financial Services
segment’s order backlog at 31
December 2018 was NOK 8.6 billion, of
which NOK 3.0 billion is due for delivery
in 2019. For comparison, the segment’s
order backlog at 31 December 2017 was
NOK 7.6 billion. >
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Operating revenue

EVRY Sweden segment accounted for 27
percent and the EVRY Norway segment
for 46 percent.
Note 2 of the consolidated financial
statements provides more detailed
information on the Group’s reporting
segments.

F RO M TH E BO AR DR OO M

EVRY Sweden

which NOK 646 million was bank deposits, as compared to liquidity reserves of
NOK 2 580 million at the end of 2017. The
Group’s liquidity situation is regarded as
good.
The Group’s total assets amounted
to NOK 11 596 million at 31 December
2018, compared to NOK 11 383 million
at 31 December 2017. Intangible assets
were higher at year-end 2018 due to a
higher level of investment in in-house
developed software and higher goodwill due to exchange rate effects and the
acquisition of new companies in 2018.
Total non-current assets amounted to
NOK 8 141 million at 31 December
2018, of which goodwill accounted for
72 percent. Total non-current assets
amounted to NOK 7 762 million at the
end of 2017, of which goodwill accounted
for 74 percent.
The Group’s equity was NOK 2 984
million at 31 December 2018, equivalent to an equity ratio of 25.7 percent.
The Group’s equity at the end of 2017
was NOK 3 238 million, equivalent to an
equity ratio of 28.4 percent. The reduced
book equity in 2018 was mainly due to
the dividend payment in May of NOK 464
million, and the negative effect of implementing IFRS 15 (of NOK 391 million).
The implementation effect is mainly due
to the change in how revenue related
to software licenses is recognised in
Financial Services (see note 2 for more
information). The fair value of the Group’s
equity is considered satisfactory and
liquidity is good.
Net interest-bearing debt was NOK
4 104 million at 31 December 2018,
compared to NOK 3 807 million at 31
December 2017. This represents a debt
cover ratio of 1.38 at 31 December 2018 as
compared with 1.18 at 31 December 2017.

EVRY Norway segment
The EVRY Norway segment offers
consulting, infrastructure and operating
services. EVRY Norway has a significant
position in the local government and
healthcare sectors, and is currently
strengthening its position in other industries including retail, oil and gas, and
insurance. Through its extensive activities, EVRY Norway has in-depth technical expertise in specialist services that
are independent of geographic location
and sector. This includes growth areas
such as mobility, cloud-based solutions
and Business Intelligence.
The EVRY Norway segment reported
operating revenue of NOK 5 765 million
in 2018, in line with operating revenue
in 2017.
The EVRY Norway segment generated EBITA of NOK 604 million in 2018,
representing an EBITA margin of 10.5
percent. For comparison, EBITA was
NOK 603 million in 2017, representing
an EBITA margin of 10.5 percent.
The EVRY Norway segment’s order
backlog at 31 December 2018 was NOK
7.4 billion, of which NOK 3.0 billion is
due for delivery in 2019. For comparison, the segment’s order backlog at 31
December 2017 was NOK 6.9 billion.
EVRY Sweden segment
The EVRY Sweden segment offers
everything from strategic advice and
consulting services through to solutions
and IT operating services. EVRY Sweden
offers a significant portfolio of industry
vertical solutions that combine industry-specific insight and business understanding with technological expertise.
EVRY Sweden also delivers specialist
services independent of geographic
location and sector based on strong
specialist expertise, for example ERP
solutions, mobility, cloud-based solutions
and Business Intelligence. EVRY Sweden
also has its own operating services organisation, which focuses on medium-sized
businesses and entities in the private and
public sectors.
The EVRY Sweden segment reported
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operating revenue of NOK 3 301 million
in 2018 as compared to NOK 3 312 million
in 2017. After adjusting for exchange rate
effects, this represents organic revenue
growth of 0.2 percent.
The EVRY Sweden segment generated
EBITA of NOK 248 million in 2018, representing an EBITA margin of 7.5 percent.
EBITA in 2017 was NOK 325 million, with
an EBITA margin of 9.8 percent.
The EVRY Sweden segment’s order
backlog at 31 December 2018 was NOK
3.3 billion, of which NOK 1.4 billion is due
for delivery in 2019. The segment’s order
backlog was NOK 3.5 billion at the end
of 2017.
Other
EVRY’s Global Sourcing activities
accounted for approximately 8 percent
of the Group’s revenue in 2018.
Deliveries from EVRY’s companies in
India, Ukraine and Latvia to the Group’s
Nordic organisation account for some
40 percent of total revenues for EVRY’s
Global Sourcing businesses. The other
revenue relates to other customers, and
this ensures that the Global Sourcing
businesses have a profitable and scalable
business model.
THE STRUCTURE OF EVRY IN
2018

EVRY ASA is a public limited liability company listed on the Oslo stock
exchange. The company was converted
from a private limited company in
connection with its IPO in June 2017.
The company’s head office is located in
Fornebu in Bærum and it is led by CEO
Per Kristian Hove.
The Group mainly carries out its activities through wholly-owned companies
in Norway, Sweden, Denmark, Finland,
India, the United Kingdom, Poland,
Ukraine, Latvia, Bulgaria and USA.
EVRY sees the Nordic region as its
natural home market. The company
operates from locations in 50 Nordic
towns and cities, principally in Norway
and Sweden, providing the expertise to
serve customers locally. The company is

EVRY was converted from
a private limited company
in connection with its IPO
in June 2017.

C O R P O R AT E G O V ER N A N C E

W O R K I N G E N V IR O N M E N T, T H E
E X T ER N A L E N V IR O N M E N T A N D
DI V ER S I T Y

Implicit in EVRY’s new value proposition,
“Shape the future today”, is the belief
that EVRY can help bring about positive
change for the future. This applies to
EVRY as a company, to its decisionmaking bodies and to managers and
employees across the organisation. Social
responsibility is achieved by group-wide
targets, the commitment of individual
employees, and close cooperation
with customers. The task is to minimize
EVRY’s impact on the environment
and to maximise the positive impact
the company has on the environment,
working conditions, society, and
customer satisfaction. EVRY makes its
contribution to creating a low-carbon
society by implementing measures
involving its own operations, but also >
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The Board of Directors at EVRY is committed to sound corporate governance,
as this increases confidence in the
company and contributes to the highest
possible value creation over time. The
main objective of corporate governance is to regulate the division of roles
and cooperation between shareholders,
the Board of Directors and executive
management.

EVRY’s general corporate governance principles are based on maintaining
open and reliable lines of communication and having a Board that is autonomous and independent of the Group
management. There is a clear division of
responsibility between the Board and the
executive management , and emphasis
is placed on the equal treatment of all
shareholders. Further information on the
company’s corporate bodies and their
function and work can be found in the
Corporate Governance report on page
96 of this annual report.

F RO M TH E BO AR DR OO M

committed to operating with a decentralised organisational structure that is able
to respond rapidly to customers, and has
therefore ensured that decision-making
authority is delegated appropriately. The
company considers it very important to
ensure that the local offices can draw
upon the expertise and strengths that
the Group as a whole represents. This
is achieved through appropriate organisational and reporting arrangements
and a group-wide program, as well as
through arrangements for marketing
and customer relationship management.
In addition to its activities in the Nordic
region, EVRY has wholly-owned companies in India, Ukraine and Latvia that
represent a major part of the company’s
overall delivery capacity. In order to
make the best possible use of this
competence base, thus EVRY´s companies in India and Ukraine also have significant customer portfolios in addition to
their deliveries to EVRY for its Nordic
customers.

most importantly by working in collaboration with customers on creating a
sustainable future. Annual targets are set
for these areas, with reports submitted to
the executive management team.
EVRY focuses on encouraging a
working environment that is free of
discrimination, whether on grounds
of religion, skin colour, gender, sexual
orientation, age, functional disability, or
national or ethnic origin. The Norwegian
part of the Group has entered into
an agreement for “Inclusive Working
Environment” (the IA Agreement) to
strengthen the focus on working environment programs, measures to reduce
absence due to sickness, and diversity.
The Group collaborates with Telenor
Open Mind and routinely offers work
experience placements for individuals
with disabilities.
See the “Business plan” section of
this report (pages 28-63) for further information on the working environment,
absence due to sickness, diversity and
the external environment.
RIS K E X P O S U R E A N D RIS K
M A N AGEMENT

The overall objective of risk management
at EVRY is to identify and quantify risks to
provide a basis for decision making. Risk
management is an important aspect for
value creation by ensuring that risk exposure is taken into account.
Risk management is an integral part
of the company’s management model
and of its financial reporting. Risks that
the business units consider to be material are monitored as part of the executive
management’s routine supervision of the
business areas and key financial metrics.
Systematic risk management is a part of
the Group’s business processes.
EVRY has structured and organised its
approach to risk management through
Enterprise Risk Management (ERM),
which embeds risk management into
businesses as a part of activities at every
level. ERM ensures a shared understanding of the concept of risk, defines
a group-wide methodology for identifying, assessing, managing and monitoring
risks, and also stipulates risk acceptance
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criteria and frames for risk ownership.
Risk management includes all categories of risks such as strategic risk, financial
risk, reputational risk, operational risk,
technical risk and compliance risk.
EVRY bases its ERM process on
ISO 31000:2009. Risk assessment is the
overall process of identifying, analysing
and evaluating unwanted risks as well as
opportunities.
EVRY has established risk reporting
procedures in its business areas. This
includes reporting the important and critical risk exposure and ensuring that the
ownership of the exposure is identified.
In addition to producing aggregated risk
reporting, this system provides detailed
information on vulnerabilities, which risks
the vulnerabilities affect, and what measures the organisation has implemented
to reduce unacceptable risk exposure.
This helps line management to follow up
on the status of measures that have been
implemented and possible opportunities
for both EVRY and our customers.

of NOK 50 million. At the end of 2018, the
Group had borrowed SEK 1 135 million to
hedge its investment in Sweden.
EVRY has established subsidiaries in
India and Ukraine, and the revenue of
these two companies is mainly denominated in euros and US dollars. The
Group’s exchange rate risk mainly relates
to the Swedish krone, the euro, the US
dollar and the Indian rupee.
Interest rate risk is the risk that future
cash flows will fluctuate as a result of
changes in the general level of interest
rates. The Group’s exposure to interest rate risk stems mainly from floating
interest rates used as a reference for its
interest-bearing liabilities. Interest rate
risk is managed with financial hedging
instruments such as interest rate swaps.
Note 3 of the consolidated financial
statements provides more detailed information on interest rate hedging instruments, together with a sensitivity analysis
of exposure to currency and interest rate
movements.

M A R K E T RIS K

C R E DI T RIS K

Market risk describes risk from changing market prices and fundamental
economic circumstances, such as interest rates and exchange rates. EVRY has
established a strategy to manage its
exposure to exchange rate risk and interest rate risk. The strategy is designed to
ensure a high degree of predictability
and low volatility in annual currency
gains/losses and interest costs.
EVRY is mainly exposed to two types
of currency risk: contractual obligations
denominated in foreign currency as well
as foreign investments and future cash
flows from these investments. EVRY has
both revenue and costs denominated in
foreign currencies. This creates some
degree of natural hedging between
financial transactions denominated in
foreign currency. The Group has also
established an arrangement for multicurrency bank accounts for the Group.
These accounts are used to reduce exposure to currency risk at the Group level.
The Group hedges future cash flows
denominated in foreign currency where
the amount is greater than the equivalent

The Group’s total exposure to credit
risk at 31 December 2018 was NOK
2 070 million. This includes accounts
receivable and contract assets. The
Group’s exposure to counterparty risk is
moderated by the fact that it has a wide
customer base with its largest customers being companies with good credit
ratings. No significant provisions were
made for losses on accounts receivable
in 2018.
L IQ U I DI T Y RIS K

Liquidity risk arises if the cash flows
generated by the Group are not
sufficient to match its financial liabilities
as they fall due. It is group policy to
operate with sufficient liquidity reserves.
The Group restricts its use of shortterm interest-bearing debt, other than
its credit facility, in order to reduce its
exposure to refinancing risk. Financing
for significant corporate acquisitions is
evaluated on a case-by-case basis.
The Group monitors its liquidity daily
and produces rolling liquidity forecasts
to identify liquidity requirements.

M A R K E T O U T LO O K

EVRY’s integrated service offerings and
broad experience within the banking
domain and in areas such as open
banking, core banking, payment solutions, ATM, card and mobile payments
have placed the company in a unique
position. EVRY is now not only the
leading provider to financial service
companies in the Nordics, but it has also
expanded internationally. The fourth
quarter of 2018 marked a breakthrough
for EVRY’s Financial Services business in Finland as a result of the new
contract it signed with Handelsbanken.
For Handelsbanken, EVRY will deliver a
complete portfolio of banking solutions,
including next-generation core banking
and payment solutions. The agreement
also covers internet banking for personal
and corporate customers, loan management and back office solutions for
Handelsbanken’s employees, as well as
a full value chain of card services. This
is a major step for EVRY´s and EVRY
Financial Services’ Nordic strategy, and
will enable the company to take a strong
position in Finland and to further grow its

presence in international markets.
The substantial changes in market
dynamics related to the digitalisation
trend experienced across all market
segments require EVRY and its customers to adapt to a new business landscape.
EVRY holds an attractive position in
this market environment, as it has the
consultancy expertise, local knowledge
of its customer's markets and the right
mix of technological competence. This,
in combination with high-value added
business solutions and a broad partner
ecosystem, allows EVRY to be well
positioned to compete with the global
players that are entering the Nordic
market.
S H A R E H O L D ER I N F O R M AT IO N

Lyngen Holdco S.A.R.L., a company indirectly controlled by private equity funds
managed by Apax Partners LLP, was
the largest shareholder in the company
with 54.3 percent of the total share
capital. There were 4 119 shareholders
at 31 December 2018, with 87 percent
of the total share capital held by shareholders from outside Norway. Further

information is provided in Note 18 to the
consolidated financial statements.
A LLOCATION OF THE 2018 RESULT

EVRY ASA reported a profit for the year
of NOK 77 million in 2018, which is allocated to other equity.
The company’s dividend policy
is to distribute a dividend above 60
percent of the Group’s adjusted Net
Profit. Extraordinary dividends may be
distributed in particular circumstances,
and will be evaluated on a case-by-case
basis. A dividend of NOK 1.75 per share
is proposed for 2018, equivalent to NOK
649 million.
The Group has prepared its financial statements on the going concern
assumption, and the Board confirms
in accordance with Section 3-3 of the
Norwegian Accounting Act that the
going concern assumption is applicable. The Group’s reported results, its
business strategy and its current budgets
and financing, provide the basis for the
going concern assumption.
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GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

1 January - 31 December

(NOK million)

Operating revenue
Cost of goods sold
Salaries and personnel costs
Depreciation and write-down of tangible assets and in-house developed software
Other operating costs
Operating profit/-loss before amortisation of customer contracts (EBITA) 1)
Amortisation of customer contracts
Operating profit/-loss (EBIT)
Financial income
Financial expense
Net foreign exchange gain/-loss
Net financial items

Note

2018

2017

2

12 912.0

12 596.4

8
5, 6, 7
12, 13
8, 21

4 667.1
5 709.8
230.2
1 282.8
1 022.1

4 692.7
5 858.8
275.6
1 415.9
353.4

12

0.8
1 021.3

14.4
339.1

9, 14
9, 14
9

12.7
217.0
-26.5
-230.8

20.5
706.2
13.2
-672.5

790.5

-333.4

150.8
639.7

-72.1
-261.3

-6.1

-40.5

12.8
-22.4
-15.7

99.4
49.8
108.6

624.0

-152.7

639.7
639.7

-262.2
0.9
-261.3

624.0
624.0

-153.6
0.9
-152.7

1.73
1.72

-0.82
-0.82

Profit/-loss before tax
Taxes
Profit/-loss for the year

10

Other comprehensive income

Items which will not be reclassified over profit and loss (after tax)
Actuarial gains/-losses on defined benefit pension plans
Items which may be reclassified over profit and loss in subsequent periods (after tax)
Cash flow hedges
Currency translation differences
Total other comprehensive income

11

Total comprehensive income for the year
Profit/-loss for the year is allocated as follows

Owners of the parent
Non-controlling interests

Total comprehensive income for the year is allocated as follows

Owners of the parent
Non-controlling interests

Earnings per share (basic and diluted)

Earnings per share, basic (NOK)
Earnings per share, diluted (NOK)

11
11

1) Including amortisation other intangible assets with the exception of customer contracts.
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GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of 31 December

(NOK million)

Note

2018

2017

5 849.5
637.9
938.9
7 426.3

5 736.1
588.2
722.2
7 046.4

13
13, 21

39.4
275.0
314.3

47.0
329.0
376.0

14
16

78.9
321.0
399.9

62.7
276.4
339.2

8 140.5

7 761.6

53.1
1 701.2
1 055.9
645.7
3 455.9

50.0
1 663.3
1 028.1
880.0
3 621.4

11 596.4

11 383.1

Non-current assets

Goodwill
Deferred tax assets
Other intangible assets
Total intangible assets
Leased premises
Machinery, equipment and fixtures
Total tangible assets
Investment in associated companies and joint ventures
Other non-current receivables
Total non-current financial assets

12
10
12

Total non-current assets
Current assets

Inventories
Accounts receivable
Other current receivables
Bank deposits
Total current assets
Total assets

114 |

A N N U A L R E P O R T 2018

15
16
4, 17

GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of 31 December

(NOK million)

Note

2018

2017

18
18

648.9
-2.6
2 192.7
144.9
2 983.9

648.9
2 588.7
1.5
3 239.2

3, 4
4
7
10
20

4 699.8
393.6
273.0
12.3
1.9
5 380.6

4 622.4
12.8
265.5
4.5
4.3
4 909.6

842.3
15.2
1 026.4
1 347.9
3 231.8

933.8
91.3
986.2
1 222.9
3 234.2

8 612.5

8 143.8

11 596.4

11 383.1

Equity

Share capital
Own shares
Other paid-in equity
Other equity
Non-controlling interests
Total equity and non-controlling interests
Liabilities

Non-current interest bearing liabilities
Non-current non-interest bearing liabilities
Pension liabilities
Deferred tax
Other provisions for liabilities
Total non-current liabilities
Accounts payable
Tax payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Total current liabilities

10
19

Total liabilities
Total equity and liabilities

BÆRUM, 21 MARCH 2019, BOARD OF DIRECTORS OF EVRY ASA

Salim Nathoo

Rohan Haldea

Malin Persson

Louise Sondergaard

Leif Teksum

Al-Noor Ramji

Kristin Krohn Devold

Tommy Sander Aldrin

Sigve Sandvik Lærdal

Bente Riis Lennertzen

Jenny Lindh

Per Hove

Göran Lindahl
CHAIR OF THE BOARD
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GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW

1 January - 31 December

(NOK million)

Note

2018

2017

790.5
7.1
-68.5
231.1
230.8
-188.5
-264.9
-24.4
713.2

-333.4
6.2
-52.4
289.9
672.5
-395.0
-177.1
-505.4
-494.7

-137.8
-260.5
21.5
-157.2
-534.0

-176.3
-206.3
23.6
-9.0
-368.0

1 025.0
-928.1
-463.8
-47.1
-414.0

5 240.0
-7 636.9
3 166.7
769.7

0.5
-234.3
880.0
645.7

-17.2
-110.2
990.2
880.0

-

-

Cash from/to operations:

Profit/-loss before tax
Gain/-loss on sale of tangible and intangible assets
Tax paid in the period
Depreciation/write-downs
Net financial Items
Paid interests
Change in working capital
Other changes 1)
Net cash flow from operations

12, 13
9

Cash from/to investments

Investment in tangible assets
Investment in in-house developed software
Sale of tangible assets (sales proceeds)
Investment in group companies
Net cash flow from investments

12, 13
12

Cash from/to financing

Draw down of new debt
Repayment of debt
Dividends paid
Proceeds from equity issued
Purchase/sale of own shares
Net cash flow from financing
Changes in foreign exchange rates
Net change in cash flow
Bank deposits at 1 January
Bank deposits at 31 December
Whereof restricted cash at 31 December
1) Other changes relate to changes in non-current receivables, non-current liabilities and non-current provisions.
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GROUP
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

1 January - 31 December

Owners of the parent

(NOK million)

Equity at 1 January 2017
Issue of share capital
Other comprehensive income
Profit/-loss for the year 2017
Sharebased options schemes employees
Allocation of equity
Equity at 31 December 2017
Implementation effect of IFRS 15
Tax rate impact on implementation effect
of IFRS 15
Equity at 1 January 2018
Transactions with non-controlling interests
Other comprehensive income
Profit/-loss for the year 2018
Dividend
Purchase of own shares
Sharebased options schemes employees
Equity at 31 December 2018

Share
capital

Own
shares

467.8
181.1

-

648.9

-

Other
paid-in
captial

2 999.0

-410.3
2 588.7
-391.2
-4.8
2 192.7

648.9

Actuarial
gains/losses on
defined
benefit Cumulative Cumulative
pension
cash flow translation
plans
hedges differences

-2.6

2 192.7

Total

Noncontrolling
interests

Total
equity

193.2
3 180.1
108.6
-262.2
18.1
3 237.7
-391.2

0.6
0.9
1.5
-

193.8
3 180.1
108.6
-261.3
18.1
3 239.2
-391.2

-87.8

-78.1

115.1

-224.0

-40.5

99.4

49.8

-128.3

21.3

164.9

-262.2
18.1
410.3
-57.9

-128.3

21.3

164.9

-57.9

-4.8
2 841.7

1.5

-4.8
2 843.3

-6.1

12.8

-22.4

-134.4

34.0

142.5

639.7
-463.8
-42.2
26.8
102.7

-15.7
639.7
-463.8
-44.8
26.8
2 983.9

-1.5
-

-1.5
-15.7
639.7
-463.8
-44.8
26.8
2 983.9

-2.6
648.9

Retained
earnings

FINANCIAL STATEMENTS & NOTES

ANNUAL REPORT 2 0 1 8 | 1 1 7

GROUP
NOTES TO FINANCIAL ACCOUNTS

NOTE 1

ACCOUNTING PRINCIPLES
1. General information
EVRY ASA is a Norwegian public limited liability company and is subject to the Public Limited Liability Companies Act.
The company’s registered office is at Snarøyveien 30A, NO- 1360 Fornebu.
The main activities of the parent company EVRY ASA and its subsidiaries (the ‘Group’) are the sale of software, IT solutions and
consulting services, as well as centralised and decentralised operation of IT systems. In addition, the Group offers outsourcing
services and services related to data communication, data security and electronic publishing.
The consolidated financial statements have been approved for issuance by the Board of Directors on 21 March 2019 and is
subject to approval by the Annual General Meeting on 11 April 2019.

2. Significant accounting policies
2.1 Basis of presentation
The consolidated financial statement of EVRY ASA have been prepared in accordance with the International Financial Reporting
Standards (IFRS) as published by the IASB and endorsed by the EU.
As permitted by International Accounting Standard (IAS) 1, the statement of comprehensive income is presented on a mixed
basis as a blend of expenses by nature and function as this is considered to give the most relevant and reliable presentation for
the Group.
The Group’s business is, for internal reporting requirements, divided into three segments, each of which is separately organised
and managed. Financial information about the segments and geographic areas of activity is presented in note 3: Segment
information.
In preparing the financial statements for the 2018 financial year, the Group has implemented all the new and revised standards
and interpretations issued by the IASB and endorsed by the EU that are relevant to its activities and that were in force for the
accounting year commencing on 1 January 2018. Several other amendments and interpretations apply for the first time in 2018,
but do not have an impact on the consolidated financial statements of the Group. The Group has not early adopted any standards,
interpretations or amendments that have been issued but are not yet effective. A review of the standards and interpretations that
had not come into force for the 2018 financial year, but that may be relevant for the Group is provided at the end of note 1.
IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
The new standard on revenue recognition, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, was effective from 1 January 2018.
The standard replaces existing IFRS revenue requirements. The core principle of IFRS 15 is that revenue is recognised to depict
the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects
to be entitled in exchange for those goods or services. The standard applies to all revenue contracts and provides a model for the
recognition and measurement of sales of some non-financial assets (e.g., disposals of property, plant and equipment).
The Group has applied IFRS 15 with effect from 1 January 2018 and has used the modified retrospective transition method.
Accordingly, the comparative information for 2017 has not been restated and is presented, as previously reported, under IAS 18,
IAS 11 and other interpretations. Additionally, the disclosure requirements in IFRS 15 have not generally been applied to
comparative information. Only contracts not completed at 31 December 2017 were subject to transition to IFRS 15.
IFRS 15 has had the following effects on the Groups revenue streams:
• Sale of licenses/right to use in the Financial Services business area - IFRS 15 has resulted in revenue to be recognised over
time instead of at a point in time. The implementation effect on equity 1 January 2018 was NOK 391 million.
• Implementation/transition projects – Certain performance obligations are recognised over the contract period instead of
over the transition period using the percentage of completion method. There was no material implementation effect on
equity 1 January 2018.
Below is the implementation effect specified on the relevant line items:
(NOK million)
Deferred tax asset
Retained earnings
Deferred income
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117
391
-508

Impact on the consolidated statement of financial position (increase/(decrease)

(NOK million)

Goodwill
Other intangible assets
Total intangible assets
Total tangible assets
Total non-current financial assets
Total current assets
Total assets
Equity
Non-controlling interests
Total equity
Provison for liabilities
Non-current non-interest-bearing liabilities
Non-current interest-bearing liabilities
Total non-current liabilities
Total current liabilities
Total equity and liabilities

31 December
2017

Adjustments
IFRS 15

1 January
2018

5 736
1 310
7 046

117
117

5 736
1 427
7 163

376
339
3 621
11 383

117

376
339
3 621
11 500

3 238
3 239

-391
-391

2 847
1
2 848

274
12
4 623
4 910
3 234
11 383

406
406
102
117

682
12
4 623
5 317
3 335
11 500

IFRS 15 requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the facts and circumstances when applying each
step of the model to contracts with customers. For EVRY, the main significant judgements made when implementing IFRS 15
related to identifying the performance obligations in bundled deliveries, determining the timing of revenue recognition and
assessment of contract costs.
For more information about the Group’s revenue recognition principles, see paragraph 2.3 below.
IFRS 9 - Financial Instruments
IFRS 9 addresses the recognition, classification, measurement and derecognition of financial assets and financial liabilities,
introduces new rules for hedge accounting and a new impairment model for financial assets. This standard replaces IAS 39
Financial Instruments: Recognition and Measurement. IFRS 9 is effective from 1 January 2018.
The Group has implemented IFRS 9 from 1 January 2018 retrospectively. The Group has not had any significant impact on its
balance sheet or equity implementing the new standard. All hedging relationships designated under IAS 39 at 31 December
2017 met the criteria for hedge accounting under IFRS 9 at 1 January 2018 and are therefore regarded as continuing hedging
relationships.
2.2. Basis for consolidation
The consolidated financial statements include the parent company EVRY ASA and its subsidiaries as of 31 December 2018.
Control is achieved when the Group is exposed or has rights, to variable returns from its involvement with the company and has
the ability to affect those returns through its power over the company. If the Group ceases to have a controlling influence over
a subsidiary, the subsidiary’s assets, liabilities, non-controlling ownership interests and any accrued translation differences are
derecognized. The remaining investment at the time that the Group ceased to have a controlling influence is measured at fair
value, and any gain or loss is recognised in the consolidated statement of comprehensive income.
Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses
control of the subsidiary.

All intra-group transactions and balances, purchases and sales between companies in the Group and unrealised internal gains
are eliminated in the financial statements.
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The Group’s comprehensive income is attributed to the parent company’s owners and to the non-controlling interests, even
where this causes non-controlling interests to be negative. At the time of acquisition non-controlling ownership interests are
calculated either as their portion of identified assets or to fair value. The choice of method is made at the date of acquisition for
each business combination. The share of profits is calculated on the basis of the subsidiary’s post-tax profit, as included in the
consolidated financial statements.

2.3 Summary of significant accounting policies
The significant accounting principles used to prepare the annual financial statements of EVRY ASA are as follows:
Presentation and functional currency
The Group presents its financial statements in Norwegian kroner (NOK). This is also EVRY ASA’s functional currency. The figures
presented in the annual financial statements are in millions of Norwegian kroner unless otherwise stated. Rounding differences
may result in amounts and percentages reported do not necessarily adding up to the total shown.
Business combination and goodwill
Subsidiaries are accounted for in accordance with the acquisition method, whereby the acquisition cost of the shares is offset
against the subsidiary’s equity at acquisition date. Any excess value is allocated to identifiable assets and is depreciated over their
useful life. Excess value that cannot be attributed to identifiable assets and liabilities in subsidiaries at the date of acquisition is
recognised as goodwill in the statement of financial position. Goodwill acquired in a business combination represents a payment
made by the acquirer in anticipation of future economic benefits from assets that are not capable of being individually identified
and separately recognised.
Goodwill that arises as a result of a business combination is not amortised. Goodwill does not generate cash flows independently
of other assets or groups of assets and is assigned to the cash generating units that are expected to benefit from the synergy effects
of the business combination that gave rise to the goodwill. Upon disposal of a business, the business’ proportion of goodwill
based on relative fair value is taken into account in calculating the gain or loss on disposal.
The Group carries out goodwill impairment tests if there are any indications that suggest this is necessary, and in any case at
least at the end of each year. If there are such indications, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine
the extent of the impairment loss. Recoverable amount is defined as the higher of value in use and fair value less costs to sell.
Value in use is calculated as net present value of future cash flow from continuing use, including cash flow arising from eventual
disposal. A calculated Weighted Cost of Capital (WACC) is applied as the discount rate used to calculate net present value. Net
sales value is calculated as the amount that the company would expect to obtain from the disposal of an asset in an arm’s length
transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the estimated costs of disposal.
The smallest unit of a particular asset which can be separately assessed as a valuation unit for the purpose of determining whether
there has been a fall in value, is determined by the lowest level at which it is possible to identify incoming cash flow independent
of cash flow from other groupings of the same class of asset, the cash generating unit (CGU). In most cases, the Group’s business
areas represent the smallest valuation unit, CGU, for this purpose.
An asset is written down to the recoverable amount if the recoverable amount is less than the carrying value before write-down.
The write-down is applied first to any goodwill and thereafter to the book value of the unit’s other assets on a proportional basis
relative to the book value of the unit’s specific assets. Impairment losses are charged to profit and loss in the period the
impairment loss is identified and reduce the carrying value of the asset by an equivalent amount. Impairment of goodwill may
not subsequently be reversed, even though the reason for the impairment loss no longer applies.
Investments in associated companies and joint venture
An associate company is a company over whose financial and operating policy decisions the Group has significant influence.
Significant influence is normally deemed to exist where one entity has an ownership interest in another of between 20 % and 50 %.
A joint venture is a joint arrangement in which the parties who have joint control over the arrangement have rights to the net assets
of the arrangement. ‘Joint control’ is the contractually agreed sharing of control over a joint arrangement, which exists only when
decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.
The Group’s investments in associate companies and joint ventures are recognised in the Group’s accounts using the equity
method. When the equity method is used, the investment in the associate company or joint venture is recorded at cost, and the
carrying amount is adjusted to recognise the Group’s share of the profit or loss after the date of acquisition. The Group’s share of the
profit or loss of the company in which it has invested is recognised in the consolidated income statement. Distributions received
by the Group reduce the carrying amount of the investment. Goodwill is included in the cost price of investments in associate
companies or joint ventures.
Transactions in foreign currency
Transactions in foreign currencies are translated at the exchange rate at the date of the transaction. Currency gains/losses that
arise as result of changes in the exchange rate between the date of the transaction and the payment date are recognised to profit
and loss.
Assets and liabilities of foreign subsidiaries that use a functional currency other than Norwegian kroner (NOK) are translated on
the balance sheet date at the exchange rate on the accounting period date, while profit and loss items are translated at the daily
average exchange rate during the accounting period.

120 |

A N N U A L R E P O R T 2018

Upon disposal of a foreign subsidiary, the cumulative translation difference in respect of the subsidiary is recognised to profit
and loss.
Revenue recognition
The Group recognises its revenues according to IFRS 15 Revenue from Contract with Customers. The revenue is recognised
to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which EVRY
expects to be entitled in exchange for those goods or services. EVRY exercises judgement and take all relevant facts and
circumstances into consideration when recognising revenue from its contracts with customers.
At contract inception, EVRY identifies the promised goods and services within the contract and determines which of those
goods and services are separate performance obligations. EVRY’s performance obligations within the different service lines are
described below. EVRY recognises revenue when we satisfy the identified performance obligations by transferring the promised
good or service to the customer. The timing of the transfer is determined based on when the customer obtains control over the
delivered good or service.
Consulting services
The performance obligations within the consulting services are typically consulting hours which are performed over time and
thereby will be recognised over time, as the customer simultaneously receives and consumes the benefits of the services. Total
hours incurred will be used to measure the progress in the over-time revenue recognition.
For consulting services with fixed prices, the revenue recognition will be made linearly over the contract period.
Application services
In this service line, sale of licenses and development projects are common performance obligations. Sale of licenses (right to
use) that are distinct are recognised at a point in time when the customer is able to use and benefit from the license. Sale of
licenses that are part of a bundled contract (right to access) are not distinct and are recognised over the contract period.
Revenue from software developed specifically for customers is recognised over the development period in line with the degree
of completion. The degree of completion is calculated on cost as a progress measure.
Infrastructure services
Performance obligations in this area are operating services including maintenance services and implementation and transition
projects. Where operating services are provided through volume-based contracts, revenue is recognised on the basis of the
actual use of services by the customer, or on a linear basis over the period of the contract for term-based contracts. Sales of
dialogue services are recognised as revenue on the basis of actual customer usage. Revenue from service and maintenance
contracts is recognised in the accounts over the period of the contract, as the customer simultaneously consumes the service
and maintenance as it is performed.
Revenue from a transition/implementation project that is an integrated part of a subsequent operating services contract is
recognised on a linear basis over the period of the operating services contract as this is when the customer receives and
consumes the benefits from the project. Revenue from a transition project that is not related to an operating services contract
is recognised when the customer receives and benefits from the project.
Fulfilment services
Sale of software and hardware will be recognised at a point in time when the customer obtains control of the goods, which is
assumed to be at delivery.
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Variable considerations
Some contracts can have transaction prices which vary based on contract terms. Variable consideration includes discounts,
rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties or other similar items. The variable
consideration is estimated at contract inception and constrained until the related uncertainty is resolved. For the Group, the most
common variable consideration relates to Service Level Agreement (SLA) penalties, volume discounts and price regulations.
Variable consideration will be estimated using either an ‘expected value’ or ‘most likely amount’ method, whichever better
predicts the consideration to which EVRY will be entitled and will be treated as an adjustment to the transaction price (reduction
of revenue). SLA and price regulations are allocated to the service, which is a series of distinct services and will be accounted for
as it occurs (SLA) or based on calculations of volume fluctuations (at year-end). Price regulations will not be allocated to services
already performed, only prospectively.

Warranty obligations
The revenue standard defines two types of warranties;
(i) Assurance-type warranties, and
(ii) Service-type warranties
Assurance-type warranties are accounted for in accordance with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets,
while service-type warranties represent a distinct service and is a separate performance obligation. The Group's contracts do not
contain any warranties that could have been sold separately. The Group does not provide any warranties beyond promising that
the deliverables meet the agreed specifications, i.e. SLA, and these warranties therefore do not represent separate performance
obligations.
Principal versus agent considerations
The Group often use subcontractors or partners to fulfil its contracts with customers. When using partners or subcontractors, the
issue is whether the Group should report revenue based on the gross amount billed (EVRY is the principal) or the net amount
retained (that is, the amount billed to the customer less the amount paid to the subcontractor), because the Group has only
earned a commission fee (EVRY is the agent). In most cases, the Group is fully responsible for the goods and services delivered
towards the customer and has the discretion in setting the prices to the customer and is regarded as principal in the contract.
Contract costs
Under the new standard, there are two types of contract costs where an asset must be recognised;
(iii) incremental costs of obtaining a contract, and
(iv) costs incurred in fulfilling a contract
Incremental costs of obtaining a contract (e.g. sales commission) will be recognised as an asset if the Group expects to recover
them, either directly through reimbursement, or indirectly through the inherent margin in the contract. Costs such as bid costs,
negotiations, meetings and contract writing are not considered incremental and are expensed as incurred, unless they are
explicitly chargeable to the customer.
Under IFRS 15, the Group will capitalise the costs to fulfil a contract if they relate directly to the contract, generate or enhance the
resources used to satisfy performance obligations and are expected to be recovered. These costs include direct labour, direct
materials, allocation of costs directly related to the contract, costs explicitly chargeable to the customer and other costs that
are only incurred because the entity entered into the contract. However, costs that relate to past performance or performance
obligations that have already been transferred to the customer and have already been expensed, cannot be capitalised. In order
for costs to meet the ‘expected to be recovered’ criterion, costs need to be either explicitly reimbursable under the contract or
reflected in the pricing on the contract and recoverable through margin.
IFRS 15 requires these costs to be recognised as an asset and amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer
to the customer of the goods or services to which the asset relates.
Cost of goods sold
Cost of goods sold comprises directly allocated costs related to the delivery of goods, including maintenance and operational
leasing of hardware and software, as well as the cost of consulting services that are directly related to the turnover of the goods.
The costs of employing external consultants that are used for the Group’s normal operations and that are re-charged to
customers, are classified as cost of goods sold. However, the salary cost related to own employees used in the Group’s normal
operations is not part of cost of goods sold.
Taxation
Tax payable in the financial statement is measured at the amount that the company expects to receive or pay to the tax authorities.
The value of deferred tax liabilities/deferred tax assets in the statement of financial position is calculated on the basis of all
differences between accounting and taxation values of assets and liabilities (liability method). The amount provided includes all
types of difference and is calculated without being discounted to present value. Deferred tax liabilities and deferred tax assets are
calculated based on approved tax rates at the time of reporting and netted to the extent that temporary timing differences can
be reversed under the same tax system. The tax charge is made up of tax payable and changes in deferred tax liabilities/deferred
tax assets.
Deferred tax asset is recognised in the statement of financial position to the extent that it is considered likely that the company
in question will have sufficient taxable profit in subsequent periods to make use of the deferred tax asset. At each year end, the
Group carries out a review of deferred tax asset not recognised in the statement of financial position and their accounting value.
Deferred tax asset not previously recognised in the statement of financial position is recognised to the extent that it appears likely
from the review that the company in question will be able to make use of the deferred tax asset. Similarly, companies will reduce
the recognised value of deferred tax asset to the extent that they are no longer able to use the tax asset in question.
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Tax payable and deferred tax liabilities/deferred tax assets are recognised directly to equity to the extent that they relate to items
that are recognised directly to equity. Items that are reported as “other comprehensive income” are presented on a post-tax basis
in the statement of comprehensive income.
Earnings per share
Earnings per share is calculated by dividing the parent company shareholders’ share of the profit/-loss for the year by the
weighted average number of ordinary shares outstanding over the course of the period. When calculating diluted earnings per
share, the average number of shares outstanding is adjusted for all share options that have a potential dilutive effect.
Classification of current and non-current items
The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification.
An asset is classified as current when it is:
a)
b)
c)
d)

Expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle
Held primarily for the purpose of trading
Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the
reporting period

The Group classifies all other assets as non-current.
A liability is current when:
a)
b)
c)
d)

It is expected to be settled in normal operating cycle
It is held primarily for the purpose of trading
It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period

The Group classifies all other liabilities as non-current.
Contract balances
Contract assets: A contract asset is the right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. If the
Group performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is
due, a contract asset is recognised for the earned consideration that is conditional.
Accounts receivable: A receivable represents the Group’s right to an amount of consideration that is unconditional.
Contract liabilities: A contract liability is the obligation to transfer goods or services to a customer for which the Group has
received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer. If a customer pays consideration before the
Group transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognised when the payment is made. Contract
liabilities are recognised as revenue when the Group fulfils the performance obligation (s) under the contract.
Intangible assets with limited life
The Group’s intangible assets with limited life largely consist of capitalised costs related to software developed in-house.
Expenses relating to development are capitalised if the following criteria are met in full:
-

the product or process is clearly defined, and its cost elements can be identified and measured reliably
the technical solution for the product has been demonstrated
the product or process will be sold or used in the company’s operations
the asset will generate future economic benefit; and
sufficient technical, financial and other resources for completing the project are present.

Intangible assets with limited life are amortised over their expected useful life. The amortisation period used is between 1-4 years
for intangible assets other than capitalised developments costs. For capitalised development costs the amortisation period is 5-15
years depending on the product type developed.
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When all the above criteria are met, the costs relating to development are capitalised. Costs that have been charged as expenses
in previous accounting periods are not capitalised. The evaluation of future commercial benefit is based on the expected license
revenue and/or reduction in operating costs that will be achieved by carrying out the project. When calculating the profitability
of a project, the estimated future cash flows associated with the project are discounted to present value using a rate of return
adjusted for the risk associated with the project in question.

The length of useful life remaining, and the method of amortisation are subject to annual review that takes into account the
commercial reality of the intangible asset in question. The Group does not have any intangible assets with unlimited life other
than goodwill.
At each reporting date, the Group evaluates if there are indications that intangible assets may be impaired. If there are such
indications, the recoverable amount of the asset is estimated to determine the extent of the impairment loss. Impairment losses
may subsequently be reversed to the extent that the reason for the impairment no longer applies.
Tangible assets
Tangible operating assets are carried in the statement of financial position at historic purchase price less accumulated ordinary
depreciation and write-down. When tangible operational assets cease to be used, the historic purchase price and accumulated
depreciation are derecognized from the statement of financial position, and any gain or loss this causes are recognised to profit
and loss. Depreciation is applied on a straight-line basis, after allowance for disposal value, over the following time periods:
•
•
•
•

Leasehold improvements
5-10 years
Machinery/equipment/fixtures 3–7 years
Vehicles
5 years
IT equipment
3–5 years

The economic life and depreciation method used are reviewed regularly to ensure that the method and depreciation period
reflect the expected useful life of the assets in question. This also applies to disposal value. The depreciation period for leasehold
improvements will at a maximum be the remaining lease period.
Tangible assets are reviewed for impairment annually and whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying
amount of an asset may not be recoverable. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for
which there are separately identifiable cash inflows. An impairment loss is the amount by which the carrying amount of the assets
exceeds the recoverable amount.
The recoverable amount is the higher of the asset’s net selling price and its value in use. The value in use is determined by
reference to discounted future net cash flows expected to be generated by the asset. Cash flows are discounted using a pre-tax
discount rate that reflects current market assessments of the time-value of money and the risks specific to the asset.
Leasing
Leasing of assets where the lessor retains the major part of risk and control are classified as operational leases. Other leasing
contracts are treated as financial leasing. The accounting principle describes situations where the Group is the lessee.
Operational leasing
The leasing costs of operational leases are allocated on a linear basis over the period of the lease and are classified as cost of
goods sold or other operating costs in the statement of comprehensive income.
Financial leasing
Financial leasing contracts are capitalised as assets and liabilities in the statement of financial position in an amount equivalent to
the operating asset’s fair value at the time the leasing contract was entered into or, if lower, the net discounted value of the future
minimum payments under the terms of the lease contract. The liability to the lessor is included in the statement of financial position
as a financial lease liability. Lease payments are recognised in the financial statements as interest expense and a reduction in the
lease liability. Leased assets are depreciated over the expected useful life in accordance with the depreciation plan for owned
assets. If it is not likely that the Group will take over the asset upon the expiry of the leasing contract, the asset is depreciated over
the shorter of the life of the leasing contract and the depreciation period applied for equivalent assets owned by the Group.
Financial instruments
A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of
another entity.
Financial assets
The Group´s financial assets are: derivatives, accounts receivable and bank deposits.
The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset’s contractual cash flow characteristics
and the Group’s business model for managing them. With the exception of accounts receivable that do not contain a significant
financing component, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair
value through profit or loss, transaction costs.
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The Group classified its financial assets in three categories:
• Financial assets at amortised cost
• Financial assets at fair value through OCI with recycling of cumulative gains and losses
• Derivatives at fair value designated as hedging instruments
Financial assets at amortised cost
The Group measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:
• The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual
cash flows and,
• The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and
interest on the principal amount outstanding
Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest (EIR) method and are subject to
impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or impaired.
The Groups financial assets at amortised cost includes accounts receivable and other short-term deposit. Accounts receivable
that do not contain a significant financing component are measured at the transaction price determined under IFRS 15 Revenue
from contracts with customers.
Financial assets at fair value through OCI
The Group measures debt instruments at fair value through OCI if both of the following conditions are met:
• The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and
selling, and,
• The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and
interest on the principal amount outstanding
For debt instruments at fair value through OCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals
are recognised in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortised
cost. The remaining fair value changes are recognised in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognised
in OCI is recycled to profit or loss.
Derivatives at fair value designated as hedging instruments
Derivatives at fair value are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value in OCI.
The Groups derivatives at fair value designated as hedging instruments includes interest rate swaps.
Derecognition of financial assets
A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily
derecognised (i.e., removed from the Group’s consolidated statement of financial position) when:
• The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
• The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash
flows in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’ arrangement; and either
a. the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or
b. the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control
of the asset

Derivatives are financial liabilities when the fair value is negative, accounted for similarly as derivatives as assets.
Loans, borrowings and payables
After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the EIR
method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR
amortisation process.
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Financial liabilities
Financial liabilities are classified, at initial recognition, as loans and borrowings, payables, or as derivatives designated as hedging
instruments in an effective hedge, as appropriate. Derivatives are recognised initially at fair value and net of directly attributable
transaction costs.

Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral
part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit or loss.
Payables are measured at their nominal amount when the effect of discounting is not material.
Derecognition of financial liabilities
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing
financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are
substantially modified, such an exchange or modification is treated as the derecognition of the original liability and the recognition
of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss.
Accounting of financial derivatives under IAS 39 (2017 comparables):
The Group’s financial derivatives consist almost entirely of hedging derivatives. All purchases and sales of financial instruments
are recognised on the transaction date. Changes in fair value for derivatives that meet the requirements for cash flow hedging are
reported in the statement of comprehensive income as “other comprehensive income”. The fair value changes are reclassified
to profit or loss in the period where the hedged transactions affects profit or loss. Derivatives that are not classified as hedging
instruments are classified as available for sale and valued at fair value. Changes in the fair value of such derivatives are presented
as financial income/financial expense.
Cash flow hedges
The Group has decided to adopt the new general hedge accounting model in IFRS 9, which requires the Group to ensure that
hedge accounting relationships are aligned with its risk management objectives and strategy and to apply a more qualitative and
forward-looking approach to assessing hedge effectiveness. The Group has established a strategy to hedge the currency and
interest rate risks related to the exposure to foreign currency and investments. The strategy is designed to ensure a high degree
of predictability in currency gains/losses and interest costs. The Group has hedged (cash flow hedging) part of its net investment
in Swedish subsidiaries.
The Group uses only derivative financial instruments, such as interest rate swaps to hedge its interest rate risks. Such instruments
are initially recognised at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured
at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value
is negative.
The effective portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognised in OCI in the cash flow hedge reserve, while
any ineffective portion is recognised immediately in the statement of profit or loss. The cash flow hedge reserve is adjusted to
the lower of the cumulative gain or loss on the hedging instrument and the cumulative change in fair value of the hedged item.
The forward premium of currency contracts is excluded from the hedging relationship and is accounted for as cost of hedging
and is also recognised in OCI.
Impairment of financial assets
The Group recognises an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not held at fair value through profit
or loss. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash
flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash
flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.
ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since
initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months
(a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition,
a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the
default (a lifetime ECL).
For accounts receivable and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Group
does not track changes in credit risk, but instead recognises a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The
Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors
specific to the debtors and the economic environment.
At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable
and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk
when contractual payments are more than 30 days past due.
The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the
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Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely
to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group.
A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.
A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of
another entity.
Inventories
Inventories are valued at the lower of purchase price and net realisable value. Net realisable value is defined as the expected sale price
under normal commercial conditions with a deduction for sales costs. Purchase price is determined based on average cost price.
Equity
The nominal value of holdings of own shares is reported in the statement of financial position as a deduction to share capital.
The purchase price in excess of nominal value is recognised in other equity. Gains or losses on transactions in own shares are
recognised directly in equity. If own shares are sold at a price in excess of cost price, the surplus is recognised as other paid-in
equity. Realised losses related to sales of own shares are recognised against other equity.
Transaction costs in relation to equity transactions are recognised in equity after deducting tax.
Other equity includes cumulative net changes in fair value of financial instruments until the investment is derecognised.
Pension liabilities
Liability in respect of contractual pension arrangements in the Group is valued as the present value of the future pension benefits
for which entitlement has been earned at the date of the statement of financial position and is calculated based on assumptions
about discount rates and expected growth in earnings and pensions. Pension calculations use the K2013 table for mortality risk.
The risk table for disability, IR02, corresponds with the estimated risk of disability in the Group. Pension assets are valued at fair
value on the balance sheet date. Costs incurred in relation to the Group's pension arrangements are reported as salary costs in
the accounts.
The starting point for calculating pension costs in respect of the Group pension schemes is linear application of pension entitlement
earned against the likely accumulated pension liability at the time the pension is first drawn.
The cost of pensions is calculated based on the discounted pension entitlement earned at the beginning and end of the year
and the pension rights accrued during the year, less the return on the assets provided to fund pensions. Significant changes to
the pension schemes, including scheme closures and changes that cause the issuance of paid-up policies, are recognised in the
accounts in the accounting period when such change takes place. The effect of any changes in the pension scheme that leads to
the issuance of fully paid-up policies is recognised in the period the change is made. The effect of other changes in the pension
scheme is amortised over the expected average remaining service period. The effect of any changes in estimates, changes in
assumptions and calculation are accounted for in “other comprehensive income” in the period that they occur.
The Group has established a unfunded compensation scheme for employees in connection with the closure of a defined benefit
pension scheme. The size of the compensation and the profile for its accrual are calculated based on a standard set of calculation
parameters at the time of the change to the pension arrangements and are accounted for as a defined benefit pension scheme in
the financial statements. The accrual formula and profile for the compensation scheme are used as the basis to make provisions in
the accounts so that the total compensation earned to date by employees at any time is provided for as a liability in the
consolidated statement of financial position.
The majority of the employees in the Group’s Norwegian companies are members of an early retirement scheme (AFP), which
is a multi-company defined benefit scheme, and is financed by premium payments determined as a percentage of salary. There
is no reliable measurement and allocation of liabilities and asset between the companies that participate in the scheme. The
scheme is therefore treated for accounting purposes as a defined contribution pension scheme and the premiums paid are
recognised as costs through profit and loss.
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Provisions
A provision is recognised in the statement of financial position only when the company is subject to a liability that is a consequence
of an event that has already happened and where it is likely (more likely than not) that to reduce or discharge the liability the company
will have to provide financially measurable resources, and the liability can be reasonably estimated. Provisions are evaluated at the
end of each accounting period and adjusted to reflect the available information about the provision. Where the information available
is insufficient, a best estimate is used. If the time period to the date at which the liability may lead to payment has a material effect
on the calculation, the provision will represent the discounted present value of the future liability. Increases in liability caused solely
by the lapse of time are reported as an interest expense.

Provisions for restructuring costs only include direct expenses linked to the restructuring which are both necessary for the
implementation of the restructuring and which do not relate to the continuing ordinary activities of the company. Such provisions
are recognised in the accounts when the company has a detailed plan for the restructuring in question that identifies which business
areas will be affected, the locations affected, the functions and estimated number of employees due to receive termination payments,
the costs that will be incurred and a time plan for implementation. There must be a real expectation by the parties affected that the
company will implement the restructuring. This means either that implementation of the restructuring program has commenced or
that the main elements have been communicated to the affected parties.
Contingent assets and liabilities
A contingent asset is defined as a possible asset, that arises from past events, and whose existence will be confirmed only by the
occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the entity. Contingent
assets are not recognized in the financial statements, but information is provided if there is a reasonable certainty that the benefit
in question will accrue to the Group.
Contingent liabilities comprise:
- a possible obligation arising as a result of past events where the obligation depends on some uncertain future event
- a present obligation that is not recognised in the accounts since it is not probable that the obligation will result in a payment
being made
- liabilities that cannot be measured reliably
Contingent liabilities are not recognised in the financial statements except for contingent liabilities acquired as part of the purchase
of a business. Continent liabilities acquired as part of the purchase of a business are recognised in the accounts at fair value even if
the liability is not likely to crystallise.
Cash flow statement
The cash flow statement is presented using the indirect method. The Group’s activities are divided into operational, financing
and investment activities. Investment in new business or sale of business is classified as cash from/to investments, in the cash flow
statement, and amounts to the purchase price/sales price less transferred cash and cash deposits at the transaction date.
The cash flow statement includes businesses disposed of up to the date of disposal.

3. Standards issued but not yet effective
The following paragraphs provide an overview of changes to IFRS/IAS standards that are relevant to the Group’s activities but
have not yet come into effect. The Group intends to adopt these standards when they become effective.
IFRS 16 Leases
IFRS 16 was issued in January 2017 and replaces IAS 17 Leases, IFRIC 4 and SIC 15 and 27. IFRS 16 sets out the principles for the
recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to account for all leases under a single onbalance sheet model similar to the accounting for financial leases under IAS 17. IFRS 16 is effective for annual periods beginning
on or after 1 January 2019. The standard introduces two exemptions for lessees – leases of “low-value assets” and short-term leases
(i.e. leases with a lease term of 12 months or less). At the commencement
date the lessee will recognise a liability to make lease payments and an asset representing the right to use the underlying asset during
the lease term. Lessees will be required to separately recognise the interest expense on the lease liability and the depreciation
expense on the right-of-use asset.
Lessees will be also required to remeasure the lease liability upon the occurrence of certain events (e.g., a change in the lease
term, a change in future lease payments resulting from a change in an index or rate used to determine those payments). The
lessee will generally recognise the amount of the remeasurement of the lease liability as an adjustment to the right-of-use asset.
Lessor accounting under IFRS 16 is substantially unchanged from today’s accounting under IAS 17. Lessors will continue to
classify all leases using the same classification principle as in IAS 17 and distinguish between two types of leases: operating and
finance leases.
The Group has in 2018 reviewed its lease agreements and assessed the potential effects of IFRS 16 on its consolidated financial
statements. The Group will implement IFRS 16 using the modified retrospective method for all lease agreements existing on the
implementation date. Comparative figures will not be restated when using the modified retrospective method. The Group will
apply transition reliefs where the lease asset will be equal to the lease liability at the transition date. IFRS 16 requires lessees and
lessors to make more extensive disclosures than under IAS 17.
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The Group has assessed lease of software to be outside the scope of IFRS 16. In addition, the partner agreement with IBM is
assessed to be a service agreement and thereby not in the scope of the standard. The Group will apply the two recognition
exemptions in the standard, for low value items and short-term leases.
The Group's assessment has identified a potential increase on the Group's balance sheet (assets and liabilities) in the range of
NOK 1.6 billion to NOK 1.9 billion, with no effect on the book value of total equity (Right of Use Asset equal to Lease Liability).
This implies an reduction of the equity ratio as of 31 December 2018 of approximately 3.1 –3.6pp (i.e. equity ratio of 22.1 –22.6 %).
The total cost over the lease term will remain unchanged after the implementation of IFRS 16 compared. However, IFRS 16 will
result in a front-loading of expenses and reclassification of costs from operating profit before amortisation of customer contracts
(EBITA) to net financial items.
In the Consolidated Statement of Comprehensive Income, operating lease costs (in other operating costs) will be replaced by
depreciation and interest expenses. As a result, the group expects the EBITDA to increase in the range of NOK 250 - 350 million.
The group expects no significant impact on profit for the year as a result of the implementation of IFRS 16.
In the cash flow statement, the part of lease payments that relates to repayment of the lease liability will be reclassified from cash
flows from operations to cash flows from financing.

NOTE 2

SEGMENT INFORMATION
The Group’s activities are divided into three segments. The allocation of activities to segments is based on the main markets
served by the Group, and corresponds with the structures used for internal operational reporting to the executive management,
which is the decision making body in the Group. The segment structure is unchanged from the 2017 reporting.
The EVRY Financial Services segment offers a broad portfolio of solutions and services, and is a complete industry vertical with
responsibility for all the company’s deliveries to bank and finance customers. The solutions portfolio includes solutions for all core
banking services, whether this relates to interfaces with end-customers or solutions to support a bank’s internal processes and
employees. The portfolio is module-based, and includes banking services, transactions systems, payment solutions and card
services. The portfolio also includes a unique value chain of card services that are delivered to banks in the Nordic countries and
in the United Kingdom. The EVRY Financial Services segment has its operations within Application Services and Digital Platform
Services, see table below on service lines.
The EVRY Sweden segment offers everything from strategic advice and consulting services through to solutions and IT operating services. EVRY Sweden has a significant portfolio of industry vertical solutions that combine industry-specific insight and
business understanding with technological expertise. EVRY Sweden also delivers services based on strong specialist expertise
that are independent of geographic location and sector, for example ERP solutions, mobility, cloud-based solutions and Business
Intelligence. EVRY Sweden also has its own operating services organisation, which focuses on medium-sized businesses and
entities in the private and public sectors. The EVRY Sweden segment has its operations within Digital Services, Application
Services, Digital Platform Services and Fulfilment Services, see table below on service lines.
The EVRY Norway segment offers consulting, infrastructure and operating services. EVRY Norway has a long history with leading
customers in the Norwegian public and private sectors, and holds strong positions in a number of industry verticals where it
combines industry insight and business understanding with technological expertise. Customer deliveries cover a broad range of
consulting and solutions services, as well as IT operating services. EVRY Norway has a significant position in the local government
and healthcare sectors, and is currently strengthening its position in other verticals including retail, oil & gas and insurance.
Through its extensive activities, EVRY Norway has in-depth technical expertise in specialist services that are independent of
geographic location and sector. This includes growth areas such as mobility, cloud-based solutions and Business Intelligence.
The EVRY Norway segment has its operations within Digital Services, Application Services, Digital Platform Services and
Fulfilment Services, see table below on service lines.
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The Group’s other activities are shown in the presentation below as other. These activities include for reporting purposes the
Group's Global delivery activities. In addition, financing and central group functions that are not allocated to the segments,
included in the line other. Transactions between the business areas are based on market terms and conditions. The rental of
software and other IT equipment is based on the cost from an external supplier plus a margin. The purchase and sale of consulting
services between the segments is charged at an agreed price equivalent to the price achieved by the best customer. The
operating profit/-loss before amortisation of customer contracts and write-down of intangible assets (EBITA) reported for each
segment includes revenue and costs related to transactions with other segments of the Group. Eliminations between segments
are included in the line other.

The Group’s decision making body (executive management) follow up the operating profit (EBITA) of each segment on a regular
basis and use this information to analyse the various segments’ operational performance and to make decisions on resource
allocation. The performance of each segment is evaluated on the basis of revenue growth and EBITA, and the measurement
of revenue growth and EBITA is consistent with the consolidated revenue and EBITA figures reported for the Group as a whole.
Management also monitors each segment in terms of other key figures such as EBITDA, operational investment spending, working capital and the customer credit-time. In addition to the financial information prepared in accordance with IFRS, management
wants to provide alternative performance measures to enhance the understanding of the Group's underlying performance. Other
income and expenses that are part of alternative performance measures are not distributed to the segments in accordance with
the management reporting structure in the Group, and are reported as a separate line in the presentation below. Reference is
made to the section key figures and definitions for further information on alternative performance measures.
Other income and expenses
(NOK million)

Provisons for restructuring
Provisions former CEO
IBM partner agreement
Transaction costs, IPO and refinancing
Total other income and expenses

2018

2017

-14.7
-545.4
-560.1

-32.9
-940.9
-241.3
-1 215.1

The IBM contract was extended in 2017 to also include EVRYs regional customers. A total of NOK 940.9 million was recognised
as costs in 2017 related to agreed transitions and transformations. In 2017 a total of NOK 249.8 million was expensed related to
the implementation of the IBM contract entered into in 2015.
As part of EVRYs strategy, the company has entered into a long term partner agreement with IBM to strengthen EVRYs delivery of
infrastructure services. The IBM agreement includes both EVRYs regional and enterprise customers. In 2018, s total of NOK 545.4
million was recognised as costs related to agreed transitions and transformations with IBM as compared to NOK 940.9 million in 2017.
Information about the Group’s segments for reporting purposes is presented below:
2018
(NOK million)

EVRY Financial Services
EVRY Norway
EVRY Sweden
Other
Other income and expenses
Total

Operating
revenue

EBITDA

Depreciation and
write downs

EBITA

CAPEX

3 392.1
5 764.8
3 301.0
454.1
12 912.0

525.2
665.0
288.4
333.7
-560.1
1 252.2

69.7
60.6
40.3
59.6
230.2

455.6
604.3
248.1
274.2
-560.1
1 022.1

226.1
100.7
38.9
32.6
398.3

Operating
revenue

EBITDA

Depreciation and
write downs

EBITA

CAPEX

3 221.7
5 768.7
3 312.2
293.8
12 596.4

512.2
677.9
365.8
264.7
-1 191.5
629.0

80.7
74.4
41.3
55.7
23.6
275.6

431.5
603.5
324.5
209.0
-1 215.1
353.4

206.5
86.9
51.1
38.1
382.5

2017
(NOK million)

EVRY Financial Services
EVRY Norway
EVRY Sweden
Other
Other income and expenses
Total
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The Group's activities within the segment Other includes both activities with in the Group's Global Delivery organisation and
Group eliminations and expenses related to Corporate functions. See below details of the segment other:
2018
(NOK million)

Global Delivery
Group eliminations / Corporate functions
Total Other

Operating
revenue

EBITDA

Depreciation and
write downs

EBITA

CAPEX

1 048.2
-594.0
454.1

192.6
141.2
333.7

20.7
38.9
59.6

171.8
102.3
274.2

21.9
10.7
32.6

Operating
revenue

EBITDA

Depreciation and
write downs

EBITA

CAPEX

929.7
-635.9
293.8

159.5
105.2
264.7

19.9
35.8
55.7

139.6
69.3
209.0

16.6
21.5
38.1

2017
(NOK million)

Global Delivery
Group eliminations / Corporate functions
Total Other

There are no differences in the measurement methods applied at the segment level as compared to the methods used for the
consolidated financial statements.
The Group aggregates its revenues from contracts with customers by geographic location and service area as the Group
believes that this best depicts how the nature, amount, timing and uncertainty of the revenue and cash flows are affected by
economic factors.
Revenues from contracts with customers by geographic location:
The Group's activities are divided between Norway, Sweden (incl Finland) and other countries.
Other countries are mainly related to USA and other European countries outside Norway, Sweden and Finland.
(NOK million)

Norway
Sweden
Other countries
Total

2018

2017

7 845.3
3 975.9
1 090.8
12 912.0

7 203.0
4 508.6
884.8
12 596.4

The Group does not have any single customer that accounts for more than 10 percent of its consolidated revenue.
Revenues from contracts with customers by service area:
2018
(NOK million)

EVRY
Norway

EVRY
Sweden

EVRY Financial
Services

Other

Total

2 070.3
1 255.4
1 807.1
631.9
5 764.8

1 057.3
852.1
868.0
523.6
3 301.0

184.4
2 071.9
1 135.8
3 392.1

1 048.2
-594.0
454.1

4 360.3
4 179.5
3 810.9
1 155.5
-594.0
12 912.0

Service lines
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Consulting Services
Application Services
Digital Platform Services
Fulfilment Services
Group eliminations
Total

2017
(NOK million)

EVRY
Norway

EVRY
Sweden

EVRY Financial
Services

Other

Total

2 170.8
1 170.0
1 838.9
589.0
5 768.7

1 110.8
853.0
902.5
445.9
3 312.2

173.8
1 933.2
1 114.8
3 221.7

929.7
-635.9
293.8

4 385.1
3 956.1
3 856.2
1 034.9
-635.9
12 596.4

Service lines

Consulting Services
Application Services
Digital Platform Services
Fulfilment Services
Group eliminations
Total

Contract assets and contract liabilities
The timing of revenue recognition, billings and cash collections results in billed accounts receivable, unbilled receivables
(contract assets) and customer advances and deposits (contract liabilities) on the Consolidated Statement of Financial Position.
EVRY receives payment from customers based on billing schedules as established in the contracts. Contract assets relate to
EVRY's right to receive consideration for the completed performance under the contracts. Accounts receivable are recognised
when the right to conditional consideration becomes unconditional. Contract liabilities relate to payments received in advance
of performance under the contracts. Contract liabilities are recognised as revenue as (or when) EVRY performs under the contracts.
Contract assets mainly relate to implementation projects where the customers have not yet been invoiced. Contract liabilities
consist of prepaid amounts from customers.
Net contract assets/-liabilities consist of the following:
(NOK million)

Contract assets
Contract liabilities - current
Contract liabilities - non-current
Net contract assets/-liabilities

31.12.2018

01.01.2018

362.6
-401.9
-393.6
-433.0

335.8
-313.7
-415.8
-393.7

Included in contract liabilities is the implementation effect 1 January 2018 of NOK 508 million (deferred income), whereof NOK
101 million is classified as current. See note 1 for further information on implementation effects.

NOTE 3

MANAGEMENT OF CAPITAL STRUCTURE AND FINANCIAL RISK
1. Management of capital structure
EVRY aims for a capital structure, which supports its long-term strategic ambitions. EVRY intends to pay dividends based on a
pay-out ratio of around 60 percent of Adjusted Net Income 1).
The Group manages its capital structure by monitoring equity as a proportion of total assets, net interest-bearing liabilities as
a proportion of total equity (gearing), and debt cover ratio measured by net interest-bearing liabilities relative to normalized
EBITDA as defined in the Group's senior financing agreement. The Group’s senior financing agreement contains covenants
related to the debt cover ratio, which need to be reported to the bank syndicate. The Group has through 2018 been in
compliance with its covenants.
1) Adjusted Net Income: Represents profit/-loss for the period before other income and expenses.
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(NOK million)

Non-current interest-bearing liabilities 2)
Current interest-bearing liabilities
Bank deposits
Net interest-bearing liabilities
Equity
Total assets
Gearing
Equity ratio
Debt cover ratio

31.12.2018

31.12.2017

4 746.6
3.1
-645.7
4 104.0

4 683.1
3.1
-880.0
3 806.3

2 983.9
11 596.4

3 239.2
11 383.1

1.38
25.7 %
2.26

1.18
28.4 %
2.09

2) Excluding arrangement fees

Subsidiaries have limited ability to establish independent financing and are required to distribute their surplus capital to EVRY
ASA by means of dividend, repayment of internal financing or group contributions.

2. Financial risk management
The Group's policies for the management of financial risk are approved by the Board of Directors and Group Management
of EVRY ASA. The main objective of financial risk management is to identify, quantify and manage financial risk. Operational
responsibility for monitoring and managing financial risk lies with EVRY's centralised treasury function.
Financial risk is normally divided into three groups:
1. Market risk
a. Interest rate risk
b. Currency risk
2. Credit risk
3. Liquidity risk
1. Market risk
Market risk is the risk of changes in market prices and changes in fundamental conditions in the economy, such as changes in
interest rates, exchange rates, prices of inputs and the cost of capital.
1a. Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future cash flows will fluctuate because of changes in the general level of interest rates. The
Group’s exposure to interest rate risk relates primarily to interest-bearing liabilities with floating interest rates. The Group uses
interest rate swaps to hedge against large fluctuations in cash flow. The Group financial policy states that 30 to 70 percent of the
debt should be swapped to fixed interest rates.
See also Note 4 for more information on the Group’s exposure to interest rate risk.
1b. Currency risk
The main objective of currency risk management in EVRY is to reduce the effect of changes in exchange rates on future cash flows
and on the Group’s financial situation. Currency risk can be divided into i) transaction risk, ii) translation risk and iii) strategic risk:
i) Transaction risk represents the risk that future cash flows may fluctuate because of changes in exchange rates. It arises from
future financial transactions in a currency other than the Group’s reporting currency.

ii) Translation risk represents the risk of assets or liabilities being exposed to changes in value measured in the Group’s functional
currency because of changes in exchange rates. Due to the Group’s activities outside Norway (mainly Sweden, India, Ukraine,
Latvia and the US), currency exposure is mainly towards SEK, EUR, USD and INR.
As the Group has significant operations in Sweden, a share of its debt with the current bank syndicate is denominated in
Swedish kroner.
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EVRY has both revenue and costs denominated in foreign currency, which to some degree act as a natural hedge. The Group
has established an arrangement for multicurrency bank accounts, which are used to reduce exposure to currency risk on
group level. The Group hedges future cash flows denominated in foreign currency where the aggregated amount is greater
than the equivalent of NOK 50 million.

iii) Strategic risk is a concept used to describe the long-term effects of changes in exchange rates. This risk arises when establishing business operations in low-cost countries, importing from countries with low commodity prices and other exposure to
currency risk in relation to strategic decisions.
EVRY has established subsidiary companies in India, Ukraine, Latvia and USA. These companies have income mainly in EUR
and USD, while costs are mainly in local currency.
See also note 4 for more information on the Group’s exposure to currency risk.
2. Credit risk
Credit risk relates to the risk that the Group’s counterparties fail to pay their financial commitments, which might lead to a financial
loss. Follow--up and collection of receivables happens across units, based on guidelines set centrally.
No significant provisions were made in 2018 for losses on receivables. The Group’s maximum exposure to credit risk from accounts
receivables and contract assets amounted to NOK 2 070 million as of 31 December 2018.
3. Liquidity risk
Liquidity risk arises if the cash flows generated by the Group are not sufficient to match its financial obligations. The Group has
established long-term financing agreements to cover potential investments and other liquidity needs. The Group aims for limited
current interest-bearing debt in addition to its bank facility to reduce refinancing risk. Financing for corporate acquisitions is
evaluated independently.
The Group monitors its liquidity daily and produces liquidity forecasts on a regular basis to identify future liquidity requirements.
See also note 4 for more information on the Group’s exposure to liquidity risk.

NOTE 4

FINANCIAL INSTRUMENTS
A) Non-current interest-bearing liabilities and interest rate risk
Non-current interest-bearing liabilities
(NOK million)

Financial lease
Liabilities to credit institution
Capitalised arrangement fees
Non-current interest-bearing liabilities

31.12.2018

31.12.2017

12.6
4 733.9
-46.8
4 699.8

15.7
4 667.4
-60.7
4 622.4

See below a reconciliation of the changes in interest-bearing liabilites during 2018.

(NOK million)

Financial lease
Liabilities to credit institutions
Total

31.12.2017

Draw down
of new debt

Repayment
of debt

Currency
effects

31.12.2018

15.7
4 667.4
4 683.1

100.0
100.0

-3.1
-3.1

-33.5
-33.5

12.6
4 733.9
4 746.5

See below an allocation of the Group's non-current interest-bearing liabilites in fixed and variable interest rates (without excluding
capitalised arrangement fees)
(NOK million)

Interest-bearing liabilities - swapped to fixed interest rates
Interest-bearing liabilities - variable interest rates
Total non-current interest-bearing liabilities
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31.12.2018

31.12.2017

2 115.7
2 630.8
4 746.5

2 118.9
2 564.2
4 683.1

Non-current interest-bearing debt and interest rate risk
In 2018, there have been no changes to EVRY's financing agreement (“Senior Facility Agreement”/“SFA”) with a syndicate of 8
banks. The largest lenders are DNB, Nordea Bank, SEB, and Swedbank. The financing agreement has a total commitment of NOK 6
039 million divided in a bullet loan at draw-down of NOK 4 539 million and a revolving credit facility (RCF) of NOK 1 500 million to
cover working capital and other financing needs. The bullet loan consists of two tranches, NOK 3 433 million and SEK 1 135 million.
As of 31 December 2018, NOK 200 million of the RCF was drawn. The bullet loan falls due in its entirety in June 2022.
The financing secures EVRY a flexible capital and financing structure at competitive terms. Margins are subject to adjustments
based on the Group’s financial development. Adjustments to margins are based on the debt cover ratio defined as net interestbearing debt relative to normalized EBITDA.
The Group has throughout 2018 been in compliance with its financial covenants. The covenant calculation and reporting is based
on "original accounting principles" valid at the date of the facility agreement.
Arrangement fees related to the refinancing in June 2017 as well as commitment fees are part of the amortized cost calculation.
Interest rate swaps
As of 31 December 2018, EVRY had entered into interest rate swaps totaling NOK 2 100 million to hedge interest rates. 46 percent
of the Group’s long-term debt has thereby been swapped to fixed interest rates. The interest rate swaps match the interest periods
in the SFA (quarterly). Hedge accounting is applied and changes to the market value of the interest rate swaps are recognized as
part of the comprehensive income.
Interest rate swaps 31 December 2018:

Interest rate swap Nordea
Interest rate swap DNB
Interest rate swap SEB
Interest rate swap SEB
Interest rate swap Swedbank

Currency

Amount

Maturity date

Fixed interest rate

Mtm value

NOK
NOK
NOK
NOK
NOK

500
500
500
300
300

26.11.2021
27.06.2022
27.06.2022
27.06.2022
27.06.2022

1.28 %
1.46 %
1.37 %
1.37 %
1.38 %

3.5
2.1
3.6
2.2
2.0

Average duration for the interest rate swaps as of 31 December 2018 was 3.35 years.
The Group is exposed to the general level of interest rates in Norway and Sweden (Nibor/Stibor). A significant change in interest
rates would represent a significant increase/decrease in the company’s overall earnings.
The Group uses interest rate swaps to hedge against large fluctuations of cash flow. An increase in the general level of interest
rates will cause an increase in interest expense. This effect will be partially offset by interest rate swaps as the Group pays fixed interest on part of its debt (46 percent as of 31 December 2018). The Group monitors interest rate risk and calculates result effects
from potential changes in interest rates by simulating a change in the yield curve.
An increase of interest rates will increase the value of the Group’s interest rate swaps (positive effect). At the same time, the
Group’s interest costs will rise because of higher interest rates payable on the part of its total borrowings which is subject to
floating interest rates.
The table below shows the effect of an increase of 100 basis points in interest rates
on the consolidated profit and loss account:
2018

2017

Increase / decrease in basis points
Effect on profit after tax

100
-17.6

100
-13.5
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(NOK million)

B) Exchange rate risk and currency hedge
Financial items per currency 31 December 2018:
(NOK million)

Accounts receivable
Accounts payable
Bank deposits
Non-current liabilities
Net exposure financial position

SEK

USD

EUR

Other

527.2
241.5
74.0
1 101.1
-741.4

73.2
11.3
133.1
195.0

113.5
40.6
33.7
106.6

27.8
64.2
41.5
5.2

As of 31 December 2018, the Group had borrowed SEK 1 135 million to hedge its investments in Sweden. Translation effects
from liabilities and receivables arising from foreign investments are recognized as other comprehensive income. In 2018, the
translation amounted to NOK 17 million after tax for investments in Sweden.
The company has no material balance sheet risk in other currencies.
Exchange rates of relevance:

SEK
EUR
USD
GBP

2018
Average

2018
Spot

2017
Average

2017
Spot

0.9359
9.5962
8.1338
10.8463

0.9701
9.9483
8.6885
11.1213

0.9680
9.3271
8.2630
10.6386

0.9996
9.8403
8.2050
11.0910

C) Liquidity risk
(NOK million)

Liquidity reserve 31 December 1)
Liquidity reserve/operating revenues last 12 months

2018

2017

2 245.7
17.4 %

2 580.0
20.5 %

1) The liquidity reserve includes bank deposits and available credit facilities on the RCF and the overdraft.

Maturity profile for financial liabilities:
(NOK million)

Accounts payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Financial lease
Maturity credit facility
Non-current non-interest bearing liabilities 1)
Interests 2)
Total

Total

0 - 1 year

1- 5 year

More than 5 years

842.3
1 026.4
942.8
15.7
4 733.9
94.2
711.7
8 367.1

842.3
1 026.4
942.8
3.1
203.3
3 018.0

12.6
4 733.9
94.2
508.3
5 349.1

-

1) Non-current non-interest bearing liabilities of NOK 393.6 million in the balance sheet consists of NOK 94.2 in other liabilities and NOK 299.4 million in contract liabilities.
2) Estimate based on current debt portfolio, current forward curve and current margins.

D) Fair value hierarchy
Financial instruments that are valued at fair value in the statement of financial position are grouped on the basis of the following
fair value hierarchy, which applies three levels/groups for financial instruments. The levels/groups reflect the information used for
the determination of fair value.
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Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2: Instruments for which observable information is available, but for which there is no active market.
Level 3: Instruments for which there is no observable market data and the determination of fair value accordingly uses company
specific/subjective information.
For accounts receivable, accounts payable and other short-term items, fair values are considered to be equal to carrying values
due to their short-term nature. Non-current interest bearing liabilities are measured at amortised cost.
Financial assets and liabilities categories
As of 31 December 2018:

(NOK million)

Fair value
level

Fair value
through
OCI

Fair value
Loans and
through Receivables
profit and at amortized
loss
cost

Other
financial
liabilities at
amortized
cost

Total book
value

Fair value

Assets

Other non-current receivables
Accounts receivable
Other current receivables
Bank deposits
Total financial assets

2, 3 1)
3
3
3

10.4
10.4

-

310.6
1 701.2
1 055.9
645.7
3 713.4

-

321.0
1 701.2
1 055.9
645.7
3 723.8

321.0
1 701.2
1 055.9
645.7
3 723.8

3
3
3
3
3

-

-

-

4 699.8
94.2
842.3
1 026.3
1 181.0
7 843.6

4 699.8
94.2
842.3
1 026.3
1 181.0
7 843.6

4 699.8
94.2
842.3
1 026.3
1 181.0
7 843.6

Liabilities

Non-current interest-bearing liabilities
Non-current non-interest-bearing liabilities
Accounts payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Total financial liabilities
1) Fair value level 2 relates to interest rate swaps

During the reporting period 1 January 2018 to 31 December 2018, there were no transfers between the levels in the fair value
hierarchy.
As of 31 December 2017:

(NOK million)

Fair value
through
OCI

Fair value
through
profit and
loss

Loans and
Receivables

Other
financial
liabilities

Total book
value

Fair value

3
3
3
3

-

-

276.4
1 663.3
1 028.1
880.0
3 847.9

-

276.4
1 663.3
1 028.1
880.0
3 847.9

276.4
1 663.3
1 028.1
880.0
3 847.9

3
2,3 1)
3
3
3

3.0
3.0

-

-

4 622.4
9.8
933.8
986.2
1 222.9
7 775.1

4 622.4
12.8
933.8
986.2
1 222.9
7 778.1

4 622.4
12.8
933.8
986.2
1 222.9
7 778.1

Fair value
level

Assets

Other non-current receivables
Accounts receivable
Other current receivables
Bank deposits
Total assets
Liabilities

1) Fair value level 2 relates to interest rate swaps

During the reporting period 1 January 2017 to 31 December 2017, there were no transfers between the levels in the fair value
hierarchy.
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Non-current interest bearing liabilities
Non-current non-interest bearing liabilities
Accounts payable
Deductions and duties payable
Other current liabilities
Total liabilities

NOTE 5

SALARIES AND PERSONNEL COSTS
Salaries and personnel costs
(NOK million)

Salaries
Social security tax
Pension costs
Other benefits
Total salaries and personnel costs
Average number of employees
Average number of man years

2018

2017

3 948.4
739.3
379.1
642.9
5 709.8

3 958.2
728.6
366.5
805.5
5 858.8

8 636
8 433

8 571
8 336

Executive management remuneration
(NOK million)

2018 3)

Per Hove (CEO):

Salary
Pension
Other remuneration 1)
Number of shares 31.12.
Numper of options 31.12. 2)

3.170
0.471
0.503
356 869
746 206

1) Other remuneration also includes bonuses.
2) 317 666 options are subject to approval of annual general meeting.
3) The remuneration includes 10.5 months as EVP of business areas and 1.5 months as CEO.

(NOK million)

2018

2017

4.697
0.247
4.422

3.054
0.484
20.381

803 358
792 888

794 358
180 648

2018

2017

5.110
0.768
5.884

4.333
0.763
3.709

4 139 404
-

4 059 404
251 813

Henrik Schibler (CFO):

Salary
Pension
Other remuneration 1), 3)
Number of shares 31.12.
Numper of options 31.12. 2)
1) Other remuneration also includes bonuses.
2) 291 053 options are related to the STIP program and subject to approval of annual general meeting.
3) Includes remuneration related to the stock exchange listing in June 2017 for subscription of new shares.

(NOK million)
Björn Ivroth (former CEO):

Salary
Pension
Other remuneration 1)
Number of shares 31.12.
Numper of options 31.12.
1) Other remuneration also includes bonuses.

In addition a provision of NOK 14,7 million was made in the financial statements of 2018 related to the resignation of the former CEO.
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Other members of executive management 2018

(NOK million)

Wiljar Nesse
Trond Vinje
Asta Ellingsen Stenhagen
Malin Fors-Skjæveland
Unni Strømstad
Daniel Nordstad Grönquist
Total
Previous member of executive management (3 members)

Period

Salary

Pension

Other
remune
ration 1)

1.8-31.12

2.746
1.823
1.270
0.768
1.383
1.783
9.772

0.527
0.211
0.098
0.109
0.127
0.164
1.237

1.074
1.064
0.259
0.111
0.547
0.356
3.412

5.975

1.377

2.342

Number
of shares
31.12.18

Number
of options
31.12.18 2)

1 231 157
215 000
38 123
0
0
18 584
1 502 864

407 766
213 106
134 771
70 423
92 866
115 759
1 034 691

Number
of shares
31.12.18

Number
of options
31.12.18

3 057 260

473 655

1) Other remuneartion also includes bonuses
2) Of which 375596 options are related to the STIP program and subject to approval of annual general meeting

Other members of executive management 2017

(NOK million)

Other members of executive management

Salary

Pension

Other
remune
ration 1)

14.678

1.968

9.276

1) Other remuneration also includes bonuses.

The total remuneration of the CEO, CFO and other members of executive managment consists of basic salary and benefits supplemented by performance-based bonuses, share-based long-term incentive schemes and pension and insurance
arrangements. The Board of EVRY ASA has approved a bonus scheme for the CEO, CFO and members of executive management, whereby bonus will be paid based on the achievement of pre-determined targets. The maximum bonus
entitlement for the CEO and CFO is 18 months’ fixed salary, while the maximum bonus entitlement for the other members of
executive management is up to 12 months’ fixed salary. The Board of Directors has established detailed guidelines to implement
the above principles.
The Company has in November 2018 decided to implement a short-term one-off incentive program, in the form of a restricted
stock unit program (RSU's), for selected members of the executive management in the EVRY (the "STIP"), the purpose of the
STIP being to incentivise and secure retention of the selected key management. The STIP covers a total of 666 649 restricted
stock units (the "RSU's"), where each vested RSU gives the beneficiary the right to receive one share in the Company free of
charge (the "RSU Shares"). The RSU's will vest two years after the Grant Date (the "Vesting Period"), subject to the Beneficiary still
being employed within the EVRY Group at the Vesting Date. The Company may choose to settle the vested RSUs in cash rather
than in shares, through payment of the Grant Amount to the beneficiary. The STIP and any grant thereunder is subject to approval
by EVRY's general meeting in 2019.
The CEO will be granted RSU's with the value of two annual base salaries. These will vest after 24 months senority in the position
as CEO. The arrangement is subject to approval by the general meeting in 2019 and is conditioned upon that the executive is
hired as CEO at the time of the vesting.
The CEO has waived the redundancy rights provided by Chapter 15 of the Working Environment Act, ref. Section 15-16. He is
entitled to receive salary for 6 months following the normal notice period of 6 months. The CFO and other members of extended
group management are entitled to receive salary for periods of between 0 and 12 months following notice periods of between
6 and 12 months. Both the Chief Executive Officer, CFO and other members of executive management are subject to
non-compete agreements.
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The CEO, CFO and other members of executive management have not received any remuneration or other benefits from any
other company in the Group other than as set out above. No additional payments were made for special services over and above
an individual’s normal management responsibilities. The remuneration of the CEO, CFO and other members of
executive management is discussed in the company's Remuneration Committee and approved by the Board. Development of
basic salary follows a similar development as the rest of the employees.

Board of Directors
The table below shows remuneration paid out to the Board of Directors in 2018 and the number of shares held by board members.
(NOK million)

Göran Lindahl (Chairman)
Salim Nathoo
Rohan Haldea
Louise Søndergaard
Leif Teksum
Kristin Krohn Devold
Malin Persson
Al-Noor Ramji
Bente Riis Lennertzen 1)
Sigve Sandvik Lærdal 1)
Tommy Sander Aldrin 1)
Jenny Lindh 1)

Remuneration

Number of shares
31.12.18

1.142
0.792
0.792
0.817
0.817
0.362
0.361
0.216
0.312

1 061 777
59 987
59 987
24 180
11 600
6 680
2 436
6 680

0.091
0.072
0.072
5.844

1 233 327

Previous board members

Ingrid Lund
Ola Hugo Jordhøy
Jan Anders Dahlström
Total remuneration
1) Employee elected board members

The remuneration to the Board of Directors is determined in advance and paid out every six month with one half each time.
The employee elected board members receive the remuneration from the board in addition to ordinary salary from the company.
Each member of the Board of Directors was in 2018 invited to participate in a new share matching program, under which each
member will have the right to receive one additional share free of charge from the Company for each share the member acquires
at market terms, up to such maximum number of shares that equal 1/3 of the base remuneration received. Both investment shares
and matching shares will be subject to a lock-up agreement and cannot be sold until the member retires from the
Board of Directors.
No loan or provision of security have been provided to the CEO or members of the Board.
STATEMENT TO THE GENERAL MEETING OF EVRY ASA REGARDING STIPULATION OF SALARY AND OTHER
REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT
1. GENERAL
Pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "Companies Act") § 6-16a, the Board of Directors shall
prepare a statement regarding stipulation of salary and other compensation to the CEO and the other executive management.
The statement contains guidelines for stipulation of salary and other remuneration, and should also include the main principles for
the company's policy for remuneration of the executive management.
The Companies Act § 6-16a also requires the Board of Directors to give an account of the policy for remuneration of the executive
management applied in the preceding financial year.
This statement is presented by the Board of Directors of EVRY ASA (the "Company") to the Company's general meeting for the
first time following conversion of the company to a public limited liability company on 1 June 2017.
2. MAIN PRINCIPLES FOR THE COMPANY'S POLICY FOR REMUNERATION OF THE EXECUTIVE MANAGEMENT
As a larger international participant within its industry, the Company is required to compete in an international market for top
executive candidates when determining the remuneration for its executive management.
The Company is consequently also dependent on being able to offer remuneration which can attract and retain high-quality
persons for the executive management.
It is the Board of Directors' policy to ensure that in order to secure the best possible management of the Company, the Company
needs to offer remuneration which is satisfactory to the relevant candidates and which is competitive in an international market.
The level of remuneration shall as a starting point be competitive both in a Norwegian and an international context.
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3. REMUNERATION AND OTHER SALARY
It is the Company's policy that the remuneration to the executive management mainly shall be paid in the form of a monthly salary
which reflects the employees' position, experience and expertise.
Bonus schemes for the executive management shall partly be linked to the Company's results and partly determined at the
discretion of the Board of Directors.
The Board of Directors' discretion shall, inter alia, consider achievements on financial, operational and organizational targets.
The bonus arrangement for the executive management is capped at different levels, up to a maximum of 150 % of the regular
annual salary for the relevant persons.
The executive management may be offered free use of a company car in addition to other normal employee benefits such as free
phone, internet access, etc.
Special pension plans may be established for the executive management. The members of executive management are currently
members of a pension plan financed from operations. The operations pension plan is not subject to the legislation on defined
contribution pensions or the legislation on enterprise pensions, and is not funded. The annual pension entitlement is calculated as
25 percent of salaries exceeding 12 G for the CEO and the other members of executive management.
Arrangements for remuneration post termination of employment will normally be viewed in connection with competition clauses
in the relevant person's employment agreement, so that they shall only compensate for any restrictions in the relevant person's
ability to seek new employment, and otherwise in accordance with applicable law. Arrangements for remuneration post
termination of employment shall at the outset provide for deduction of salary from other employers.
When considered appropriate, the Board of Directors may also agree that certain members of the executive management shall
have a contractual severance payment included in their employment contracts. The CEO, the CFO and the EVP EVRY Norway
have, on certain customary terms, a right to up to a twelve-month severance payment package. No other members of the
executive management currently have severance packages.
4. LONG TERM INCENTIVE PROGRAM
The Company has established a long-term incentive programme ("LTIP"), pursuant to which members of management and key
employees, may be granted options to subscribe for shares in the Company.
Participation in the LTIP each year will be decided by the Company's Board of Directors, based on recommendations from the
remuneration committee in connection with annual allocations. The total maximum award each year, in terms of options that
can be granted under the LTIP, (the "Annual Award") shall be based on inter alia the EVRY Group's overall performance in the
preceding financial year. The Annual Award shall, however, not exceed 0.8 percent of the total outstanding share capital in the
Company on a fully diluted basis.
The strike price for the options shall be equal to par value of the shares at the time of exercise. The options allocated in any given
year will vest linearly with one-third after 12 months, one-third after 24 months and one-third after 36 months, subject to certain
hurdles based on fair value of the Shares. The maximum profit through exercise of share options under the LTIP in one year is
capped at 200 percent of the annual base salary for the CEO and CFO, and 100 percent of the annual base salary for other
employee participants.
5. THE REMUNERATION POLICY IN THE PRECEDING FINANCIAL YEAR
The policy for remuneration in the preceding financial year has been conducted based on the same principles as set out in this
statement. In addition, a number of previously existing incentive arrangements were triggered by the listing of the Company on
Oslo Børs, as further described in the Company's prospectus dated 6 June 2017 and published in connection with the listing.
6. TREATMENT OF THIS STATEMENT
This statement is provided to the Company's shareholders in connection with the notice of the Annual General Meeting for 2018.

With respect to the guidelines relating to remuneration in the form of shares, subscription rights, options and other forms of
remuneration linked to shares or the development of the price of the shares in the Company or other companies in the group
(ref. Section 4 above), the General Meeting's vote will be binding on the Board of Directors.
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This statement shall be considered by the General Meeting and the General Meeting shall hold an advisory vote in which the
General Meeting may approve or reject the guidelines set out in this statement.

NOTE 6

EMPLOYEE SHARE OPTIONS
Share option program
The company operates a share option program for members of executive management and key employees in leading positions.
71 employees were included in the program at 31 December 2018.
The total maximum allocation each year, in terms of options that can be granted under the LTIP, (the "Annual Award") shall be
based on inter alia the EVRY Group's overall performance in the preceding financial year. The Annual Award shall, however, not
exceed 0.8 percent of the total outstanding share capital in the Company on a fully diluted basis.
The options allocated in any given year will vest linearly with one-third after 12 months, one-third after 24 months and one-third
after 36 months. The overall value of the program is linked to EVRY's share price at the Oslo Stock Exchange. Participants in the
program are granted an option to subscribe for a certain number of shares in EVRY at a strike price of NOK 1.75 provided the fair
value of EVRY's shares meets certain thresholds. In order for the options to become exercisable, the EVRY share price must be at
or above the so called "Fair Market Value" of EVRY's shares at the grant date. The Fair Market Value of EVRY's shares shall be
determined by using the volume weighted average trading price of the EVRY shares in the 15 days before and 15 days after the
grant date. The participant must be employed at the time of vesting and exercise.
Shares received following exercise of vested options will be subject to a 12-month lock-in period. In this period the participants
cannot sell the shares other than to be able to pay taxes resulting from exercise of the options. In addition to the lock-in period,
there is also a cap on the maximum profits the participants can receive when exercising the options. The cap is individually set for
each participant.
Options outstanding at 31.12:

Options outstanding at 1.1
Options granted
Options exercised
Options terminated
Options expired
Options outstanding at 31.12
Of which fully vested
Accrued Social Security tax at 31.12 (NOK million)
Option cost recognised to profit and loss (NOK million)

2018

2017

2 305 847
2 557 045
-516 195
4 346 697
616 849

2 305 847
2 305 847
-

6.2
27.1

0.4
1.8

Provision is made for employer's social security contributions on the difference between the exercise price of options vested and
the market value at 31 December each year.
The fair value of options is calculated when they are granted, and charged to profit and loss over the vesting period and off set
against equity. The fair value of options is calculated by using a Monte Carlo simulation.
The following assumptions are used for the calculation:

Fair Market Value (at grant date)
Option exercise price (NOK)
Average volatility
Expected dividend yield
Vesting period
Expire (from grant date)
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2018

2017

30.15
1.75
0.27 %
4%
12-36 months
7 years

32.30
1.75
0.27 %
4%
12-36 months
7 years

Volatility
Historic volatility is assumed to be a reasonable indicator of future volatility. Future volatility is therefore defined as historic volatility
for the same period as the vesting period. As EVRY does not have sufficient history to use its own volatility, the average volatility of
a set of peers has been used to determine the expected volatility for the lifetime of the options.
Risk-free interest rate
The risk-free interest rate used for option calculations is collected as of grant date from Norges Bank and Oslo Stock Exchange.
Where there is no exact match between the term of the interest rates and the term of the options, interpolation is used to estimate
a comparable term. The risk-free rate on the grant date ranges from 0.34 percent (1 year) to 1.24 percent (interpolated year).

NOTE 7

PENSIONS
The Group provides pensions principally through insured collective schemes with life insurance companies. Pension
arrangements related at 31 December 2018 to 5 570 active employee members of defined contribution pension schemes
and 542 pensioners in insured defined benefit schemes. In addition the Group have various compensation- and uninsured
pension plans that includes 1 313 employees. The presentation of pension costs and pension liabilities set out below
aggregates the various pension arrangements provided by the Group. The figures therefore include a number of different
defined benefit, defined contribution and multi-company pension schemes.
The Group’s Norwegian companies operate a defined contribution pension scheme for employees. The annual contributions
to this scheme are at the rates of 4.25 percent for salaries up to 7.1 times the social security base amount (G) and 8 percent for
salaries between 7.1G and 12G. From 1.1 2017 the break point was moved from 6G to 7.1G as a consequence of a change in
the Defined-Contribution Pensions Act. The scheeme meets the Norwegian legal requirements for mandatory occupational
pension ("obligatorisk tjenestepensjon").
The majority of the employees of the Group’s Norwegian companies is members of the common scheme of AFP early
retirement pension arrangement.The scheme gives a lifelong supplement to the ordinary pension. Employees can choose
whether to draw the new AFP pension from 62 years of age, even if they continue to work, and additional rights can be earned by
working until 67 years of age. The scheme is a multi-company defined benefit scheme, and is financed by premium payments
determined as a percentage of salary. There is as yet no reliable measurement and allocation of liabilities and assets between
the companies that participate in the scheme. The new scheme is therefore treated for accounting purposes as a defined
contribution pension scheme and the premiums paid are recognised as costs through profit and loss with no provision made in
the accounts. The premiums paid in 2018 were set at 2.5 percent of total salary payments for salary payments to the employer’s
employees between the social security base amount (G) and 7.1G. The equivalent premium rate for 2019 will be unchanged at
2.5 percent. The scheme is underfunded, and the administrator (Fellesordningen for AFP) assumes that premiums will have to
increase over time in order to ensure sufficient buffer capital to cope with increased payments. Companies that participate in
the AFP scheme are jointly and severally liable for two-thirds of the pension payments due to employees who satisfy the terms
and conditions at any time. The liability applies both to shortfalls in premium payments and if the premium rate applied proves
insufficient to meet the liabilities. In the event that the scheme is terminated, the participating companies have a duty to continue
to make premium payments to provide for pension payments to employees who are members of the scheme or who satisfy the
requirements of collective agreements for such pension arrangements at the date of termination.

ANNUAL REPORT 2 0 1 8 | 1 4 3

FINANCIAL STATEMENTS & NOTES

Employees in the Group’s Swedish companies are principally members of the ITP pension scheme. The ITP scheme is based
on collective agreement between the Confederation of Swedish Enterprise and the Council for Negotiation and Co-operation
representing salaried employees within the private sector. ITP came into operation on 1 July 2007, and applies to employees
born in 1979 or later. All new employees become members of the scheme at 25 years of age. The ITP scheme is a defined
contribution scheme, to which the employer contributes 4.5 percent of salary up to 7.5 times the "basic income amount" and
30 percent of salary over this amount. Employees born before 1979 are members of the old scheme, which is a combination of
a defined contribution scheme and a defined benefit scheme (ITPK and ITP2 respectively). ITP2 is a multi-company scheme
that provides a retirement pension calculated as 10 % of final salary for salary up to 7.5 times the "basic income amount",
65 percent of final salary for salary between 7.5 times and 20 times the "basic income amount" and 32.5 percent of final salary for
salary between 20 times and 30 times the "basic income amount". Full pension entitlement is earned after 30 years of pensionable employment. There is no reliable measurement and allocation of the company’s share of the overall assets and liabilities of
the scheme. The scheme is therefore treated in the accounts as a defined contribution scheme. ITPK is a defined contribution
scheme with a contribution rate of 2 % with the possibility of additional contributions by agreement.

The members of executive management are members of a pension plan financed from operations. The operations pension plan
is not subject to the legislation on defined contribution pensions or the legislation on enterprise pensions, and is not funded.
The annual pension entitlement is calculated as 25 percent of salaries exceeding 12 G for the Chief Executive Officer and the
other members of executive management. The annual return shall at a minimum equal 12 months NIBOR as at 31 December
of the previous year. The accumulated accrued entitlement, including investment return and employer’s social security
contributions, totalled NOK 23.2 million at 31 December 2018.
Pension costs
(NOK million)

2018

2017

17.1
5.0
0.1
22.3
356.9
379.1

18.5
3.3
-2.0
19.8
346.6
366.5

1.1 - 31.12.2018

1.1 - 31.12.2017

767.0
17.1
16.5
5.4
0.7
-40.2
766.6

818.6
18.5
18.1
32.5
-82.0
-38.8
767.0

1.1 - 31.12.2018

1.1 - 31.12.2017

567.6
-5.1
7.7
-25.7
544.5

651.6
10.2
-76.3
10.8
-28.7
567.6

1.1 - 31.12.2018

1.1 - 31.12.2017

Gross liability to provide pensions (PBO)
Fair value of plan assets
Effect of asset ceiling
Net pension liability

766.6
544.5
-50.9
273.0

767.0
567.6
-66.1
265.5

Plan assets in the statement of financial position
Pension liabilities in the statement of financial position

273.0

265.5

Current value of pension entitlement accrued over the year
Net interest on pension liabilities
Curtailments and settlements
Pension costs charged to profit and loss from defined benefit plans
Defined contribution schemes and early retirement plans
Pension costs charged to profit and loss

Change in calculated pension liabilities
(NOK million)

Defined benefit obligations 1 January
Current value of pension entitlement accrued over the year
Interest on pension liabilities
Actuariel gains and losses
Acquisition/sale of business, curtailment and settlement
Pension payments
Defined benefit obligations 31 December

Change in fair value of plan assets
(NOK million)

Fair value of plan assets 1 January
Actual return on plan assets
Curtailment and settlement
Pension premium paid
Pension payments
Fair value of plan assets 31 December

Pension liabilities
(NOK million)
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Change in pension liabilities
(NOK million)

Pension liabilities 1 January
Pension costs
Effect of actuarial gains and losses recognised as comprehensive income
Premium payments
Acquisition/sale of business
Benefits paid and Paid-up policies
Pension liabilities 31 December

1.1 - 31.12.2018

1.1 - 31.12.2017

265.5
22.3
7.8
-7.7
-14.9
273.0

217.6
19.8
52.7
-10.8
-3.7
-10.0
265.5

The effect of asset ceiling of NOK 50.9 million relate to pension plans which have an overfunding exceeding the asset ceiling.
The effect for the year of actuarial gains and losses recognised as other comprehensive income represented an increase in
pension liability of NOK 7.8 million, principally as the result of lower return than expected on plan assets.
The summarised information presented is based on annual calculations carried out by an independent actuary.
The following assumptions are used in the actuarial calculations:

Discount rate
Future salary inflation
Growth in the basic state pension (G)
Annual increase in pensions
Staff turnover
Mortality assumptions

2018

2017

2.60 %
2.75 %
2.50 %
0.80 %
Own table
K2013

2.40 %
2.50 %
2.25 %
0.50 %
Own table
K2013

The assumptions used for pension calculations follow the guidelines issued by the Norwegian Accounting Standards Board (NRS)
as at 31 December 2018. Over recent years, the Norwegian market for covered bonds has grown strongly. NRS has therefore
accepted the use of covered bond interest rates as the basis for the discount rate for pension calculations instead of using the
interest rate on Norwegian government bonds. Based on it's assessment of the depth in the Norwegian market for covered bonds,
EVRY has applied the parameters recommended by the NRS guidelines, which includes using the covered bond interest rate as
the basis for the discount rate.
Pension calculations use the K2013 table for mortality risk, which is based on the best estimate of the population in Norway.
The risk table for disability, IR02, corresponds with the estimated risk of disability in the Group. Extracts of information from the risk
tables are provided below. The table shows the likelihood of an employee in a specified age group for men and women becoming
disabled or dying within 12 months, and also shows life expectancy.

Life expectancy (age)

Mortality expectancy (%)

Disability expectancy (%)

Age

Men

Women

Men

Women

Men

Women

20
40
60
80

89.9
88.4
87.2
90.0

94.0
92.1
90.7
92.4

0.02 %
0.05 %
0.39 %
4.03 %

0.01 %
0.03 %
0.27 %
2.78 %

0.10 %
0.20 %
1.90 %
-

0.10 %
0.30 %
2.90 %
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Uncertainty of estimates
Calculations of pension cost for the year and the book value of pension liability are based on the assumptions above. Considerable
uncertainty attaches to the amounts calculated, which principally vary in pace with the level of interest rates in Norway.
The plan assets as of 31 December were invested as follows:
Investment category

Bonds
Equity securities
Properties
Other
Total

2018

2017

67 %
27 %
5%
1%
100 %

63 %
29 %
7%
1%
100 %

Pension assets are invested in bonds issued by the Norwegian government, Norwegian municipalities, financial institutions
and corporations. Bonds held in foreign currencies are to a large extent currency hedged. Pension assets are invested both in
Norwegian and foreign equity securities. The currency hedging policy for foreign equity securities is evaluated on an individual
investment basis. Pension assets are invested in accordance with the guidelines applying to life insurance companies.
The Group expects to pay approximately NOK 8 million in pension premiums to the Group’s defined benefit plans in 2019.
The weighted average duration of the Group's pension liabilities as at 31 December 2018 was 12 years, and the maturity structure
over the next 10 years is as follows:
(NOK million)

Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6-10
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34.9
34.9
36.1
37.1
38.0
212.4

Sensitivity analysis
The table below shows the estimated percentage change in pension liability and pension cost for the defined benefit pension
schemes in Norway in the event of a one percentage point change in the most important parameters. This analysis has been
carried out using a method that extrapolates the effect on pension liabilities of a change in the calculation parameters at the expiry
of the reporting period.

Discount rate -1 %
Discount rate +1 %
Future salary inflation -1 %
Future salary inflation +1 %
Growth in the basic state pension (G) -1 %
Growth in the basic state pension (G) +1 %
Annual growth in pensions -0.5 %
Annual growth in pensions +1 %

PBO

Pension costs

11.4 %
-9.3 %
-0.4 %
0.7 %
0.4 %
-0.3 %
-5.4 %
10.8 %

1.8 %
-1.5 %
-1.6 %
2.1 %
1.3 %
-1.1 %
-0.6 %
1.1 %

Risk assessment
The Group is exposed to various risks in relation to its defined benefit pension arrangements as a result of uncertainty in relation
to the assumptions applied and future outcomes. The most important areas of risk relate to increasing life expectancy, the risk of a
reduction in the actual return earned on pension assets, interest rate level in Norway and risks associated with higher inflation and
salary increases. Changes of this nature would cause an increase in liability for the Group. However, risk exposure in this respect has
been significantly reduced following the closure by the Group of a number of defined benefit pension schemes over recent years.

NOTE 8

COST OF GOODS SOLD AND OTHER OPERATING COSTS
Cost of goods sold comprise:
(NOK million)

Purchase and lease of software
Purchase and lease of hardware
Consulting services
Network capacity
Use of goods embedded in service deliveries
Other cost of goods sold
Total cost of goods sold

2018

2017

482.2
98.9
596.7
187.6
1 530.9
1 770.8
4 667.1

441.0
101.0
550.4
207.8
1 491.6
1 901.0
4 692.7

Other cost of goods sold are mainly related to the long-term partner agreement with IBM, where IBM operates EVRY’s basis
infrastructure platform.
Other operating costs comprise:
(NOK million)

2017

568.0
292.9
164.6
257.4
1 282.8

626.2
346.3
148.0
295.5
1 415.9

Consulting costs which are reinvoiced as a part of a customer contract are classified as cost of goods sold in the statement of
comprehensive income. Other consulting costs are classified as other operating costs.
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Premises rental and other premises costs
Consulting costs
Travel costs
Other operating costs
Total other operating costs

2018

Auditor’s remuneration
The following table shows remuneration to the Group's auditor, EY, in respect of audit services delivered, including the amounts
invoiced in respect of audit-related and tax-related services. The amounts shown include both Norwegian and foreign subsidiaries,
and are exclusive of value added tax.
(NOK million)

Audit fee
Other attestation services
Tax services
Other services
Total remuneration

2018

2017

8.155
5.777
2.607
2.363
18.902

8.201
14.402
1.855
9.068
33.527

Other attestation services includes services related to ISAE 3402 and SAS 70. These expenses are mainly reinvoiced by the company.

NOTE 9

FINANCIAL ITEMS
(NOK million)

2018

2017

Interest income
Other financial income
Total financial income

10.5
2.2
12.7

16.8
3.7
20.5

Interest expenses
Other financial expenses
Total financial expense

175.4
41.5
217.0

331.3
374.9
706.2

Currency gains
Currency losses
Net foreign exchange gain/-loss

145.3
171.8
-26.5

309.7
296.5
13.2

Net financial expenses in 2018 was NOK 230.8 million, a decrease of NOK 441.7 million from NOK 672.5 million in 2017. The net
financial expenses in 2017 were driven by the refinancing of the Group’s debt facilities completed in connection with the IPO in
June 2017, where refinancing costs added up to NOK 313 million, where of NOK 195 are realted to arragement fees on the old
financing agreement.
The reduction in net financial expenses in 2018 were also due to significantly lower leverage during the year compared to 2017.
See note 4 for further information on the Group's financing agreements.
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NOTE 10

TAXES
Deferred tax/tax asset is calculated on the basis of the differences which exist at year-end between accounting and taxation values.
Deferred tax asset based on losses carried forward and other tax reducing differences is recognised in the statement of financial
position to the extent that it is considered likely that future taxable profit will be available to make use of the deferred tax asset.
Significant judgement is required by the management to decide on the size of the recognised deferred tax asset. The recognised deferred tax asset is based on expected future taxable profit, timing of the expected use of the deferred tax asset and
strategies on tax planning.
Deferred tax/tax asset arises in respect of the following timing differences:
(NOK million)

Intangible assets
Tangible assets
Pension liabilities
Deferred taxable gain
Items recognised as comprehensive income
Implementation of IFRS 15, prepaid revenues
Other timing differences
Gross timing differences
Losses carried forward
Basis for deferred tax/-deferred tax asset
Deferred tax asset
Deferred tax

31.12.2018

31.12.2017

1 019.7
26.9
-208.6
34.0
-58.5
-481.6
-63.3
268.6
-3 002.2
-2 733.6

1 016.3
9.0
-201.2
42.5
-67.3
-130.1
669.1
-3 460.7
-2 791.6

637.9
12.3

588.2
4.5

2018

2017

3.8
-1.8
2.0

27.3
-2.4
24.9

Taxation effects from items recognised as other comprehensive income:
(NOK million)

Market value of financial derivatives
Pension estimate changes
Total

The Group had tax losses carried forward at 31 December 2018 totalling NOK 3 002.2 million, and the calculated deferred tax asset
related to these losses amounted to NOK 659.2 million. The losses carried forward mainly relate to the operation of the Norwegian
activities and there are no time limits to carrying forward these losses. Losses carried forward are partially netted against positive
timing differences. Deferred tax assets relating to tax losses carried forward that are not recognised in the accounts amounted to
NOK 12.1 million as of 31 December 2018. Corresponding amount as of 31 December 2017 was NOK 98.0 million.
Based on the Group's budgets and estimates on earnings, it is expected that the losses carried forward will be utilised within 3-4 years.
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(NOK million)

2018

2017

77.8
-121.7
2.0
-41.8

-121.2
24.9
-96.2

49.1
77.8
20.5
3.4
150.8

49.0
-121.2

-

13.4

181.8
5.5
-5.9
-81.9
20.5
2.8
22.1
3.4
2.4
150.8

-80.0
1.8
-10.3
1.9
26.6
0.1
-12.2
-72.1

19.1 %

21.6 %

Changes in deferred tax

Change in deferred tax to profit and loss
Deferred tax from implementation of IFRS 15 (booked against equity)
Other changes in deferred tax not taken to profit and loss
Change in deferred tax in the statement of financial position
Tax cost for the year comprises

Tax payable
Change in deferred tax to profit and loss
Witholding tax
Under/over accrual of tax prior year
Total tax of the year
Tax expense related to transaction costs recorded directly against equity

0.1
-72.1

Reconciliation of tax of the year

23 % of profit/-loss before tax (24 % in 2017)
Expenses not deductible
Non-taxable income
Change in valuation allowance
Withholding tax
Tax rate differences abroad
Tax rate change in Norway and Sweden
Under/over accrual of tax prior year
Other permanent differences
Tax of the year
Effective tax rate

NOTE 11

EARNINGS AND PROPOSED DIVIDEND PER SHARE
Basic earnings per share is calculated as profit/-loss for the year attributable to shareholders (owners of the parent company)
divided by the average weighted number of shares outstanding over the year.
Diluted earnings per share is calculated as profit/-loss for the year attributable to shareholders (owners of the parent company)
adjusted for all dilutive effects in respect of options.
(NOK)

2018

2017

Profit/-loss for the year attributable to shareholders (owners of the parent)

639 700 000

-262 200 000

Weighted average number of shares in the period
Effect of share options (employees)
Diluted weighted average number of shares

370 806 077
1 485 391
372 291 468

319 072 529
40 566
319 113 095

1.73
1.72

-0.82
-0.82

648 910 635
1.75

463 507 596
1.25

Earnings per share, basic (NOK)
Earnings per share, diluted (NOK)
Dividend proposed for approval by the Annual General Meeting
(not recognised as a liability at 31 December)

Proposed total dividend payment (NOK)
Proposed dividend per share (NOK)
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NOTE 12

INTANGIBLE ASSETS

Goodwill

In-house
Developed
Software

Other
intangible
assets

Book value at 1 January 2017

5 577.7

433.0

123.6

Additions in the year
Disposal/reclassification in the year
Depreciations
Translation differences
Book value at 31 December 2017

37.2
121.2
5 736.1

206.3
-55.7
12.2
595.8

Additions in the year
Disposal/reclassification in the year
Depreciations
Write-downs
Translation differences
Book value at 31 December 2018

180.8
-2.8
-64.6
5 849.5
Yearly assessment

(NOK million)

Useful life
Method of depreciation

Customer contracts
and other intangible
assets allocated from
acquisitions

Total

44.0
-6.3
-30.7
-6.5
124.0

16.0
0.9
-14.4
2.5

6 150.2
288.4
-6.3
-100.8
126.8
6 458.3

260.5
-1.9
-57.0
6.6
804.0

64.5
-26.7
-15.5
-13.1
133.1

-0.8
1.7

505.7
-4.6
-84.4
-15.5
-71.1
6 788.3

5-15 years
Linear

2 - 10 years
Linear

4 - 10 years
Linear

The additions of goodwill in 2018 are mainly related to the acquisition of Exonor Group AS (NOK 139.5 million), Findwise AB
(NOK 33.1 million). All excess values related to the acquisitions have been allocated to goodwill.
Costs of NOK 260.5 million in respect of in-house developed software were capitalised in 2018, of which NOK 201.0 million
related to investments carried out in the Financial Services segment. These investments are mainly related to the development
of a new core banking and payment solutions. Investments in customer contracts and other intangible assets totalled NOK 64.5
million in 2018. Investments in in-house developed software and other intangible assetes are depreciated when the software
or the different modules are delivered and ready to be used by the customer.
When capitalising development costs that relate to the use of internal resources, costs are estimated using an hourly rate
based on the direct costs per employee. In the event of any indication of the need for a write-down in respect of an individual
development project, the recoverable amount is tested against the book value. The recoverable amount assigned to the
development project is determined on the basis of calculations of value in use. These calculations are based on discounting
future cash flows that involve uncertainty and require the use of estimates. A change in the forecast revenue or margin used when
estimating future cash flows will affect the estimated value of the development project in question. Annual impairment tests are
performed for capitalised development projects where amortisation has not yet started. Projects under development have been
tested for impairment as of year-end 2018. Based on these tests, no need for impairment has been identified for 2018.
Allocation of goodwill to cash-generating units:
(NOK million)

31.12.2017

1 612.7
1 816.1
1 867.9
381.8
171.0
5 849.5

1 612.7
1 807.9
1 759.5
381.8
174.1
5 736.1
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Financial Services
Norway
Sweden
BEKK Consulting
Global Delivery
Total

31.12.2018

The Group evaluates whether there are any indications of a possible impairment of goodwill on a quarterly basis. The price on
the Group's listed shares is an important indicator. The Group also tests goodwill for impairment at other times if this becomes
necessary as a result of indications of possible impairment, and such tests are always carried out at year-end. Goodwill is tested
for impairment for each identified cash generating unit in the Group. A ‘cash generating unit’ represents the lowest identifiable
group of assets that generates cash inflow while being for all practical purposes independent of cash inflow generated by other
assets or groups of assets. The number of cash generating units in 2018 was five, in line with the Group’s business structure.
For the 2018 financial year the Group has determined the value in use of its cash generating units using the discounted cash
flow method. For the Bekk Consulting and Global Delivery cash generating units, fair value has been calculated using valuation
multiples. For Bekk Consulting a multiple of 10 x EBITDA in 2018 has been assumed, while for Global Delivery a multiple of
6 x EBITDA has been assumed. Cash flows for after 2018 (terminal values ) have been extrapolated from the cash flows for 2018,
adjusted for the expected level of long-term revenue growth. Future cash flows have been determined on the basis of the Boardapproved budget for 2019.
The impairment tests carried out at the end of 2018 do not show any need to write down the Group’s goodwill. The Group has
delivered financial results for 2018, in line with expectations and it has, together with the cost reduction measures that have been
implemented and the outsourcing agreement entered into with IBM, created a sound foundation for strengthening its market
position and growth rate going forward.
A change in the yield requirement used for discounting future cash flows will affect the book value of goodwill. An increase in the
yield requirement will, in isolation, cause a lower value in use which in turn will cause a fall in the value of goodwill. A change in
the WACC used with 2 percentage points will not lead to any write down of goodwill.
The estimates used to determine future cash flows and the discount rate used when calculating value in use are subject to
uncertainty. The assumptions applied are as follows:

Growth rate
Average rates of growth in operating revenue are based on management’s expectations of future conditions in the markets in
which the business operates. The assumed long-term growth rate beyond the budgets and strategic plans approved by the
Board cannot be higher than the long-term rate of growth in the economy where the business operates.

EBITA margin
EBITA margins are based on the volume/margins achieved historically, adjusted for expected future developments in market
conditions. Programs to improve efficiency that are approved and committed are taken into account in determining the expected future EBITA margins.

Investment (CAPEX)
Calculations of value in use assume a normalised relationship between investment and operating revenue. It is assumed that the
operational investments and investments in software developed in-house that are necessary to achieve the expected growth in
revenue will be carried out. The cash generating unit Financial Services is more capital intensive than the other cash generating
units, and accordingly CAPEX for this unit is forecast at a higher percentage of revenue.

Discount rate
Future cash flows are discounted to present value using a discount rate based on a calculation of a weighted average cost of
capital (WACC). For 2018, after-tax WACC was assumed to be 7 percent. This is based on a risk-free interest rate of 1.88 percent,
a gearing ratio, of 26 percent an equity market premium of 5 percent and equity beta of 1.3. The same WACC is applied for all
cash generating units since differences in future uncertainty are reflected in the expected cash flows that form the basis for the
calculation of future value in use. The observed level of risk expressed in terms of equity beta is also considered to be close to 1
for all segments in which the Group operates, indicating that the same WACC should apply to all cash generating units.
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NOTE 13

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Improvements
to leased
premises 1)

Machinery/
fixtures 1)

Vehicles

IT
equipment

Total

Acquisition cost at 1 January 2017

143.9

562.1

1.7

954.3

1 661.9

Reclassifications
Additions
Disposals
Translation differences
Acquisition cost at 31 December 2017

24.9
14.2
-0.4
1.5
184.1

-21.3
75.6
-97.8
6.3
524.9

0.1
0.2
-0.1
1.9

-3.7
44.3
-295.4
7.5
707.0

134.3
-393.7
15.3
1 417.9

Reclassifications
Additions
Additions through acquisitions
Disposals
Translation differences
Acquisition cost at 31 December 2018

-22.5
1.8
-1.9
161.4

-41.6
42.9
0.9
-3.1
524.0

0.8
2.7

-294.6
31.9
0.2
-5.6
438.9

-358.7
77.3
1.1
-10.6
1 127.0

Accumulated depreciation/write-down at 1 January 2017

105.2

370.7

0.7

759.6

1 236.2

Reclassifications
Depreciations
Write-downs
Disposals
Translation differences
Accumulated depreciation/write-down at 31 December 2017

22.7
8.6
-0.4
1.0
137.1

-24.5
63.1
-96.0
4.6
317.9

0.2
0.2
-0.1
1.1

1.6
91.2
26.1
-295.7
3.0
585.8

163.1
26.1
-392.1
8.6
1 041.9

Reclassifications
Depreciations
Additions through acquisitions
Disposals
Translation differences
Accumulated depreciation/write-down at 31 December 2018

-21.9
8.4
-1.5
122.1

-37.9
57.0
0.2
-2.4
334.8

0.2
1.3

-291.6
65.3
0.6
-5.7
354.5

-351.4
130.9
0.9
-9.6
812.7

Depreciation rates 2)
Depreciation method

10-20 %
Linear

15-30 %
Linear

20 %
Linear

20-33 %
Linear

Book value
At 31 December 2018
At 31 December 2017

39.4
47.0

189.2
207.0

1.4
0.9

84.3
121.1

(NOK million)

314.3
376.0

1) Fixtures and fittings in leased premises are depreciated over the residual period of the lease if this is shorter than the normal depreciation period.
2) Depreciation rates stated are valid for both 2018 and 2017.
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NOTE 14

INTERESTS IN SUBSIDIARIES, ASSOCIATED COMPANIES AND JOINT VENTURES
Shares in subsidiaries owned by parent company
Company

Registered office

EVRY Norge AS
EVRY Sweden Holding AB
EVRY Card Services AS
EVRY Danmark A/S
EVRY Økonomitjenester AS
Fellesdata AS

Bærum, Norway
Stockholm, Sweden
Mo i Rana, Norway
Viborg, Denmark
Trondheim, Norway
Bærum, Norway

Ownership share

Voting share

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

In addition to subsidiaries owned by the parent company, the following material companies are consolidated
in the Group accounts:
Company

Registered office

EVRY AB
EVRY Card Services AB
Infopulse Ukraine LLC
EVRY India Private Limited
EVRY USA Corporation Inc
Eye-share AS
Bekk Consulting AS
EVRY Sweden AB
EVRY Financing AS

Stockholm, Sweden
Stockholm, Sweden
Kiev, Ukraine
Bangalore, India
California, USA
Stavanger, Norway
Oslo, Norway
Jönköping, Sweden
Bærum, Norway

Ownership share

Voting share

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

The subsidiary EVRY Financial Service UK Limited (register number 05042894) has for 2018 used an exemption in the Companies
Act (section 479A) relating to audit of the accounts. The company's financial statements for 2018 have thereby not been audited.
Interests in joint ventures:
The Group has a 50 percent share in the joint venture Buypass AS. The other 50 percent share is held by Norsk Tipping AS.
The investment is recognised in the consolidated accounts in accordance with the equity method.
(NOK million)

Buypass AS

Book value at 1 January 2018
The Group's share of this years profit/-loss
Book value at 31 December 2018

62.7
16.1
78.9

Summarised financial information - Buypass AS (NOK million):
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Company

Assets

Liabilities

Equity

Operating
revenue

Profit for
the year

Buypass AS

379.4

221.9

157.5

225.1

24.8
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NOTE 15

ACCOUNTS RECEIVABLE
Accounts receivable are recognised at their nominal value less a provision for losses.
						
(NOK million)

Gross outstanding
Provision for losses on receivables
Net accounts receivable
Loss on receivables to profit and loss

31.12.2018

31.12.2017

1 707.4
-6.2
1 701.2

1 671.0
-7.6
1 663.3

1.4

4.1

Age distribution accounts receivable

Not
overdue

Less than
30 days
overdue

30 - 60 days
overdue

61 - 90 days
overdue

91 - 180 days

More than
180 days overdue

74 %
74 %

14 %
18 %

3%
2%

3%
1%

2%
2%

4%
4%

31 December 2018
31 December 2017

NOTE 16

OTHER FINANCIAL ASSETS
Other non-current financial assets
(NOK million)

Contract assets
Other non-current financial assets
Total other non-current assets

31.12.2018

31.12.2017

44.9
276.1
321.0

39.5
236.9
276.4

Other non-current financial assets is mainly related to prepayments in relations with the partner agreement with IBM.
Other current receivables
(NOK million)

Contract assets
Prepaid expenses
Advance income tax
Other current financial assets
Total other current assets

31.12.2018

31.12.2017

349.0
524.0
73.9
109.0
1 055.9

296.2
471.3
145.4
115.2
1 028.1

ANNUAL REPORT 2 0 1 8 | 1 5 5

FINANCIAL STATEMENTS & NOTES

Implementation projects (included in contract assets) related to customer contracts which constitute an integral part of subsequent operations deliveries are capitalised on the balance sheet and allocated over the lifetime of the operations contract in
question. Implementation projects are reported net in the statement of financial position. The proportion expected to be allocated over the following 12 months is classified as current, while the remaining amount is classified as long-term in the statement
of financial position.

NOTE 17

BANK DEPOSITS/GUARANTEE LIABILITIES
EVRY has established a group bank account system whereby EVRY ASA operates the group account, while other group
companies are sub-account holders. The bank nets all balances and withdrawals to create a net position that represents the credit
or debit balance between DNB Bank ASA and EVRY ASA.
The Group has issued a guarantee in respect of tax deductions from salaries due to the tax authorities. The guarantee amount was
NOK 208 million at 31 December 2018. Other bank guarantees amounted to NOK 175 million at 31 December 2018, including a
guarantee of NOK 132 mill in favour of Norsk Tillitsmann Pensjon AS as collateral for employees’ accrued compensation rights
arising from the transition from defined benefit to defined contribution pension arrangements.
EVRY ASA had issued parent company guarantees on behalf of its subsidiary companies amounting to NOK 685 million as of 31
December 2018. The guarantees have no impact on the Groups deposits.
The Group had no restricted deposits at 31 December 2018.

NOTE 18

SHARE CAPITAL, SHAREHOLDERS ETC.
The share capital of EVRY ASA consists of:
Number

Par value
(NOK)

Book value
(NOK)

Ordinary shares 1 January 2018

370 806 077

1.75

648 910 635

Ordinary shares 31 December 2018

370 806 077

1.75

648 910 635

The company has only one class of shares. All shares in the company have equal voting rights and equal rights to dividends.
In accordance with the company's Articles of Association, the number of shares is the same as the number of ordinary shares
issued and fully paid-up.
The company had 1 501 744 own shares as of 31 December 2018.
The company had 4 119 shareholders at the end of 2018 and 87 percent of the shares were held by foreign shareholders.
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The largest shareholders at 31 December 2018 were as follows:
Shareholder

Interest

Lyngen Holdco S.A.R.L. 1)
Polygon (PE) Holdings LTD
Folketrygdefondet 2)
State Street Bank and Trust Comp
UBS AG
Credit Suisse Securities (Europe)
State Street Bank and Trust Comp
Northern Trust Global Services Plc
State Street Bank and Trust Comp
Danske Bank A/S
Credit Suisse Securities (USA) LLC
Artic Funds PLC
KLP Aksje Norge
State Street Bank and Trust Comp
Verdipapirfondet Pareto Investment
SEB Prime Solutions Sissener Canop
State Street Bank and Trust Comp
JPMorgan Chase Bank, N.A., London
J.P. Morgan Securities LLC
Morgan Stanley & Co. Int. Plc.
Total 20 largest shareholders
Other shareholders
Total

54.3 %
5.2 %
5.1 %
2.6 %
2.0 %
1.3 %
1.3 %
1.3 %
1.2 %
1.1 %
1.1 %
1.1 %
0.9 %
0.8 %
0.8 %
0.7 %
0.7 %
0.7 %
0.6 %
0.6 %
83.2 %
16.8 %
100.0 %

1) Lyngen Holdco S.A.R.L controlled 54.3 percent of the shares in EVRY ASA as of 31 December 2018, held through a custody account with Morgan Stanley & Co. Int. PLC.
Lyngen Holdco S.A.R.L is indirectly controlled by private equity funds advised by Apax Partners LLP.
2) The Government Pension Fund Norway.

AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH
INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS
The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 64,891,063. The shareholders' preferential rights
pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside. The authorisation also covers
share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company,
as well as resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Public Limited Liability
Companies Act. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
The authorisation may only be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue
shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions.
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2019, however no longer than until 30 June 2019.
AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH
INCENTIVE PROGRAMS
The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 1,730,428. The shareholders' preferential rights
pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside. The authorisation can be
used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17. The authorisation may only be used to issue
shares to the Company's employees and/or board members in connection with incentive programs.
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2019, however no longer than until 30 June 2019.

The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2019, however no longer than until 30 June 2019.
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AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES
The Board of Directors is authorised to on behalf of the Company acquire and be granted security in treasury shares up to an
aggregate nominal value of NOK 64,891,063. The purchase price for each share shall be minimum NOK 1 and maximum
NOK 100. The authorisation may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realise the shares,
use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, or use the shares to
fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the Company's employees and/or board members.
The Board of Directors may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.

NOTE 19

OTHER CURRENT LIABILITIES
(NOK million)

Accrued expenses
Contract liabilities
Provisions (note 20)
Current liabilities financial lease
Other current financial liabilities
Total other current liabilities

NOTE 20

31.12.2018

31.12.2017

786.8
401.9
42.1
3.1
113.9
1 347.9

842.7
212.1
146.1
3.1
18.9
1 222.9

PROVISIONS
Onerous
contracts

Restructuring

Premises

Other
provisions

Total

Book value at 1 January 2017

13.8

126.7

56.8

9.3

206.6

Provisions made in the year
Provisions applied in the year
Translation differences
Book value at 31 December 2017

-13.3
0.5

112.1
-153.5
1.9
87.2

30.3
-28.7
58.4

0.2
-5.2
4.3

142.6
-200.7
2.0
150.4

Provisions made in the year
Additions through acquisitions
Provisions applied in the year
Unused provisions
Translation differences
Book value at 31 December 2018

-0.5
-

27.2
7.4
-95.3
2.1
28.6

-44.9
13.5

0.3
-2.8
1.9

27.5
7.4
-143.6
2.1
43.9

Current at 31 December 2018
Current at 31 December 2017

0.5

28.6
87.2

13.5
58.4

4.3

42.1
150.4

-

-

-

1.9
-

1.9
-

(NOK million)

Non-current at 31 December 2018
Non-current at 31 December 2017

Restructuring
Provisions for restructuring are mainly related to severance pay to employees in connection with implementation of the IBM
partner agreement.

Premises
Provision is made for premises leases where the premises are not used or are sub-let at a loss.
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NOTE 21

LEASING CONTRACTS/CONTRACTUAL COMMITMENTS
Group as lessee – financial leasing
The Group has entered into a financial agreement regarding lease of data center at Gjøvik. The lease expires at 23 September
2023. The Group has an option to acquire the building of NOK 1 after the expire of the lease period.
Assets leased under financial leasing contracts are as follows as of 31 December:
(NOK million)

2018

2017

Premises (data center)
Net book value

18.7
18.7

21.2
21.2

(NOK million)

2018

2017

Up to 1 year
1 to 5 years
After 5 years
Total future minimum lease payments

3.5
13.2
16.7

3.6
13.5
3.2
20.3

Interest
Present value of future minimum lease payments

-1.0
15.7

-1.4
18.9

Of which:
- current liabilities
- non-current liabilities

3.1
12.6

3.1
15.7

Future minimum financial lease payments:

These leasing contracts do not impose any restrictions on the company’s dividend policy or financing arrangements.

Group as lessee – operational leasing
The Group has entered into a number of operational leasing contracts for, IT equipment, premises (inclusive data center) and dark
fiber facilities. The majority of these leasing contracts include options to extend. There are no restrictions to the Group's dividend
or financing opportunities related to these leasing contracts.
Leasing costs are made up as follows:
(NOK million)

Premises (inclusive data center)
IT equipment, vehicles, dark fiber and other
Total leasing costs

2018

2017

439.9
167.3
607.1

457.0
166.1
623.1
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The Group has entered into agreements with fixed payments due in respect of the following as of 31 December:
(NOK million)

2019

2020-2023

After 2023

322.6
212.3
534.9

835.5
241.1
1 076.6

989.7
989.7

The minimum future operational lease payments in respect of contracts with no
cancellation option:

Premises (incl. data centres)
IT equipment, vehicles, dark fiber and other
Total

Contractual payment commitments:
EVRY has also entered into non-cancelable contractual payment commitments of NOK 341 million, related to software licenses
and network capacity. These commitments are due within 1-5 years.
The costs for 2018 are made up as follows:
(NOK million)

Software licenses
Network capacity (ex dark fiber)
Total contractual Commitments

2018

2017

482.2
182.1
664.3

441.0
203.1
644.1

Network capacity does not include dark fiber, which is accounted for as operating leases. A significant part of network capacity
costs relates to the provision of customer services and are cancellable in the event of customer cancellations. The Group has also
recognized significant operational costs relating to the IBM partner agreement, see note 8 . Such costs are volume dependent
and have not been included in the table above.

Significant lease agreements
Premises lease - Fornebu, Bærum
The lease expires in 2025 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 26 000 m2.
Premises lease - Solna, Stockholm
The lease expires in 2027 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 9 500 m2.
Premises lease - Skøyen, Oslo
The lease expires in February 2019 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2.
The tenant is responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 41 000 m2,
whereas 21 000 m2 is subleased.
Premises lease - Sluppen, Trondheim
The lease expires in 2023 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 6 000 m2.
Premises lease - Maskinveien, Stavanger
The lease expires in 2020 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 6 800 m2.
Premises lease - Fyllingsdalen, Bergen
The lease expires in 2026 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 5 300 m2.
Premises Data center - Fet
The lease expires in 2035 and the rent is adjusted annually in line with CPI. Rental payments are based on total m2. The tenant is
responsible for maintaining the interior of the premises at the original standard. Total area of premises is 4 200 m2.
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NOTE 22

RELATED PARTIES
Lyngen Holdco S.A.R.L controlled 54.3 percent of the shares in EVRY ASA as of 31 December 2018, held through a custody
account with Morgan Stanley & Co. Int. PLC. Lyngen Holdco S.A.R.L is indirectly controlled by private equity funds advised by
Apax Partners LLP. The Group has not had any significant transactions with Lyngen Holdco in the ownership period.
EVRY owns 50 percent of the shares in Buypass AS. The transactions between the parties include operating services related to
payment transmission.
For information about remuneration to executive management and the board of directors, see note 5.

NOTE 23

DISPUTES AND OTHER LEGAL MATTERS
EVRY is from time to time involved in a number of disputes/legal proceedings in connection with deliveries of products and the
interpretation of contracts. While the outcome of these matters is uncertain, management is of the opinion that, on the basis of
the information currently available, these matters will be resolved without causing any material impairment to the Group’s financial
position, and no material provisions have been made related to these cases as of 31 December 2018.
In September 2016, EVRY signed a new agreement with Telenor to deliver IT infrastructure and cloud services, including a
transition and transformation project (ITSSN project). On 11 March 2019 Telenor submitted a statement of claim in an arbitration
regarding a dispute in connection with the ITSSN project. Based on the information currently available, the management expects
the dispute to be solved without any material adverse effect on the Group’s financial position and no provisions have been made.

NOTE 24

EVENTS AFTER BALANCE SHEET DATE
There have been no events after 31 December that have a material effect on the financial statement for 2018.
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EVRY ASA
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

1 January - 31 December

(NOK million)

Note

Operating revenue

2018

2017

-

-

Salaries and personnel costs
Other operating costs
Operating profit/-loss

2
4

5.4
1.3
-6.7

13.2
100.5
-113.7

Income from investment in subsidiaries
Other financial income
Financial expense
Net financial items

3
5
5

226.1
115.2
229.7
111.9

201.9
248.6
722.7
-272.3

105.2

-385.9

28.1
77.1

-86.3
-299.6

Cash flow hedges
Total other comprehensive income

12.8
12.8

99.4
99.4

Total comprehensive income for the year

89.8

-200.3

Profit/-loss before tax
Taxes
Profit/-loss for the year

6

Other comprehensive income

Items which may be reclassified over profit and loss in subsequent periods (after tax)
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EVRY ASA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of 31 December

(NOK million)

Note

31.12.2018

31.12.2017

Non-current assets

Deferred tax asset
Total intangible assets

6

113.9
113.9

145.8
145.8

Shares in subsidiaries
Other financial assets
Non-current interest bearing receivables
Total financial non-current assets

8

6 033.3
14.0
2 034.5
8 081.8

5 965.7
0.4
2 073.6
8 039.7

8 195.7

8 185.4

235.3
235.3

258.4
258.4

8 431.1

8 443.9

10
10

648.9
-2.6
2 933.3
3 579.5

648.9
3 348.9
3 997.7

11

3 597.4
3 597.4

3 487.2
3.0
3 490.3

1.0
1.4
1 226.3
25.5
1 254.2
4 851.7

3.1
1.2
902.3
49.3
955.8
4 446.1

8 431.1

8 443.9

9

Total non-current assets
Current assets

Current receivables
Bank deposits
Total current assets

9
7

Total assets
Equity

Share capital
Own shares
Other paid-in equity
Total equity
Liabilities

Non-current interest bearing liabilities
Non-current non-interest bearing liailities
Total non-current liabilities
Accounts payable
Deductions and duties payable
Bank overdraft
Other current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities

9

Total liabilities and equity

BÆRUM, 21 MARCH 2019, BOARD OF DIRECTORS OF EVRY ASA

Göran Lindahl

Salim Nathoo

Rohan Haldea

Malin Persson

Louise Sondergaard

Leif Teksum

Al-Noor Ramji

Kristin Krohn Devold

Tommy Sander Aldrin

Sigve Sandvik Lærdal

Bente Lennertzen

Jenny Lindh

CHAIR OF THE BOARD
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Per Hove
CEO

EVRY ASA
STATEMENT OF CASH FLOW

1 January - 31 December

(NOK million)

2018

2017

105.2
-226.5
114.5
-84.2
-2.1
-34.8
-127.8

-385.9
-201.9
474.2
-450.2
-2.7
34.1
-532.5

-

-

New borrowing (short and long-term)
Borrowings repaid
Dividends paid
Proceeds from equity issued
Purchase/sale of own shares
Group contribution received
Net cash flow from financing

1 025.0
-925.0
-463.5
-47.1
201.4
-209.2

2 011.9
-4 446.6
3 166.7
172.9
904.9

Changes in foreign exchange rates
Net change in cash flow
Bank overdraft at 1.1.
Bank overdraft at 31.12

13.0
-324.0
-902.3
-1 226.3

-56.9
315.5
-1 217.7
-902.3

Cash from/to operations:

Profit/-loss before tax
Share of profit/-loss in subsidiaries
Interest income/-expenses
Paid interests
Change in accounts payable
Change in other accruals
Net cash flow from operations
Cash from/to investments:

Investment in group companies
Net cash flow from investments
Cash from/to financing:
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EVRY ASA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

1 January - 31 December

(NOK million)

Equity at 1 January 2017
Other comprehensive income
Profit/-loss for the year 2017
Issue of share capital
Allocation of equity
Equity at 31 December 2017
Other comprehensive income
Profit/-loss for the year 2018
Dividend
Purchase of own shares
Allocation of equity
Equity at 31 December 2018

Share capital

Own shares

Other
paid-in
equity

467.8

-

550.1

181.1
648.9

-

2 999.0
-200.3
3 348.9

Actuarial
gains/-losses on
defined benefit
pension plans

Cumulative
cash flow
hedges

Retained
earnings

Total equity

-2.4

-75.5

77.9

1 017.9

99.4

-299.6
200.3
-21.5

99.4
-299.6
3 180.1
0.0
3 997.7

76.2
-463.3
-42.2
415.6
-34.3

12.8
76.2
-463.3
-44.8
3 579.5

-2.4

23.9
12.8

-2.6
648.9

-2.6

-415.6
2 933.3

-2.4

36.7
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EVRY ASA
NOTES TO FINANCIAL ACCOUNTS

NOTE 1

ACCOUNTING PRINCIPLES
The accounts of EVRY ASA are prepared in accordance with the section 3-9 in the Norwegian Accounting Act and regulation on
application of simplified IFRS (2014) as prescribed by the Ministry of Finance 3 November 2014. This means that the accounting
principles follow the international accounting standards (IFRS) and presentation and the disclosures are in accordance with the
Norwegian Accounting Act and generally accepted accounting principles.
The financial statements are prepared using the historical cost principles, with the exception of the following items:
- Financial instruments at fair value through profit or loss and financial instruments available for sale are recognised at fair value
Shares in subsidiaries are recognised in the company's accounts in accordance with the cost method. Dividends and other profit
distributions accrued for in these companies are recognised as financial income in the period to the extent that they result from
profits earned during the period of ownership.
For information about accounting principles, see note 1 - Group.

NOTE 2

SALARIES AND PERSONNEL COSTS
(NOK million)

Remuneration to Board of Directors
Social security tax
Charged from other companies
Total salaries and personnel costs

2018

2017

4.6
0.8
5.4

10.7
1.3
1.2
13.2

The company did not have any employees in 2018 nor in 2017 and the salaries and personnel costs relate to board fees.
See note 5 - Group regarding remuneration to executive management and Board of Directors.

NOTE 3

INCOME FROM INVESTMENT IN SUBSIDIARIES
Income from investment in subsidiaries in both 2018 and 2017 relates to received group contribution and dividends from equity
accumulated during the period of ownership by the parent company.
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NOTE 4

OTHER OPERATING COSTS
Other operating costs comprise:

(NOK million)

Consultant costs
Other operating costs
Total other operating costs

2018

2017

1.3
1.3

98.5
2.0
100.5

Auditor’s remuneration
The following table shows remuneration to the Group's auditor, Ernst & Young AS, in respect of audit services delivered, including
the amounts invoiced in respect of audit related and tax related services. The amounts shown are exclusive of value added tax.
(NOK million)

Audit fee
Other attestation services
Tax services
Other services
Total auditor's remuneration

2018

2017

1.780
3.991
1.158
2.363
9.292

1.767
13.405
1.721
9.002
25.895

Other attestation services include services related to ISAE3402 and SAS70. These expenses are mainly reinvoiced by the
company.

NOTE 5

FINANCIAL ITEMS

(NOK million)

2018

2017

Intra-group interest income
External interest income
Currency gains
Total other financial income

70.7
9.1
35.4
115.2

80.2
14.3
154.0
248.6

Intra-group interest expense
External interest expenses
Currency losses
Other
Total other financial expenses

3.6
146.1
59.0
21.0
229.7

4.5
253.3
154.8
310.2
722.7

FINANCIAL STATEMENTS & NOTES

ANNUAL REPORT 2 0 1 8 | 1 6 7

NOTE 6

TAXES
Deferred tax/tax asset is calculated on the basis of the differences which exists at year-end between accounting and taxation values.
Deferred tax/tax asset arises in respect of the following differences as of 31 December:
(NOK million)

31.12.2018

31.12.2017

Financial instruments
Non-current receivables / loans
Losses carried forward
Gross timing differences

13.6
14.9
-546.1
-517.6

-3.0
52.8
-683.7
-633.9

Deferred tax/-deferred tax asset

-113.9

-145.8

105.2
37.9
-143.1
-

-385.9
-56.0
-31.5
473.4
-

-28.1
-28.1

-86.3
17.0
-69.3

28.1
28.1

-86.3
-86.3

24.2
5.2
-1.3
28.1

-92.6
6.3
-86.3

Calculation of tax base for the year

Profit/-loss before tax
Share issue related costs
Change in timing differences to profit and loss
Losses carried forward
Basis for tax payable
Changes in deferred tax

Change in deferred tax to profit and loss
Tax on equity transactions
Change in deferred tax
Tax cost for the year comprises

Tax payable
Change in deferred tax
Total tax cost
Effect of permanent differences

23 % of profit/-loss before tax (24 % in 2017)
Tax rate change
Other permanent differences
Tax for the year

NOTE 7

GUARANTEE LIABILITIES/GROUP CASH MANAGEMENT ACCOUNT ARRANGEMENT
EVRY ASA has issued a guarantee of NOK 300 million for borrowings by subsidiaries as part of the group cash management
account arrangement. In addition, the company has issued parent company guarantees on behalf of its subsidiaries amounting to
NOK 685 million.
EVRY ASA has issued a guarantee in respect of tax deductions from salaries due to the tax authorities. The guarantee amount was
NOK 2 million at 31 December 2018.
As of 31 December 2018 the company has no overdraft on the group cash management account arrangement.
See note 17 - Group for information about the group cash management setup.
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NOTE 8

SHARES IN SUBSIDIARIES
Shares in subsidiaries are recognised in accordance with the cost method.

NOTE 9

Company

Registered office

EVRY Norge AS
EVRY Sweden Holding AB
EVRY Card Services AS
EVRY Danmark A/S
EVRY Økonomitjenester AS
Fellesdata AS
Total

Bærum, Norway
Stockholm, Sweden
Mo i Rana, Norway
Viborg, Denmark
Trondheim, Norway
Bærum, Norway

Ownership share

Voting share

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Book value
(NOK million)

5 648.4
111.5
272.3
1.1
6 033.3

INTRA-GROUP ACCOUNTS RECEIVABLES AND LIABILITIES
(NOK million)

2018

2017

2034.5
171.0
64.4
2 269.8

2073.6
201.9
53.9
2 329.4

10.0
10.0

8.9
8.9

Receivables

Non-current interest bearing receivables
Group contribution
Accrued interest income
Total receivables
Liabilities

Group contribution
Other current non-interest bearing liabilities
Total liabilities

Non-current interest bearing receivables are due in 2020 or later.

NOTE 10

SHARE CAPITAL, SHAREHOLDERS ETC.
See note 18 - Group for information about share capital, shareholders etc.
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NOTE 11

FINANCIAL INSTRUMENTS
(NOK million)

Liabilities to credit institutions
Capitalised arrangement fees
Total non-current interest bearing liabilities

31.12.2018

31.12.2017

3 632.9
-35.4
3 597.4

3 532.9
-45.6
3 487.2

See note 4 - Group for information about financial instruments.

NOTE 12

RELATED PARTIES
There have been no significant transactions with the shareholders in 2017 or 2018.
For information about remuneration to executive management and board of directors, see note 5 - Group.
See note 22 - Group on related parties for further information.
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Responsibility statement

We hereby confirm that, to the best of our knowledge, that the consolidated financial
statements for the period 1 January to 31 December 2018 have been prepared
in accordance with IFRS as adopted by the EU and give a true and fair view of the
assets, liabilities, financial position and results of the company and the Group taken
as a whole, and that the Board of Directors’ report gives a true and fair view of the
development, performance and financial position of the company and the Group,
and includes a description of the principle risks and uncertainties that they face.

BÆRUM, 21 MARCH 2019,
BOARD OF DIRECTORS OF EVRY ASA

Salim Nathoo

Rohan Haldea

Malin Persson

Louise Sondergaard

Leif Teksum

Al-Noor Ramji

Kristin Krohn Devold

Tommy Sander Aldrin

Sigve Sandvik Lærdal

Bente Riis Lennertzen

Jenny Lindh

Per Hove

Göran Lindahl
CHAIR OF THE BOARD

CEO
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Auditor’s report

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:
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Annual Shareholders' Meeting of EVRY ASA

Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of EVRY ASA, which comprise the financial statements for the
parent company and the Group. The financial statements for the parent company and the Group
comprise the statement of financial position as at 31 December 2018, the statement of comprehensive
income, the statements of cash flows and changes in equity for the year then ended and notes to the
financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion,
►

the financial statements are prepared in accordance with the law and regulations;

►

the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the parent
company as at 31 December 2018, and of its financial performance and its cash flows for the
year then ended in accordance with the Norwegian Accounting Act and accounting standards and
practices generally accepted in Norway;

►

the consolidated financial statements present fairly, in all material respects the financial position
of the Group as at 31 December 2018 and of its financial performance and its cash flows for the
year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by
the EU.

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices
generally accepted in Norway, including International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report. We are independent of the Company and the Group in accordance with
the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Norway, and we have
fulfilled our ethical responsibilities as required by law and regulations. We have also complied with our
other ethical obligations in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our
audit of the financial statements for 2018. These matters were addressed in the context of our audit of the
financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate
opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is
provided in that context.
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the
performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement
of the financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to
address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Recognition of revenue
The Group’s revenue for the year ended 31 December 2018 amounted to NOK 12 912 million of which a
significant portion relates to revenues from licenses and operation and maintenance of IT-platforms that
includes both separable and bundled products and services. As of 1 January 2018 the Group
implemented the new revenue recognition standard, revenues from contract with customers (IFRS 15)
using the modified retrospective method. The standard requires identification of performance obligations
and determination of fair values. The principles for recognizing revenues of licenses and right to use in
the Financial Services Business Area have therefore changed from being recognised at a point in time to
being recognized over time. The identification of performance obligations requires judgement, and
management estimates the fair value of each performance obligation. Due to the significance of revenue
from licenses and operation and maintenance of IT-platforms, the inherent complexities and judgements
involved, recognition of revenue is a key audit matter.
We identified, assessed and tested the design and operating effectiveness of management’s controls
over revenue recognition. We assessed the Group’s new revenue recognition accounting policies and
tested the application of the accounting principles for a sample of contracts. We performed analysis of the
revenues per service line and per customer contract. Furthermore, we tested a sample of sales
transactions recognized close to year-end and credit notes issued after year-end. We assessed the
allocation of fair value for bundled goods and services and measurement of revenue through test of sales
transactions and related contracts and assessment of accruals of revenue.
Reference is made to the Group’s disclosure about revenue recognition and implementation of IFRS 15 in
note 1 section 2.1 and 2.3 Accounting principles and note 2 Segment information.

Other information
Other information consists of the information included in the Company’s annual report other than the
financial statements and our auditor’s report thereon. The Board of Directors and Chief Executive Officer
(management) are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does not
cover the other information, and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information,
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with the Norwegian Accounting Act and accounting standards and practices generally
accepted in Norway for the financial statements of the parent company and International Financial
Reporting Standards as adopted by the EU for the financial statements of the Group, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to
cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an
audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
Independent auditor's report - EVRY ASA
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with law, regulations and generally accepted auditing principles in
Norway, including ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
►

identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;

►

obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control;

►

evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management;

►

conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on
the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Company to cease to continue as a going concern;

►

evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves
fair presentation.

►

obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for
the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that
were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore
the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that
a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements
Opinion on the Board of Directors’ report and on the statements on corporate
governance and corporate social responsibility
Based on our audit of the financial statements as described above, it is our opinion that the information
presented in the Board of Directors’ report and in the statements on corporate governance and corporate
social responsibility concerning the financial statements, the going concern assumption and proposal for
the allocation of the result is consistent with the financial statements and complies with the law and
regulations.

Independent auditor's report - EVRY ASA
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Opinion on registration and documentation
Based on our audit of the financial statements as described above, and control procedures we have
considered necessary in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE)
3000, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, it is our
opinion that management has fulfilled its duty to ensure that the Company's accounting information is
properly recorded and documented as required by law and bookkeeping standards and practices
accepted in Norway.
Oslo, 21 March 2019
ERNST & YOUNG AS

Asbjørn Ler
State Authorised Public Accountant (Norway)
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Investointeja innovaatioihin ja kasvuun
Tieto on Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys, jonka
tavoitteena on olla asiakkaiden ensisijainen kumppani liiketoiminnan
uudistamisessa. Asiakkaiden vaatimukset liiketoiminnan ja
tietotekniikan uudistamiseksi lisääntyvät samalla kun digitalisointi
etenee kiihtyvällä vauhdilla. Tiedon tavoitteena on saavuttaa
muutoksessa keskeinen asema ja hyödyntää datakeskeisen
maailman tarjoamat merkittävät mahdollisuudet.
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Tiedolle vuosi 2016 merkitsi strategian uudistamista
sekä investointien lisäämistä innovaatioihin ja
kasvuun. Jatkoimme investointejamme
tulevaisuuden innovaatioihin, kasvuliiketoimintoihin
sekä ohjelmistopohjaisiin toimialaratkaisuihin
voidaksemme jatkossakin tuottaa lisäarvoa
asiakkaillemme. Kuluneen vuoden merkittäviin
tapahtumiin kuului myös pääkonttorimme muutto
Espoon Keilalahteen. Keilalahden toimipiste
vahvistaa monin tavoin työntekijäkokemusta ja
avointa yrityskulttuuriamme.
UUSI STRATEGIA KIIHDYTTÄÄ INNOVAATIOTA JA
KASVUA
Tiedon aiemman strategiakauden julkistimme
vuonna 2012. Siitä lähtien olemme
menestyksellisesti uudistaneet yhtiötämme; olemme
vahvistaneet kasvuliiketoimintojamme, rekrytoineet
uudenlaista osaamista ja perustaneet sisäisiä
startup-toimintoja. Johdonmukaisen ja
määrätietoisen strategian toteuttamisen ansiosta
olemme saavuttaneet vaiheen, jossa kasvua ja
innovointia voidaan edelleen vauhdittaa.
Uusi strategiamme vuosille 2016–2020 perustuu
aiemman strategiakautemme saavutuksiin. Lisäksi
kulmakivinä ovat olleet vahvat toimialaratkaisut ja
toimialaosaaminen, koko elinkaaren kattavat ITpalvelut, teollistetut palvelutoimitukset sekä
fokusoidut toimintomme.
Uuden strategiamme mukaisesti Tiedon tavoitteena
on olla asiakkaiden ensisijainen valinta liiketoiminnan
uudistamisessa. Strategian julkistamisen jälkeen
palaute ja sidosryhmiemme sitoutuminen on ollut
hyvin rohkaisevaa.
INVESTOINTEJA KASVUYRITYKSIIN
VAHVISTETTU
Digitaalisessa maailmassa yrityksillä ja
organisaatioilla on kaksitahoinen agenda. Toisaalta
ne tehostavat nykyistä toimintaa, ja toisaalta niillä on
tarve jatkuvasti kehittää uusia asiakaskeskeisiä
tuotteita ja palveluita.
Vahvan kasvu- ja kehittämisagendan mukaisesti
jatkoimme investointejamme tulevaisuuden
osaamisalueisiin, teknologioihin ja palveluihin.
Samalla olemme jatkuvasti parantaneet
tuottavuuttamme ja kilpailukykyämme lisäämällä
palvelujemme standardisointia ja automaatiota.
Vuonna 2016 Tieto panosti skaalautuvuuden ja
toistettavuuden vahvistamiseen investoimalla
ohjelmistoliiketoimintoihinsa. Kasvuodotukset
kohdistuvat erityisesti Tiedon omiin ratkaisuihin,
joissa perustana on dynaamisesti muuttuva

kokoonpano nykyisillä markkinoilla hyväksi
osoittautuneita ratkaisuja. Valitut ratkaisut sisältävät
voimakkaasti kasvavia palveluja; esimerkiksi
asiakaskokemuksen johtaminen, tietoturvapalvelut ja
pilvipalvelut. Näillä alueilla olemme vahvistaneet
investointejamme viimeisen kahden vuoden aikana.
Vuonna 2016 perustimme myös uuden
datakeskeiset liiketoiminnot -yksikön
innovoidaksemme dataan pohjautuvia ideoita
yhdessä ekosysteemimme kanssa.
Tämän lisäksi Tieto investoi vuosittain noin 130
miljoonaa euroa uusien tuotteiden ja datakeskusten
kehittämiseen tukeakseen innovointia ja pitkäaikaista
kasvua.
Vahvistimme kasvua myös yritysostojen avulla.
Ostimme Emricin, joka on Pohjoismainen
markkinajohtaja luottojen käsittelyyn suunnattujen
ohjelmistojen ja palveluiden alueella. Yrityskauppa
vahvistaa Tiedon asemaa finanssisektorilla ja
voimme nyt toimittaa koko arvoketjun pohjoismaisilla
vähittäispankki- ja kuluttajarahoitusmarkkinoilla
toimiville pankki- ja finanssialan asiakkaille.
TYÖNTEKIJÄKOKEMUS KESKEISESSÄ
ASEMASSA
Nopeasti digitalisoituva maailma muuttaa tarvittavia
taitoja ja osaamista. Rekrytoinnit uusille
palvelualueille ja niihin liittyvä osaamisen
kehittäminen, yhdistettynä innovointiin
asiakkaidemme ja partnereidemme kanssa,
varmistavat sen, että pysymme askeleen edellä
kilpailijoitamme.
Vuonna 2016 Tieto rekrytoi noin 800 uutta osaajaa
IT-palveluliiketoimintaan. Osana pitkän aikavälin
uudistumistamme tuemme aktiivisesti kaikkia
työntekijöitämme muutoksessa ja rohkaisemme
kaikkia uudistamaan osaamistaan jatkuvasti ja
hankkimaan uusia taitoja, jotka vastaavat
markkinoiden kysyntää.
Työntekijämme ja heidän työntekijäkokemuksensa
kehittäminen oli keskeisessä asemassa
muuttaessamme uuden pääkonttorimme
Espooseen. Keilalahti on monitilatoimisto, joka tukee
joustavia, innovoivia ja yhteisöllisiä työskentelytapoja.
Tilat myös kannustavat avoimuuteen ja
mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen kaikille
työntekijöillemme.
Lisäksi olemme avanneet kumppaneillemme ja
asiakkaillemme varatun työtilan, hubin, joka edistää
innovointia ja uuden kehittämistä. Ratkaisuilla
edistämme Open Source -yrityskulttuuriamme, joka
tukee läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.
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POHJOISMAISET IT-MARKKINAT
Tieto arvioi informaation olevan tulevaisuudessa
suurin, jatkuvasti kasvavan yhteiskunnallisen ja
taloudellisen lisäarvon tuottaja. Tieto tavoittelee
keskeistä asemaa tässä muutoksessa ja tarjoaa
asiakkailleen uusia mahdollisuuksia liiketoimintansa
uudistamiseen ja yhdessä innovointiin.
Vuonna 2016 IT-palveluiden kokonaismarkkina
kasvoi noin 2 prosenttia Pohjoismaissa. Ottaen
huomioon markkinaympäristössämme tapahtuneen
kehityksen olemme tyytyväisiä, että koko vuoden
liikevaihtomme kasvoi 2 prosenttia ja IT-palveluissa 4
prosenttia. Myös kannattavuutemme kehittyi kohti
pitkän aikavälin tavoitetta. Oikaistu liikevoitto oli yli
10 prosenttia vuonna 2016.
Asiakkaiden liiketoiminnan digitalisointi toimii
jatkossakin IT-markkinoiden kasvun ajurina. Vuonna
2017 markkinoiden arvioidaan kasvavan 2–3
prosenttia. Asiakkaat pyrkivät kasvattamaan
liikevaihtoaan innovaatioin ja samanaikaisesti
keventämään kustannuksiaan parantuneen
tehokkuuden avulla. Uusien palveluiden odotetaan
kasvavan kaksinumeroisin luvuin ja perinteisissä
palveluissa kysynnän väheneminen jatkuu.

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN
Alamme kehitys jatkuu nopealla vauhdilla luoden
mahdollisuuksia kasvuun ja innovaatioihin.
Uskomme vakaasti avoimuuteen ja yhteistyöhön
ekosysteemeissä, joissa Tiedolla on ainutkertainen
mahdollisuus vaikuttaa kaikkien tulevaisuuteen.
Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme,
työntekijöitämme, kumppaneitamme ja
sidosryhmiämme jälleen yhdestä yhteisestä
vuodesta.
Odotan innolla asiakkaidemme liiketoiminnan
uudistamisen jatkamista sekä Tiedon kasvu- ja
innovaatioagendan kehittämistä edelleen yhdessä
kasvavan ekosysteemimme kanssa.

Kimmo Alkio
Toimitusjohtaja
Video: Our view of the future (englanniksi)

Pyrimme edelleen kasvamaan ja lisäämään
markkinaosuuttamme Pohjoismaissa keskittymällä
pohjoismaisiin yrityksiin ja julkiseen sektoriin. Kasvua
tukee myös valittujen, kotimarkkinoilla toimiviksi
todettujen toimialakohtaisten ratkaisujen
laajeneminen kansainvälisille markkinoille.
Tiedon tavoitteena on edelleen alan keskiarvoa
parempi tuotto osakkeenomistajille. Odotamme
myönteisen tuloskehityksen ja houkuttelevan
osinkopolitiikan jatkuvan samalla kun investoimme
edelleen innovaatioihin ja kasvuun.
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Hallituksen toimintakertomus

VUOSI 2016 LYHYESTI
• Tieto julkisti uuden strategiansa, jonka
mukaisesti yhtiö kiihdyttää innovointia ja
kasvua.
• Tiedon toimintamalli ja rakenne uudistettiin
päivitetyn strategian mukaisesti. Rakenne
tukee Tiedon tavoitetta olla asiakkaiden
suosituin kumppani liiketoiminnan
uudistamisessa.
• Kasvun ajurina toimivat Tiedon omat
ratkaisut, jotka pohjautuvat sen nykyisiin
vahvoihin tuotteisiin ja palveluihin. Tieto
panostaa skaalautuvuuteen ja
toistettavuuteen investoimalla
ohjelmistoliiketoimintaan, mukaan lukien
startup-toiminnot, jotka tarjoavat
eksponentiaalista kasvua.
• Investointien vuosi päättyi vahvaan
kehitykseen – IT-palveluissa kasvu oli 4 % ja
oikaistu liikevoitto oli yli 10 %.
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IT-markkinoiden kehitys

• Asiakkaat yhdistävät yhä enemmän yksityisiä
ja julkisia pilviä mahdollistaakseen
liiketoiminnan innovaatiot ja ketteryyden
kustannustehokkaalla tavalla.
• Sovellusten automatisoitua,
kokonaisvaltaista elinkaaren hallintaa
tukevien ratkaisujen kysyntä vahvistuu.
Nämä ratkaisut mahdollistavat nopeamman
innovoinnin, alentavat kustannuksia ja
mahdollistavat uusien tuotteiden ja
palveluiden nopeamman tuomisen
markkinoille.
• Uudet teknologiat mahdollistavat uuden
datakeskeisen ekosysteemin, jossa
asiakkaille tarjotaan personoituja
kokemuksia. Usein kokemuksen tarjoaa uusi
palvelutoimittaja, joka käyttää
automatisoituja palvelutoimituksia.
Tiedon markkinoiden arvioidaan kasvaneen noin
2 % vuonna 2016. Vuonna 2017 markkinoiden
arvioidaan kasvavan 2–3 %. Kasvuliiketoimintojen
odotetaan kasvavan kaksinumeroisin luvuin, ja
perinteisten palveluiden kysyntä laskee edelleen.
Ruotsin markkinoiden odotetaan kasvavan
nopeimmin. Suomessa näkymät ovat hieman
parantuneet, mutta talouden hidas kasvu vaikuttaa
edelleen IT-palvelumarkkinoihin.
Asiakkaiden liiketoiminnan digitalisointi, joka tähtää
toisaalta liikevaihdon kasvattamiseen innovoinnin
kautta ja toisaalta kustannussäästöihin toimintaa
tehostamalla, toimii edelleen IT-markkinoiden kasvun
ajurina. Useimmat organisaatiot ovat edelleen
toimintansa digitalisoinnissa alkuvaiheissa. Monet
asiakkaat tarjoavat jo digitaalisia
asiakaskokemuksia, mutta palveluiden integrointi on
alhaisella tasolla. Digitalisaation edetessä yritykset
voivat tarjoamiensa innovatiivisten palveluiden lisäksi
luoda kokonaan uusia markkinoita.
Asiakaskokemuksesta on tullut yksi tärkeimmistä
investoinneista. Samanaikaisesti yritykset
panostavat enemmän omien sisäisten
liiketoimintaprosessiensa uudistamiseen.

Voidakseen tuottaa lisäarvoa IT-kumppaneilla täytyy
olla vahva toimiala- ja liiketoimintatuntemus,
teknologiaosaaminen ja kyky luoda asiakkaille uusia
digitaalisia palveluita. Vaatimusten kasvun myötä
palveluintegraatio ja -hallinta (SIAM) lisää suosiotaan.
SIAM-markkinat ovat siirtymässä asiakkaiden
johtamasta integraatiosta malliin, jossa integraatiosta
vastaavat asiakas ja IT-kumppanit yhdessä.
Pilvipalveluista tulee digitaalisen muutoksen ehdoton
edellytys, ja asiakkaat yhdistävät yhä enemmän
yksityisiä ja julkisia pilviä mahdollistaakseen
liiketoiminnan innovaatiot ja ketteryyden
kustannustehokkaalla tavalla. Arvioiden mukaan tällä
hetkellä noin 20–25 % infrastruktuuripalveluista on
pilvipalveluita, ensisijaisesti yksityisiä, julkisen pilven
tarjotessa vaihtoehdon. Pilvipalvelumarkkinoiden
vuotuisen kasvun arvioidaan olevan noin 30 %.
Uudet teknologiat kuten pilvipalvelut,
ohjelmistorobotiikka, tekoäly ja lohkoketju
mahdollistavat uuden datakeskeisen ekosysteemin,
jossa voidaan tarjota personoituja ja ennakoivia
kokemuksia. Monilla aloilla nykyisten
palvelutarjoajien rooli saattaa muuttua merkittävästi,
ja niiden tarjoamat palvelut saatetaan korvata uusilla
automatisoidulla palveluilla. Uusia mahdollisuuksia
syntyy eri toimialojen sisällä kuin myös uusissa,
toimialojen leikkauspisteeseen syntyvissä
ekosysteemeissä. Tämä osaltaan hämärtää
perinteisiä toimialojen välisiä rajoja.
Palvelujen kehittäminen yhdessä kumppanien ja
asiakkaiden kanssa on yleistymässä, jotta asiakkaille
voidaan tarjota parhaita mahdollisia teknologioita.
Lisääntynyt avoimuus nopeuttaa tätä kehitystä, kun
avoimet sovellusrajapinnat (API) ja avoin data
mahdollistavat yhteistoiminnallisen innovoinnin.
IT-investoinneissa uusien palveluiden osuus kasvaa
kun taas perinteisiä palveluja, kuten
infrastruktuuripalvelut, pidetään kustannussäästöjen
lähteenä. Jatkossa IT-palvelutarjoajat jatkavat
investointejaan palvelutoimitusten standardointiin,
automaatioon ja tuottavuuden parantamiseen.
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Toimialakohtainen kehitys
• Finanssitoimialalla markkinat ovat edelleen
aktiiviset, ja lukuisia suuria muutosohjelmia
on käynnissä ja suunnitteilla. Päätöksenteko
on viime vuosina ollut hidasta, mutta nyt
kysyntä on vilkastumassa sekä
Pohjoismaissa että globaaleilla
pankkimarkkinoilla. Digitaalinen muutos,
perusjärjestelmien modernisointi ja sääntelyn
muutokset toimivat markkinoiden
tärkeimpinä ajureina. Kiinnostus
liiketoimintaprosessien ulkoistamiseen ja
turvallisista pilvialustoista palveluna
tarjottaviin ohjelmistoihin kasvaa. Suomen
vakuutussegmentin markkinat ovat aktiiviset
vuonna 2017 tapahtuvan
vakuutuslainsäädännön uudistuksen
ansiosta.
• Julkisella sektorilla palveluiden ja
prosessien digitalisointi jatkuu painottuen
kustannussäästöihin ja kansalaiskeskeisten
palvelujen kehittämiseen. Sähköiseen
oppimiseen ja koulutuksen suunnitteluun
liittyvien ratkaisujen kysyntä on myös hyvällä
tasolla. Suomessa Tieto osallistuu aktiivisesti
julkisen sektorin kehitysohjelmaan, jonka
tavoitteena on edistää julkisen sektorin
digitalisointia. Ruotsissa ulkoistustrendi on
edelleen vahva ja Tiedon pilvipalveluiden
kysyntä on hyvällä tasolla. Myös
konsultointipalveluiden kysyntä on säilynyt
hyvällä tasolla Ruotsissa.
• Terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla
digitalisointi tukee edelleen terveydenhuollon
helpompaa ja nopeampaa saatavuutta
kansalaisille sekä helpottaa hoitoalan tulevaa
henkilöstöpulaa. Ruotsissa ja Norjassa
suunnitelmat elektronisten terveystietojen
jatkokehittämisestä etenevät. Suomessa
käynnissä olevan sote-uudistuksen
odotetaan tarjoavan kasvumahdollisuuksia,
mutta lyhyellä aikavälillä käynnistetään vain
tarpeellisia investointeja.
• Valmistavassa teollisuudessa ja metsäja paperiteollisuudessa
digitalisointisuuntaus on vahva, ja asiakkaat
ovat kiinnostuneita uusista liiketoiminta- ja
palvelumalleista, jotka varmistavat vakaan
liikevaihdon perustuen usein Industry 4.0/IoT
-ratkaisuihin. Konsultoinnin ja liiketoiminnan
kehittämisen markkinat ovat aktiiviset.
Ennakoiva ylläpito toimii teollisuuden
digitalisoinnin ajurina, ja asiakaskokemusta
voidaan pitää merkittävänä tekijänä etenkin
metsäteollisuudessa. Samalla asiakkaat
kuitenkin käynnistävät vain hankkeita, jotka
tuottavat korkeaa lisäarvoa, tavoittelevat
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kustannussäästöjä ja automatisoivat
perinteisiä tietotekniikkapalveluja. Toiminnan
tehostamiseen tähtäävissä ydinprosessien
uudistamisissa investointien painopiste siirtyy
pilvessä oleviin toiminnanohjausjärjestelmiin.
Kaupassa ja logistiikassa yritykset
investoivat yhä kehittyneimpiin ratkaisuihin
voidakseen tarjota asiakkailleen yhtenäisen
asiakaskokemuksen näiden asioidessa eri
kanavien kautta. Sähköisen kaupankäynnin
eri kanavien uudistamiseen liittyvän
konsultoinnin ja toteutuksen lisäksi
palveluhenkilöstön työkalujen kehittämiseen
liittyvä kysyntä on pysynyt hyvänä.
Monikanavamuutoksen myötä yritysten
täytyy integroida asiakasrajapintaratkaisunsa
tiiviisti perustoimitusketjuratkaisuihinsa.
Lisäksi B2B-yritykset laajentavat
toimintaansa liiketoiminnallisista digitaalisista
palveluista parempaan
asiakaskokemukseen.
Energiasektorilla asiakkaiden
erottautuminen kovassa kilpailussa perustuu
yhä enemmän yritysten tarjoamaan
palvelukokemukseen. Lisäksi toiminnan
tehostaminen on edelleen keskeinen tekijä
energian alhaisen hinnan johdosta. Tästä
johtuen alan investoinnit keskittyvät
digitaaliseen asiakaskokemukseen ja
moderneihin ohjelmistopohjaisiin ratkaisuihin.
Öljy- ja kaasuteollisuudessa investointitasot
ovat pysyneet alhaisina ja toimialalla
keskitytään edelleen kustannusten
alentamiseen. Koska globaalisti ollaan
yleisesti siirtymässä vähemmän
hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin
polttoaineisiin, maakaasusektorin kasvu on
kuitenkin vähitellen käynnistymässä.
Mediasektorilla on käynnissä suuria
muutoksia ja digitaalisia palveluja käytetään
yhä yleisemmin. Mainostaminen on yksi
tärkeimmistä tulolähteistä, ja siihen liittyvät
ratkaisut ovat uudistamisen tarpeessa.
Vaikka myyntiprosessien uudistukset ja
automatisointi tarjoavat mahdollisuuksia,
hintapaine on kovaa ja useiden yritysten
täytyy alentaa kustannuksia.
Tietoliikennesektorilla suuret
muutoshankkeet perustuvat tarpeeseen
yksinkertaistaa järjestelmiä ja alentaa
kustannuksia sekä mahdollisuuteen saada
hankkeista enemmän lisäarvoa.
Tietoliikenneoperaattorit siirtyvät
räätälöidyistä ratkaisuista standardoituihin
paketoituihin ratkaisuihin. Kilpailu alalla on
erittäin kovaa.

32

TIETO VUOSIKERTOMUS 2016

/ T I L I N PÄ ÄT Ö S / H A L L I T U K S E N T O I M I N TA K E R T O M U S / U U S I S T R AT E G I A J A S E N T O T E U T U S

Uusi strategia ja sen toteutus

Digitalisaation kiihtyessä uusien datakeskeisten
innovaatioiden ja asiakkaiden liiketoiminnan ja
tietotekniikan uudistamiseen liittyvä kysyntä kasvaa
nopeasti. Tiedon asiakkailla on kaksijakoinen
haaste. Asiakkaiden tulee sekä parantaa nykyisen
liiketoiminnan tehokkuutta että kehittää uusia,
innovatiivisia palveluita.
Tieto julkisti maaliskuussa 2016 uuden strategiansa
vuosille 2016–2020. Sen mukaisesti yhtiö parantaa
kilpailukykyään ja nopeuttaa kasvuaan seuraavien
strategisten valintojen avulla:
• Palvelut, jotka kasvattavat asiakkaalle
tuotettua lisäarvoa
• Johtava asema Pohjoismaissa ja
kansainvälinen kasvu
• Yhdessä innovointi ja ekosysteemien
tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Tiedon kasvu pohjautuu markkinaosuuden
kasvattamiseen Pohjoismaissa, ja yhtiö keskittyy
pohjoismaisiin yrityksiin ja julkiseen sektoriin. Kasvua
tuetaan myös laajentamalla nykyisillä markkinoilla
vahvoiksi osoittautuneiden, valittujen
toimialaratkaisujen myyntiä kansainvälisesti.
Tieto haluaa tarjota osakkeenomistajille parempaa
tuottoa kuin alalla keskimäärin. Myönteisen
taloudellisen kehityksen ja houkuttelevan
osinkopolitiikan odotetaan jatkuvan samalla kun
yhtiö lisää investointeja innovaation ja kasvun
tukemiseen.

Uusi rakenne

Palvelualueet

• Teknologiapalvelut ja uudistaminen
• Toimialaratkaisut mukaan lukien itsenäisenä
yksikkönä toimiva Datakeskeiset
liiketoiminnot
• Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
• Tuotekehityspalvelut

Kasvuliiketoiminnot
Tiedon tavoitteena on kasvaa markkinoita
nopeammin pitkällä aikavälillä. Yhtiö pyrkii
kasvattamaan asiakkaille tuotettua lisäarvoa
kokonaisvaltaisilla toimialaratkaisuilla ja asiakkaiden
teknologia-alustojen aktiivisella uudistamisella.
Lisäksi uudet datakeskeiset liiketoimintamallit
auttavat Tietoa ja sen asiakkaita hyödyntämään
datakeskeisen talouden tarjoamia mahdollisuuksia.
Tieto panostaa skaalautuvuuteen ja toistettavuuteen
investoimalla ohjelmistoliiketoimintaan, mukaan
lukien startup-toiminnot, jotka tarjoavat
eksponentiaalista kasvua. Tieto erottautuu
kilpailijoistaan johtaviin ohjelmistotuotteisiin
perustuvien toimialaratkaisuiden,
järjestelmäintegraation ja kumppanuuksien avulla.
Kasvu pohjautuu Tiedon omiin ratkaisuihin, joissa
perustana on dynaamisesti muuttuva kokoonpano
nykyisillä markkinoilla hyväksi osoittautuneilla
ratkaisuilla. Painopiste on tällä hetkellä noin
kymmenessä ratkaisussa. Näihin sisältyvät
seuraavat kasvuliiketoiminnot, joihin tehtyjä
investointeja Tieto on kasvattanut viimeisten kahden
vuoden aikana:

Tiedon toimintamalli ja rakenne on uudistettu
maaliskuussa 2016 julkistetun strategian mukaisesti.
Heinäkuun alussa voimaan astunut uusi rakenne
tukee Tiedon tavoitetta olla asiakkaiden suosituin
kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Rakenne
pohjautuu toimialaryhmiin, jotka vastaavat
markkinatoiminnoista, ja palvelualueisiin ensisijaisina
raportointisegmentteinä.
Toimialaryhmät

• Finanssipalvelut
• Julkinen sektori, terveydenhuolto ja
hyvinvointi
• Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut

• Lifecare, Tiedon ratkaisu terveydenhuolto- ja
hyvinvointisektorille
• Pilvipalvelut
• Digitaalinen asiakaskokemus
• Datakeskeiset liiketoiminnot ja
• Tietoturvapalvelut.
Näiden alueiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna
2016 oli noin 330 milj. euroa ja kasvu 18 %.
Pilvipalvelut, joiden myynti kasvoi 36 % vuonna
2016, muodostivat edelleen vahvimman alueen.
Neljännellä neljänneksellä Tieto toi markkinoille
OneCloud-ratkaisun, jonka avulla asiakkaat voivat
dynaamisesti ja tehokkaasti hallita useita
pilvipalveluita samalta alustalta.
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Tietoturvapalvelut-alue keskittyi laajentamaan
palveluvalikoimaansa, johon sisältyy omia
ohjelmistokomponentteja sekä kolmansien
osapuolten palvelujen integrointia. Tavoitteena on
tarjota asiakkaille kokonaisvaltainen
tietoturvanäkymä sekä helppokäyttöinen suojaus.
Tietoturvapalveluiden koko vuoden kasvu oli 16 %
kasvun kiihtyessä vuoden toisella puoliskolla.
Digitaalisessa asiakaskokemuksessa uusi Industrial
Experience -tarjooma on otettu vastaan hyvin.
Industrial Experience, joka on suunnattu businessto-business -asiakkaille, auttaa asiakkaita
laajentamaan toimintaansa liiketoiminnallisista
digitaalisista palveluista ratkaisuihin, jotka parantavat
asiakaskokemusta. Digitaalinen asiakaskokemus alueen koko vuoden kasvu oli noin 35 %, jota
kasvulukua tuki Smilehousen yritysosto joulukuussa
2015. Lifecare-alueen koko vuoden kasvu oli 6 %.
Datakeskeiset liiketoiminnot ovat käynnistäneet
toimintaansa kehittämällä ja toteuttamalla
datakeskeisiä ideoita yhdessä asiakkaiden ja
pohjoismaisten startup-yritysten kanssa. Alueella on
tällä hetkellä noin 30 osaajaa, ja painopiste on
innovoinnissa ja uusien kehityskohteiden alulle
saattamisessa. Vuoden 2016 loppuun mennessä
yksikkö oli saanut muutamia kehityskohteita
kaupallistamisvaiheeseen. Tiedon datakeskeinen
ratkaisu terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorille
edistää personoitua ja tehokasta terveydenhuoltoa
ja terveydenhallintaa maksimoimalla yksilöiden
hyvinvoinnin sekä samalla alentaa julkisen
terveydenhuollon ja sosiaalisektorin kustannuksia.
Tiedon Intelligent Building on yksilökeskeinen
datapohjainen konsepti, joka edistää parempaa
työskentelykokemusta sekä tilojen tehokkaampaa
käyttöä.
Lisäksi Tieto on kasvattanut investointejaan
Pohjoismaihin suunnattuihin toimialaratkaisuihin
kuten
• Banking (Finanssipalvelut)
• SmartUtility (Energiasektori)
• Asianhallintaratkaisut (Julkinen sektori)
sekä kansainväliseen laajentumiseen
tähtääviä keihäänkärkituotteita
• Maksamiseen liittyvät ratkaisut
(Finanssipalvelut)
• Production Excellence (Valmistava teollisuus)
ja
• Hiilivetyjen laskenta (Öljy- ja kaasuteollisuus).

Tulosajurit
Markkinat edellyttävät samanaikaisesti sekä yhä
vahvempaa tuottavuutta että uusia innovaatioita.
Voidakseen vastata tähän haasteeseen ja tukea
asiakkaitaan niiden liiketoiminnan uudistamisessa

Tieto jatkaa toimenpiteitä, joilla se parantaa
kilpailukykyään ja mahdollistaa investoinnit
innovaatioihin ja kasvuun jatkossakin.
Tieto tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua ITpalveluissa vuonna 2017. Vuonna 2016 Tieto osti
Emricin, joka on Pohjoismaiden johtava ohjelmistoja palveluyritys luotonkäsittelyn alueella. Kauppa
vaikuttaa myös vuoden 2017 liikevaihtoon. Emricin
liikevaihto on noin 20 milj. euroa, josta noin 7 milj.
euroa vaikutti Tietoon vuonna 2016.
Liikevaihdon kasvun lisäksi tuloksen kehitykseen
vuonna 2017 vaikuttavat
• rekrytoinnit uusille palvelualueille ja tähän
liittyvä osaamisen kehittäminen
• palkkainflaatio
• palveluiden kehittäminen
• palvelutoimitusten automatisointi ja
teollistaminen.
Kasvuliiketoimintoihin ja automaatioon tehtyjen
investointien odotetaan tukevan tuloskehitystä
keskipitkällä aikavälillä, mutta rasittavan
liikevoittomarginaalia lyhyellä aikavälillä. Rekrytoinnit
kasvualueille sisältävät toimiala- ja
sovelluskonsultteja, arkkitehtejä ja
ohjelmistokehittäjiä. Vuonna 2016 Tieto rekrytoi noin
800 henkilöä IT-palveluihin ja toiminnan
tehostamisohjelmiin perustuvat vähennykset olivat
lähes 200 henkilöä. Rekrytointeihin liittyvät
kustannukset, jotka tukevat Tiedon keskipitkän ja
pitkän aikavälin kasvua, lisäsivät
henkilöstökustannuksia noin 20 milj. euroa vuonna
2016. Palkkainflaatio oli noin 18 milj. euroa vuonna
2016.
Osana pitkän aikavälin uudistumistaan ja tarvetta
parantaa yhtiön tuottavuutta ja hintakilpailukykyä
Tieto on käynnistänyt toimenpiteitä tuottavuutensa
ja kustannusrakenteensa optimoimiseksi globaalisti.
Suomessa Tieto käynnisti yt-neuvottelut, jotka
koskevat enintään 250 henkilöä. Näistä enintään
180 kohdistuu Teknologiapalvelut ja uudistaminen palvelualueelle ja loput pääasiassa Julkinen sektori,
terveydenhuolto ja hyvinvointi -toimialaryhmään sekä
tukitoimintoihin. Tieto arvioi, että näiden
toimenpiteiden johdosta yhtiö saavuttaa yhteensä
lähes 40 milj. euron vuotuiset bruttosäästöt, mukaan
lukien Suomessa mahdollisesti toteuttavat
henkilöstövähennykset. Säästöistä yli 20 milj. euron
odotetaan vaikuttavan vuoden 2017
kustannuspohjaan, pääasiassa toisella
vuosipuoliskolla.
Vuonna 2017 Tiedon uudelleenjärjestelyjen tarve
perustuu automaatioon, muuhun tuottavuuden
parantamiseen sekä tarpeeseen uudistaa yhtiön
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osaamista kysynnän mukaisesti. Tieto arvioi, että
koko vuoden 2017 uudelleenjärjestelyjen kulut ovat
1–2 % konsernin liikevaihdosta.
Tieto jatkaa palveluidensa ja ratkaisujensa
uudistamista ja vahvistamista lupaavilla kasvualueilla,
etenkin ohjelmistopohjaisissa toimialaratkaisuissa.
Vuonna 2016 palvelujen kehittämiskustannukset
kasvoivat 15 milj. euroa ja olivat noin 75 milj. euroa
eli 5,0 % konsernin liikevaihdosta.

Kasvusta 12 milj. euroa kohdistui
Toimialaratkaisuihin, mukaan lukien uudet
datakeskeiset toiminnot. Vuonna 2017 palveluiden
kehittämiskustannusten odotetaan olevan vuoden
2016 tasolla eli noin 5 % konsernin liikevaihdosta.
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan alle 4
% konsernin liikevaihdosta.

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2016.tieto.com/fi

35

TIETO VUOSIKERTOMUS 2016

/ T I L I N PÄ ÄT Ö S / H A L L I T U K S E N T O I M I N TA K E R T O M U S / TA L O U D E L L I N E N T U L O S

Taloudellinen tulos

Heinäkuun alussa voimaan astunut uusi
toimintarakenne tukee Tiedon strategian toteutusta.
Tämä katsaus perustuu uuteen rakenteeseen, joka
koostuu palvelualueista ja toimialaryhmistä. Uudet
vertailuluvut ja muuta aineistoa, joka helpottaa
nykyisen ja vanhan rakenteen vertailua löytyvät
osoitteesta www.tieto.com/investors.
Liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 1 492,6 (1 460,1) milj.
euroa. Kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,2 %. ITpalveluiden liikevaihto kasvoi 4,3 %, paikallisissa
valuutoissa kasvu oli 5,3 %. Tuotekehityspalveluissa
liikevaihto laski 17,3 %. Laskuun vaikutti erään
avainasiakkaan päätös lisätä omien resurssien
käyttöä. Asiakkaan projektit päättyivät

vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.
Liiketoimintaostoilla oli 50 milj. euron myönteinen
vaikutus liikevaihtoon. Vaikutukset kohdistuivat
Toimialaratkaisut (34 milj. euroa) sekä Liiketoiminnan
konsultointi ja toteutus (16 milj. euroa) -alueisiin.
Vuonna 2015 toteutetuilla liiketoimintamyynneillä oli
5 milj. euron kielteinen vaikutus Toimialaratkaisutalueeseen. Valuuttakursseilla, lähinnä Norjan ja
Ruotsin kruunun heikkenemisellä, oli 15 milj. euron
kielteinen vaikutus liikevaihtoon.
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Koko vuoden liikevoitto (EBIT) oli 140,8 (125,2) milj.
euroa eli 9,4 % (8,6) liikevaihdosta. Oikaistu1)
liikevoitto oli 152,2 (150,8) milj. euroa eli 10,2 %
(10,3) liikevaihdosta. Lisätietoja oikaisuista löytyy
taulukosta sivulla Raportoidut vaihtoehtoiset
tunnusluvut. IT-palveluissa oikaistu liikevoitto oli
141,1 (136,4) milj. euroa. Kasvu johtui pääasiassa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen -alueen
automaatio- ja teollistamisohjelmasta. Liikevoittoon
sisältyi yritysostoihin liittyvä 3,3 milj. euron allokoitu
poisto. Lisäksi asiakkaiden velkasaneerauksilla oli
1,7 milj. euron kielteinen vaikutus.
Lähinnä sovellushallintapalveluiden automaatioohjelmaan ja teollistamiseen liittyvillä
kustannussäästöillä oli noin 29 milj. euron
myönteinen vaikutus IT-palveluiden liikevoittoon.
Säästöjen vaikutusta tulokseen pienensivät noin 18
milj. euron palkkainflaatio, rekrytoinnit uusille
palvelualueille, joiden kustannukset olivat noin 20
milj. euroa, ja 15 milj. euroa korkeammat palveluiden
kehittämiskustannukset. Tulospohjaisten
kannustimien kustannukset olivat 25,6 (32,4) milj.
euroa, mukaan lukien sekä lyhyen että pitkän
aikavälin kannustimet. Valuuttakurssimuutoksilla oli
yli 3 milj. euron kielteinen vaikutus liikevoittoon.

Kielteinen vaikutus syntyi lähinnä Ruotsin ja Norjan
kruunusta.
Poistot olivat 53,9 (56,6) milj. euroa. Koko vuoden
nettorahoituskustannukset olivat 4,0 (5,9) milj.
euroa. Nettokorkokustannukset olivat 2,1 (2,2) milj.
euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat
1,1 (2,4) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut
olivat -0,8 (-1,3) milj. euroa.
Koko vuoden osakekohtainen tulos oli 1,46 (1,23)
euroa. Oikaistu1) osakekohtainen tulos oli 1,58 (1,51)
euroa.
1) oikaistu

seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
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Taloudellinen tulos palvelualueittain
Asiakasmyynti
1–12/2016

Asiakasmyynti
1–12/2015

Teknologiapalvelut ja uudistaminen

762

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

139

Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut

Milj. euroa

Muutos, %

Liikevoitto
1–12/2016

Liikevoitto
1–12/2015

755

1

89,0

65,5

125

12

4,1

1,5

475

439

8

55,2

65,4

117

142

-17

10,9

15,6

-18,5

-22,8

1 493

1 460

2

140,8

125,2

Tukitoiminnot ja globaali johto
Yhteensä

Liikevoitto palvelualueittain
%
Telnologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut

Liikevoitto,
% liikevaihdosta
1–12/2016

Liikevoitto,
% liikevaihdosta
1–12/2015

Oikaistu1) liikevoitto
% liikevaihdosta
1–12/2016

Oikaistu 1) liikevoitto
% liikevaihdosta
1–12/2015

11,7

8,7

12,1

11,7

3,0

1,2

1,2

2,5

11,6

14,9

12,5

14,0

Tuotekehityspalvelut

9,3

11,0

9,4

10,3

Yhteensä

9,4

8,6

10,2

10,3

1)

oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Teknologiapalvelut ja uudistaminen -alueella
pilvipalvelujen myynti kasvoi 36 % ja muodosti 22 %
infrastruktuuripalveluiden myynnistä. Lisäksi
jaettujen, standardoitujen työtilapalvelujen kasvu oli
vahvaa. Samanaikaisesti perinteisten infrastruktuurija sovellushallintapalveluiden myynnin lasku jatkui.
Palveluiden standardisointi ja automatisointi jatkuivat
kysynnän siirtyessä perinteisistä palveluista uusiin
palveluihin. Oikaistu liikevoitto parani johtuen vuonna
2015 käynnistettyyn automaatio-ohjelmaan liittyvistä
säästöistä.

Toimialaratkaisut-alueella liikevaihdon 8 %:n
kasvua tukivat Software Innovationin ja Emricin
ostot. Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
-toimialaryhmässä liikevaihto kasvoi orgaanisesti yli
6 % ja Finanssipalveluissa 4 %. Öljy- ja
kaasusegmentissä markkinaolosuhteet olivat
edelleen haasteelliset. Liikevoitto laski johtuen
investoinneista kasvuliiketoimintaan, mukaan lukien
lähes 12 milj. euron kasvu palvelujen
kehittämiskustannuksissa sekä vuoden aikana
tehdyt rekrytoinnit.

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -alueella
liikevaihdon 12 %:n kasvua tukevat Smilehousen ja
Imanon yritysostot. Kysyntä oli edelleen vahvinta
digitaalisessa asiakaskokemuksessa ja
konsultointipalveluissa. Orgaanisesti liikevaihto oli
edellisvuoden tasolla johtuen osin viivästyksistä
päätöksenteossa ja erään tietoliikennesektorin
asiakkaan projektiliiketoiminnan alhaisemmasta
tasosta, mikä johti epätyydyttävään käyttöasteeseen
etenkin Yrityssovellus-alueella. Lisäksi kasvualueisiin
tehdyt investoinnit, jotka koostuivat pääasiassa
myyntikulujen kasvusta, vaikuttivat liikevoittoon.

Tuotekehityspalveluissa liikevaihto laski johtuen
eräiden projektien päättymisestä ennakoidusti sekä
erään avainasiakkaan päätöksestä lisätä omien
resurssien käyttöä. Asiakkaan projektit päättyivät
vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Toisaalta
Tieto on voittanut uusia sopimuksia uusilla
kasvualueilla. Liikevoitto laski, koska vuoden 2015
ensimmäisen neljänneksen tulos oli epätavallisen
hyvä johtuen tilapäisiin sopimusehtoihin liittyvistä
tuotoista. Käyttöaste parani edellisestä vuodesta, ja
nykyisen liiketoiminnan kustannusrakenne on terve.
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Asiakasmyynti toimialaryhmittäin
Asiakasmyynti
1–12/2016

Asiakasmyynti
1–12/2015

Muutos, %

Finanssipalvelut

370

347

7

Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi

479

439

9

Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut

527

533

-1

1 376

1 318

4

117

142

-17

1 493

1 460

2

Milj. euroa

IT-palvelut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä

Finanssipalveluissa suurimpien asiakkaiden
volyymit olivat kasvussa. Kasvun pääasiallisena
ajurina toimivat uudet, tietotekniikan tehostamiseen
ja digitaalisiin palveluihin liittyvät projektit, etenkin
Suomessa. Lisäksi Emricin osto kasvatti liikevaihtoa
7 milj. euroa.
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja
hyvinvointi -toimialaryhmässä kasvua tuki Software
Innovationin osto. Toimialaratkaisuissa kasvu oli noin
19 %, orgaanisesti 6 %. Lisäksi Suomen
infrastruktuuripalveluissa transitioprojekteilla oli
myönteinen vaikutus.

Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut -ryhmässä
liikevaihto laski erään tietoliikennesektorin asiakkaan
projektiliiketoiminnan alhaisemman tason sekä
haasteellisen öljy- ja kaasusegmentin liikevaihdon
laskun johdosta. Energiasektorilla kehitys oli
myönteistä. Smilehousen ja Imanon yritysostot
kasvattivat liikevaihtoa 19 milj. euroa.

Yritysostojen vaikutus palvelualueittain
Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–12/2016
Teknologiapalvelut ja uudistaminen

Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–12/2016

1,5

1,5

12,3

-0,6

Toimialaratkaisut

9,8

3,1

IT-palvelut

5,3

1,9

-16,1

-16,1

3,2

0,1

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

Tuotekehityspalvelut
Yhteensä

Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin
Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–12/2016

Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–12/2016

Finanssipalvelut

7,3

5,3

Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi

9,9

4,3

-0,4

-3,1

Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
IT-palvelut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä
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Rahavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan nettorahavirta, joka sisältää
nettokäyttöpääoman nousun 51,6 (15,0) milj. euroa,
oli 97,2 (132,6) milj. euroa. Nettokäyttöpääoman
lisäys johtuu pääosin myyntisaamisten ja muiden
saamisten kasvusta, sekä uudelleenjärjestelyihin
liittyvien varausten alenemisesta. Myyntisaamiset
olivat korkealla tasolla, koska vuoden vaihteessa
eräpäivä oli viikonloppuna, mistä johtuen merkittävä
määrä rahavirrasta siirtyi vuoden 2017
ensimmäiselle viikolle.
Koko vuoden maksetut verot olivat 37,6 (20,4) milj.
euroa. Tammikuussa 2016 Tieto maksoi 6,0 milj.
euroa Suomessa johtuen siirtohinnoittelun
verotarkastuksesta vuosilta 2009–2013.
Päätöksestä on valitettu.

Omavaraisuusaste oli 47,3 % (46,2).
Nettovelkaantumisaste nousi 22,5 %:iin (2,7).
Korollinen nettovelka oli 109,7 (13,2) milj. euroa
sisältäen 166,9 (171,3) milj. euroa korollista velkaa,
5,5 (6,7) milj. euroa rahoitusleasingvelkaa, 5,7 (8,1)
milj. euroa rahoitusleasingsaatavia, 0,3 (0,5) milj.
euroa muita korollisia saatavia ja 56,7 (156,2) milj.
euroa rahavaroja.
100 milj. euron suuruinen joukkovelkakirjalaina
erääntyy toukokuussa 2019. Lainalle maksetaan
kiinteää 2,875 %:n vuotuista korkoa. Pitkäaikaiset
korolliset lainat olivat 103,8 milj. euroa joulukuun
lopussa. Lyhytaikaiset korolliset lainat olivat 68,6
milj. euroa ja liittyivät lähinnä yritystodistuksiin ja
yhteisyritysten konsernitiliin. 150 milj. euron
syndikoitu laina, joka erääntyy toukokuussa 2020, ei
ollut käytössä joulukuun lopussa.
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Investoinnit ja kehittäminen

Tiedon tavoitteena on kasvaa markkinoita
nopeammin pitkällä aikavälillä. Tieto panostaa
kasvuliiketoimintoihinsa investoimalla tarjooman
kehittämiseen ja uuteen osaamiseen sekä tekemällä
yritysostoja. Koko vuonna kokopäiväisen
henkilöstön määrä nousi nettomääräisesti yli 800:lla.
Lisäksi Tieto jatkaa investointeja standardointiin ja
automaatioon, joiden avulla se voi jatkuvasti
parantaa tuottavuutta ja laatua.
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 61,6 (50,5) milj.
euroa, josta 61,7 (43,7) milj. euroa maksettiin.
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4,1 % (3,5)
liikevaihdosta ja liittyivät pääasiassa
konesalikeskuksiin. Yritysostoista maksettiin 32,3
(73,7) milj. euroa (netto).

Erään suuren toimitilan vuokrasopimus
pääkaupunkiseudulla päättyi vuoden 2016 lopussa.
Tiedon palveluiden kehittämiskulut olivat noin 75
milj. euroa vuonna 2016 eli 5,0 % liikevaihdosta (60
milj. euroa eli 4,1 % liikevaihdosta vuonna 2015).
Nämä kulut kattavat palveluiden ja tuotteiden
kehittämisen. Painopistealueita ovat olleet
esimerkiksi toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet,
asiakaskokemuksen johtaminen, tietoturvapalvelut
sekä pilvipalvelut. Lisäksi sisäiseen kehittämiseen
kuten infrastruktuuripalveluiden standardointiin
liittyvät kustannukset sisältyvät summaan. Vuosina
2016 ja 2015 kehittämiskuluja ei aktivoitu taseeseen.

Käyttöomaisuusinvestoinneista 9,6 milj. euroa liittyi
Tiedon pääkonttoriin. Toimitiloihin liittyvien
kustannusten odotetaan kuitenkin alenevan tilojen
tehokkaamman käytön ansiosta.

Tilauskanta

Uusien sopimusten kokonaisarvo oli 1 669 (1 902)
milj. euroa koko vuonna. Koko vuoden book-to-bill suhdeluku oli 1,1 (1,3). Uusien sopimusten
kokonaisarvo sisältää myös irtisanomisajan jälkeisen
osan.

Tilauskanta oli 1 847 (2 030) milj. euroa. Kasvava
osuus Tiedon liiketoiminnasta perustuu
palvelumallipohjaiseen myyntiin, mikä vaikuttaa
myös tilauskantaan. Kuluvana vuonna
tilauskannasta arvioidaan laskutettavan 49 % (46).
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Merkittävät sopimukset tammijoulukuussa

Vuoden aikana Tieto on solminut lukuisia uusia
sopimuksia asiakkaiden kanssa kaikissa
toimialaryhmissä. Asiakassopimusten ehtojen
mukaisesti Tieto ei voi kuitenkaan julkistaa kauppoja
useimpien sopimusten kohdalla.

Ratkaisun avulla mahdollistetaan kuntalaisten,
yritysten ja työntekijöiden digitaalisten palvelujen
laajentaminen ja parantaminen. Sopimuskausi on 12
vuotta, ja sopimuksen kokonaisarvo on 24 milj.
Norjan kruunua.

Helmikuussa Skandiabanken ASA ja Tieto solmivat
viisivuotisen sopimuksen arvopaperi- ja
rahastoratkaisujen toimittamisesta. Sopimus on
tärkeä Skandiabanken ASA:lle, joka on riippumaton
norjalainen pankki, ja se vahvistaa molempien
yritysten asemaa Norjan markkinoilla.

Toukokuussa Tieto ja ruotsalainen Sparbanken Syd
allekirjoittivat sopimuksen pankin
arvopaperitoimintojen hallinnasta. Viisivuotinen
sopimus kattaa IT-järjestelmät, niiden hallinnan sekä
back office -palvelut. Uusi ratkaisu tukee
Sparbanken Sydin koko arvopaperiprosessia ostoja myyntimääräyksistä maksuun. Pankki pystyy sen
avulla kehittämään rahasto- ja arvopaperipalvelujaan
varmistaen samalla kustannustehokkaan ja
turvallisen toiminnan.

Helmikuussa Skandinavian suurin verkossa toimiva
muotikauppa Nelly.com valitsi Tiedon
kumppanikseen parantamaan asiakaskokemusta.
Tiedon Customer Care as a Service (CCaaS) asiakaspalveluratkaisun avulla Nelly.com pystyy
tarjoamaan asiakkailleen personoituja palveluja.
Kolmivuotinen sopimus tarjoaa pilvipohjaisen
ratkaisun, joka kattaa kaikki kanavat: verkon,
puhelut, chatin, sähköpostin ja sosiaalisen median.
CCaaS on kokonaisvaltainen asiakaspalveluratkaisu,
joka perustuu alan johtavaan Genesys-alustaan.
Helmikuussa Tieto allekirjoitti Pohjoismaiden
johtavan metalliyhtiön Bolidenin kanssa sopimuksen
loppukäyttäjäratkaisusta, joka yhdenmukaistaa
yhtiön IT-työympäristön globaalit prosessit.
Standardoidun alustan perustana on Tiedon kattava
työkalujen valikoima nimeltään Tieto Energized
Workplace, jolla muun muassa helpotetaan
sovellusten käyttöä, huolehditaan tietoturvasta ja
tuetaan liikkuvien työntekijöiden työtä. Sopimus on
kolmivuotinen ja siihen sisältyy kahden vuoden
jatko-optio.
Helmikuussa Vetenskapsrådet, perustutkimusta
tukeva Ruotsin valtiollinen viranomainen, valitsi
Tiedon modernisoimaan IT-toimintojaan
pilvipohjaisilla palveluilla ja ratkaisuilla. Sopimuksen
kesto on neljä vuotta ja sen arvo on noin 20
miljoonaa Ruotsin kruunua.
Maaliskuussa Tieto sopi Volvo Car Retail Solutionsin
(VCRS) kanssa pilvipalvelujen toimittamisesta.
Sopimus kattaa Pohjoismaat, ja sen kokonaisarvo
on yli 3 milj. euroa tulevien kolmen vuoden aikana.
Toukokuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen
norjalaisen Bergenin kunnan kanssa asianhallinta- ja
dokumenttien hallintaratkaisusta.

Toukokuussa Tieto solmi sopimuksen globaalin
kuitumateriaalien valmistajan Ahlstromin kanssa
MES-järjestelmästä (manufacturing execution
system) sekä order-to-cash toiminnanohjausjärjestelmästä. Sopimuksen myötä
Ahlstrom kehittää ja tehostaa
palvelunhallintakokonaisuuttaan. Sopimuksen
kokonaisarvo on 4,8 milj. euroa.
Kesäkuussa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
Valtori ja Tieto sopivat jatkosta yhteistyölleen valtion
konesali- ja kapasiteettipalveluissa. Tieto on
toimittanut konesali- ja kapasiteettipalveluita
Valtorille vuodesta 2014. Sopimuskausi on viisi
vuotta, ja sopimuksen kokonaisarvo 15,1 milj.
euroa.
Syyskuussa Tieto solmi strategisen kumppanuuden
Lysen kanssa, joka on johtava norjalainen energia- ja
teknologiatoimija. Lyse valitsi Tiedon pilvipalvelujen
sekä infrastruktuuri- ja datakeskuspalveluiden
toimittajaksi. Sopimuksen seurauksena 25 Lyse
Linkin asiantuntijaa siirtyy Tiedon palvelukseen
Sopimus kattaa myös merkittäviä tuotekehitys- ja
innovaatiohankkeita eri alueilla. Sopimuksen arvo on
vähintään 30 milj. euroa viiden vuoden aikana, joista
kaksi viimeistä vuotta optiona.
Syyskuussa Kesko ja Tieto allekirjoittivat merkittävän
sopimuksen, jonka pohjalta Tieto uudistaa suuren
osan Keskon sovellus- ja infrastruktuuripalveluista.
Tarkoituksena on kiihdyttää kasvua ja tehokkuutta
painottavia Keskon strategisia prioriteetteja.
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Sopimus kattaa laajan palveluvalikoiman kuten
Keskon liiketoimintakriittisten sovellusten
sovellushallinnan, liiketoiminnan integraatio- ja
projektipalvelut, SAP-sovellusten elinkaaren
hallinnan, loppukäyttäjäpalvelut ja
infrastruktuuripalvelut.
Syyskuussa S-Ryhmä valitsi Tiedon uudistamaan ja
standardoimaan sen kaupan tietojärjestelmän
vuoteen 2020 mennessä. Sopimuksen myötä SRyhmä haluaa parantaa vähittäiskauppaa ja kehittää
digitaalisia palveluita. Sopimuksen kokonaisarvo on
20 milj. euroa.
Syyskuussa Tieto solmi sopimuksen maailman
johtavan ilmansuodattimien valmistajan Camfilin
kanssa merkittävästä osasta sen Euroopan
liiketoimintojen infrastruktuurista. Tieto toimittaa
standardoidun pilvipohjaisen ratkaisun, joka sisältää
infrastruktuuri- ja sovellustoiminnot. Tämän ansioista
Camfil voi kasvaa nopeasti ja alentaa
pääomakustannuksia. Sopimus on kolmivuotinen ja
siihen sisältyy kahden vuoden jatko-optio.
Sopimuksen arvoksi arvioidaan 40 milj. Ruotsin
kruunua ensimmäisten kolmen vuoden aikana.
Syyskuussa Tieto allekirjoitti viisivuotisen
sopimuksen Ruotsin kirkon kanssa organisaation
asiakirjan- ja asianhallinnan digitalisoinnista. Uusi
ratkaisu tekee työntekijöiden työstä mobiilimpaa,
järjestelmällisempää ja tehokkaampaa. Tiedon
ratkaisu Public 360 tuo vaiheittaisen siirtymisen
täydelliseen digitaaliseen hallintaan, asioiden
rekisteröinnistä asiakirjojen käsittelyyn.

laskutuksen, asiakaspalvelun ja myynnin alueella ja
se palvelee yhteensä noin 1,5 miljoonaa asiakasta.
Joulukuussa Tieto ja Folksam allekirjoittivat kolmen
vuoden jatkosopimuksen olemassa olevalle
sovellushallintasopimukselle. Sopimuksen
kokonaisarvo on 330 milj. Ruotsin kruunua, mukaan
lukien elokuussa allekirjoitettu vuoden jatkosopimus.
Sopimukseen sisältyy kahden vuoden
jatkomahdollisuus. Sopimuksen painopiste on
Folksamin infrastruktuurin ja sovellushallinnan
uudistamisen jatkamisessa.
Joulukuussa Tieto allekirjoitti Arekin kanssa
sopimuksen infrastruktuuripalveluista. Arek on
työeläkeyhtiöiden IT-palvelutarjoaja Suomessa.
Kuusivuotinen sopimus sisältää yhden vuoden
transitiovaiheen infrastruktuuripalveluiden lisäksi.
Joulukuussa Tieto allekirjoitti Eteran kanssa
sopimuksen olemassa olevan
infrastruktuuripalvelusopimuksen jatkamisesta.
Sopimus on viisivuotinen.
Joulukuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen
Marginalen Bankin kanssa PCI DSS -sertifioitujen
korttipalvelujen toimittamisesta. Ratkaisu hyödyntää
pilviteknologiaa ja siihen sisältyy myös
liiketoimintaprosessien ulkoistamista. Sopimus on
voimassa viisi vuotta ja pankki saa sen myötä
skaalautuvan ja kustannustehokkaan ratkaisun, joka
on pankkialan viranomaisvaatimusten mukainen.

Lokakuussa Kalmar valitsi Tiedon kumppanikseen
kehittämään ja laajentamaan sen tulevaa yrityksille
suunnattua sähköisen kaupankäynnin alustaa.
Tiedon toimittama uusi ratkaisu tarjoaa Kalmarille
integroidun myyntialustan ja sen asiakkaille
maailmanlaajuisesti tehokkaamman yhteistyön ja
paremman asiakaskokemuksen. Toteutuksella
Kalmar pyrkii kasvattamaan myyntiään verkossa ja
keventämään myyntiin liittyvää hallintoa.
Marraskuussa Tieto allekirjoitti viisivuotisen
sopimuksen COOP Mitt & Västin kanssa, joka on
yksi suurimmista ruokakauppaketjuista Ruotsissa.
Sopimus kattaa loppukäyttäjätuen, Workplacesovelluksen, tietoliikenteen sekä tulostus- ja
pilvipalvelut. Sopimus on arvoltaan 6 milj. euroa.
Marraskuussa energiayhtiö Fortum valitsi Tiedon
Smart Utility -asiakastietojärjestelmän toimintansa
tueksi Ruotsissa. Tiedon pilvipalvelupohjainen
(SaaS) ratkaisu optimoi yhtiön ydintoimintoja
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Yritysostot tammi-joulukuussa

Toukokuussa Tieto osti tytäryhtiönsä
Tieto Estonia Services OÜ:n koko osakekannan.
Tieto oli aiemmin omistanut yhtiöstä 60 %, SEB 20
% ja Swedbank 20 %.

ohjelmistoliiketoimintaa sekä edistää yhtiön
kannattavuustavoitteiden saavuttamista vuodesta
2017 alkaen. Vuonna 2015 Emricin liikevaihto oli
noin 20 milj. euroa ja henkilöstön määrä oli noin 200.

Syyskuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen Emricin
ostosta. Emric on Pohjoismaiden johtava ohjelmistoja palveluyritys luotonkäsittelyn alueella. Kauppa
vahvistaa Tiedon asemaa pohjoismaisten
finanssitoimialan asiakkaiden kumppanina
liiketoiminnan uudistamisessa. Tieto odottaa kaupan
tukevan sen tavoitetta kasvattaa skaalautuvaa

Syyskuussa Tieto osti Oppadin ohjelmistot ja niihin
liittyvät oikeudet. Oppad tarjoaa hallinnollisia
ratkaisuja kouluille ja päivähoidolle Norjassa.
Tavoitteena on vahvistaa Tiedon digitaalisia palveluja
koulutussektorille.
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Henkilöstö

Joulukuun lopussa kokopäiväisen henkilöstön
määrä oli 13 876 (13 083). Kokopäiväisen
henkilöstön määrä globaaleissa toimituskeskuksissa
oli 6 643 (6 039) eli 47,9 % (46,2) henkilöstöstä.
Koko vuonna kokopäiväisen henkilöstön määrä
nousi nettomääräisesti noin 800:lla.
Liiketoimintaostot kasvattivat henkilömäärää lähes
200:lla ja rekrytoinnit nettomääräisesti noin 800:lla.
Henkilöstövähennykset olivat noin 200.
Liukuva 12 kuukauden henkilöstövaihtuvuus oli 10,5
% (9,9) joulukuun lopussa.
Palkkainflaation odotetaan pysyttelevän noin 3 %:n
tasolla vuonna 2017. Suotuisan kustannustason
maissa palkkojen nousu on selvästi suurempaa kuin
keskimäärin. Suomessa Tieto solmi sopimuksen
kilpailukykysopimuksen pohjalta. Sopimus astui
voimaan 13.1.2017. Sopimuksen pohjalta työaikaa
pidennetään noin kahdella työpäivällä vuodessa
Suomessa.
Tiedon henkilöstöhallinto jatkoi yrityksen
uudistumisen tukemista vuonna 2016.
Työntekijäkokemuksesta on tullut oleellinen osa
Tiedon Open Source -kulttuuria. Muutto uuteen
pääkonttoriin Suomessa sekä päätös ottaa käyttöön
uusi inhimillisen pääoman hallinnan työkalu ovat
esimerkkejä tästä kehityksestä. Nämä muutokset
toteutettiin vuoden 2016 aikana.
Uuden strategian ja toimintamallin toteutusta tukee
yhtiön vahvistuva Open Source -kulttuuri eli avoin ja
läpinäkyvä kulttuuri, jossa työskentelevillä ihmisillä on
hyvät toimintaedellytykset ja jossa he voivat
vaikuttaa työhönsä ja rakentaa inspiroivia
työympäristöjä.

Keilalahden rakennuksessa hyödynnetään myös
Tiedon omaa Intelligent Building -konseptia.
Yhteistyö ja yhdessä innovointi koko alan kattavassa
ekosysteemissä on tärkeä osa Tiedon strategian
toteutusta. Vuonna 2016 Tieto ryhtyi valmistelemaan
uuden resursointialustan käyttöönottoa. Lisäksi
valmisteltiin henkilöstöhallinnon digitalisointia
seuraavan sukupolven Human Capital Management
(HCM) Workday-alustalla. Tämä pilvipohjainen
ratkaisu otettiin käyttöön tammikuussa 2017 ja sen
tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää
henkilöstöhallinnon prosesseja. Workday tarjoaa
työntekijöille ja esimiehille reaaliaikaisen pääsyn
kaikkeen oleelliseen työntekijöitä koskevaan tietoon
yhdestä paikasta sekä laitteesta ja ajankohdasta
riippumatta. Jatkossa Tiedon henkilöstöhallinnolle
on mahdollista rakentaa analytiikkatyökalu, joka
tuottaa lisäarvoa sekä ihmisille että liiketoiminnalle.
Vuoden aikana toteutettiin kaksi strategian
jalkautumiseen liittyvää tutkimusta, jotka korvaavat
aiemman vuotuisen työntekijöiden sitoutumista
mitanneen Voice-tutkimuksen. Niiden avulla tutkittiin
sitä, miten hyvin työntekijät ovat sisäistäneet uuden
strategian sekä heidän näkemyksiään strategiasta ja
Tiedosta työnantajana. Syksyn mittauksen mukaan
työntekijöiden sitoutumisaste oli 71 %, mikä on
hieman korkeampi kuin edellisvuonna.
Tiedon henkilöstöhallinto vastaa henkilöstöön
liittyvien toimintatapojen kehittämisestä Tiedossa.
Henkilöstöhallinnon johdossa on konsernin
henkilöstöjohtaja, ja maakohtaisesta
henkilöstöhallinnosta vastaavat eri maiden
henkilöstöhallinnon tiimit. Lisäksi palvelualueilla ja
toimialaryhmissä on omat henkilöstöhallinnon
vastuuhenkilöt.

Tärkeä tekijä työntekijäkokemuksen rakentamisessa
on fyysisen työympäristön sekä sisäisten työkalujen
ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen.
Vuoden 2016 lopussa Tieto muutti uuteen
yhteisöllisiä ja aktiviteettipohjaisia työtapoja
edistävään pääkonttoriin Keilalahteen. Uusissa
tiloissa yhtenä tavoitteena on lisätä kanssakäymistä
ja innovointia. Tieto pyrkii ottamaan käyttöön
samankaltaisia, toimintaedellytyksiä parantavia ja
sitoutumista edistäviä työskentelytapoja eri
toimipisteissään maailmanlaajuisesti. Ne
mahdollistavat mm. mobiilimman työskentelyn.
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Ympäristövastuu

Tieto suhtautuu ympäristöhaasteisiin ennakoivasti ja
harjoittaa liiketoimintaansa vastuullisesti. Yhtiö on
mukana useissa kestävän kehityksen indekseissä, ja
sen toiminta on sertifioitu kansainvälisen ISO 14001
-ympäristöstandardin mukaisesti.
Vuonna 2016 yhtiö osallistui jälleen YK:n Global
Compact -aloitteeseen. Se on suunnattu yrityksille,
jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaansa ja laatia
strategiansa kymmenen yleisesti hyväksytyn
periaatteen pohjalta. Periaatteet koskevat mm.
ihmisoikeuksia, työmarkkinoita, ympäristöä ja
korruption vastaisuutta.
Tiedon ympäristökuormituksen hallinta keskittyy
lähinnä konesalien, toimistojen ja muiden toimitilojen
energiankulutukseen (lämmitys, jäähdytys ja sähkö),
matkustamiseen sekä paperin ja muiden
tarvikkeiden käyttöön.
Yhtiö käyttää ympäristönhallinnan järjestelmänsä
mukaisesti suunnitelmallista menetelmää
tärkeimpien ympäristövaikutusten tunnistamisessa ja
arvioinnissa. Ympäristöhallinnan järjestelmä kattaa
noin 95 % toiminnasta, mukaan lukien kaikki
tärkeimmät toimipaikat. Ympäristönhallinnan
periaatteiden mukaisesti työntekijät ovat vastuussa
siitä, että ympäristötietoisuus ja siihen liittyvät toimet
sisältyvät päivittäiseen työskentelyyn. Esimiehet
varmistavat, että heidän organisaationsa ymmärtää
periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
Tiedon näkemyksen mukaan informaatio on
tulevaisuudessa suurin jatkuvasti kasvavan
yhteiskunnallisen ja taloudellisen lisäarvon tuottaja.
Yhtiön tavoitteena on saavuttaa keskeinen asema
tässä muutoksessa, ja se haluaa hyödyntää
datakeskeisen maailman tarjoamia mahdollisuuksia
ja tukea kestävää kehitystä. Esimerkiksi Tiedon
teolliseen internetiin liittyviä palveluja kehittävä
startup -yritys tekee pitkän tähtäimen yhteistyötä
ruotsalaisen HSB Living Labin kanssa tulevaisuuden
asumisen ratkaisujen innovoinnissa ja
kehittämisessä.

Suuri osa Tiedon energian kulutuksesta ja
kasvihuonepäästöistä liittyy yhtiön
konesaleihin. Niissä sijaitsevien palvelinten ja
tietokoneiden sekä jäähdytysjärjestelmien tarvitsema
energia vastaa noin 30 %:a yhtiön
kasvihuonepäästöistä. Tieto pyrkii parantamaan
konesalien energiatehokkuutta monin eri tavoin
kuten esimerkiksi käyttämällä virtuaalipalvelimia ja
pilvipohjaisia ratkaisuja. Lisäksi yhtiö kierrättää
lämpöä, joka johdetaan takaisin paikalliseen
kaukolämpöverkkoon. Tämä ratkaisu on käytössä
yhtiön uudenaikaisessa konesalissa Espoossa.
Tukholmassa samankaltaista ratkaisua käytetään
toimiston ja lähistöllä sijaitsevien rakennusten
lämmitykseen.
Pienentääkseen kasvihuonepäästöjä ja muita
ympäristövaikutuksia Tieto pyrkii vähentämään
matkustamista. Yhtiön matkustuspolitiikan mukaan
matkustaminen sisäisiin kokouksiin on minimoitava
ja matkustamisen tilalla käytetään digitaalisia
työkaluja kuten video- ja telekonferensseja tai
verkkokokouksia. Lisäksi työntekijöiden tulee valita
ympäristöystävällinen tapaa matkustaa aina kun se
on mahdollista.
Välttääkseen ympäristöriskejä toimitusketjussa ja
vähentääkseen ostettujen hyödykkeiden ja
palvelujen ympäristövaikutuksia Tieto korostaa
ympäristökysymyksiä myös toimittajiensa,
alihankkijoittensa ja kumppaneidensa kanssa.
Tavoitteena on varmistaa, että nämä täyttävät
korkeat eettiset ja ympäristöön liittyvät vaatimukset,
jotka on esitetty yhtiön toimittajia koskevissa
periaatteissa. Periaatteet perustuvat YK:n Global
Compact -aloitteeseen ja edellyttävät, että
toimittajilla ja kumppaneilla on joko ISO 14001 standardin tai EMAS-järjestelmän (Eco-Management
and Audit Scheme) mukainen ympäristönhallinnan
järjestelmä.
Tieto toteuttaa koordinoituja toimenpiteitä
ympäristömuutoksen estämiseksi, ja se
sisällytettiinkin CDP:n ilmastonmuutosraporttiin
vuodelta 2016 (Nordic edition) saavuttaen tason B,
joka on toiseksi korkein viidestä tasosta. CDP:n
pisteytyksessä viisi tasoa edustavat askeleita kohti
tavoitetta hyvänä ympäristötoimijana.
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Tieto julkisti seitsemännen GRI-pohjaisen
yritysvastuuraporttinsa vuonna 2016. Raportti
sisältää yleiskatsauksen Tiedon toimintaan
taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristövastuun
alueilla vuonna 2015, ja se on laadittu uuden GRI G4
-ohjeiston mukaisessa peruslaajuudessa (Core).

Ulkopuolinen tarkastaja varmensi raportin
International Standard on Assurance Engagements
(ISAE) 3000 (Revised) “Assurance Engagements
Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information” mukaisesti. Yritysvastuuraportti toimi
myös yhtiön vuotuisena YK:n Global Compact (GC)
-aloitteen mukaisena raporttina, joka täytti GC:n
Advanced level -vaatimustason.
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Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyivät
suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvoosuusjärjestelmään 31.8.2016 rekisteröityjen
omistusten perusteella. Osakkeenomistajat, joka
halusivat osallistua toimikuntatyöskentelyyn,
nimesivät seuraavat jäsenet:

• Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB
• Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy
• Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja
• Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja,
Tieto Oyj.

Osakkeet ja osakepohjaiset
kannustimet

Tiedon osakkeiden määrä oli 74 109 252 joulukuun
lopussa. Joulukuun lopussa Tiedolla oli hallussaan
411 682 omaa osaketta, mikä vastaa 0,6 %:a
kaikista osakkeista ja äänistä. Vuonna 2016 ei tehty
liputusilmoituksia.

Yhtiön optio-ohjelmien merkintäaika päättyi
31.3.2016. Tiedolla ei ole enää voimassa optioohjelmia.
Lisätietoja osakkeista ja osakkeenomistajista löytyy
osoitteesta www.tieto.com/investors/shares.

Osinko

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 582,4 milj.
euroa. Vuoden 2016 tuloksen osuus tästä on 49,4
milj. euroa. Hallitus ehdottaa 1,15 (1,10) euron
osakekohtaista osinkoa vuodelta 2016. Koska
yhtiöllä on vahva kassavirta ja tavoitteena on
kehittää yhtiön pääomarakennetta, hallitus ehdottaa
lisäksi 0,22 (0,25) euron osakekohtaista lisäosinkoa.

Tieto säilyttää hyvän valmiuden investoida kasvuun
sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti myös
osingonmaksun jälkeen. Ehdotettu osinko ei
vaaranna yhtiön maksukykyä.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat
ehdotettuna osingon täsmäytyspäivänä 27.3.2017
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
osakkeenomistajarekisteriin tai Euroclear Sweden
AB:n rekisteriin.
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Lähitulevaisuuden riskit ja
epävarmuustekijät

Valuuttakurssien muutokset, etenkin Ruotsin ja
Norjan kruunu, vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja
kannattavuuteen. Ruotsin ja Norjan osuus Tiedon
myynnistä on lähes puolet. Tilinpäätöksessä on
lisätietoja valuuttariskien hallinnasta ja lisäksi
internet-sivulla www.tieto.com/currency-impact on
tietoa valuuttaherkkyyksistä.
Asiakkaiden liiketoiminnan uudistamiseen liittyy riski
alhaisemmista hinnoista olemassa olevissa
palveluissa. Samanaikaisesti uudistamisten
odotetaan tuovan Tiedolle uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi uudet
teknologiat kuten pilvipalvelut johtavat siihen, että
kysyntä painottuu pidemmälle standardoituihin ja
vähemmän työvoimaa vaativiin ratkaisuihin. Nämä
muutokset saattavat johtaa tarpeeseen jatkaa
toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja rekrytoida uutta
osaamista. Tämä saattaa johtaa väliaikaisesti
päällekkäisiin henkilöstökustannuksiin ja synnyttää
epävarmuutta yrityksen sisällä.
Tiedon kymmenen suurimman asiakkaan osuus
liikevaihdosta on 31 %, ja niin ollen yhtiön
liikevaihdon kehitys on suhteellisen herkkä
muutoksille suurten asiakkaiden kysynnässä. Osuus
on kuitenkin laskenut useita prosenttiyksikköjä
muutaman viimeisimmän vuoden aikana.

Teknologialisensseihin liittyvät lisämaksut sekä
toimitusten laatuun liittyvät ongelmat ja niistä
johtuvat projektiylitykset ovat tyypillisiä riskejä
tietotekniikan palvelualalle. Automatisointiin liittyvät
muutokset, toimitusten siirtämiseen suotuisan
kustannustason maissa sijaitseviin
osaamiskeskuksiin sekä yhtiössä käynnissä olevaan
uudelleenorganisointiin liittyy projektitappio- ja
sopimussakkoriskejä.
Viime aikojen epävarmuus liittyen esimerkiksi
Brexitiin ja Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin
saattaa vaikuttaa taloudelliseen kasvuun. Vaikka
suorien vaikutusten Tietoon ennakoidaan olevan
marginaalisia, hitaampi kasvu Euroopassa saattaa
epäsuorasti johtaa myös tietotekniikan
palvelumarkkinoiden heikompaan kehitykseen.
Yhdysvaltojen ja myös Venäjän myynnin osuus
Tiedon liikevaihdosta on alle 1 %.
Yrityksiin kohdistuu globaalisti verotarkastuksista
johtuvia uusia riskejä. Jos makrotaloudellisen
ympäristö heikko tilanne jatkuu, eräät maat
saattavat lisätä uutta säätelyä, ja tämän lisäksi
muutoksilla veroviranomaisten tulkinnoissa saattaa
olla kielteinen vaikutus yrityksiin.

Tuotekehityspalveluissa on alalle tyypillisesti heikko
näkyvyys johtuen lyhyestä tilauskannasta.
Tuotekehityspalvelut (PDS) kirjasi liikearvon
alentumisen vuonna 2014 johtuen
liiketoimintavolyymien laskusta ja on onnistuneesti
sopeuttanut kulurakennettaan. Yleisesti
tietoliikennesektorin haastava toimintaympäristö
saattaa johtaa liikearvon alentumisiin myös jatkossa.
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Kauden jälkeiset tapahtumat

Osana pitkän aikavälin uudistumistaan ja tarvetta
parantaa yhtiön tuottavuutta ja hintakilpailukykyä
Tieto käynnisti yt-neuvottelut Suomessa 17.1.
Neuvottelut vaikuttavat enintään 250 työntekijään.
Toimenpiteet perustuvat palvelustandardisoinnin
lisääntymiseen, ja ne ovat jatkoa vuonna 2015
käynnistetylle globaalille automaatio-ohjelmalle.
Lisäksi Tieto pyrkii optimoimaan tuottavuuttaan ja
kustannusrakennettaan globaalisti. Tieto arvioi, että
näiden toimenpiteiden johdosta yhtiö saavuttaa
yhteensä lähes 40 milj. euron vuotuiset
bruttosäästöt, mukaan lukien Suomessa
mahdollisesti toteuttavat henkilöstövähennykset.
Säästöistä yli 20 milj. euron odotetaan vaikuttavan
vuoden 2017 kustannuspohjaan.

Yhteensä 25 555 Tiedon omaa osaketta siirrettiin
9.1. liittyen Tiedon pitkän aikavälin
osakekannustinohjelman 2012–2014 palkkion
maksuun. Siirron jälkeen Tiedolla on hallussaan
386 127 omaa osaketta.

Koko vuoden 2017 näkymät

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1)
liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta
(152,2 milj. euroa vuonna 2016).

1)

oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
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Raportoidut vaihtoehtoiset tunnusluvut

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA)
uusien, vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevien
ohjeiden mukaisesti Tieto on muuttanut
taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä
terminologiaa. Termi "oikaistut erät” on korvannut
termin "kertaluonteiset erät". Oikaistut erät sisältävät
uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot,
liikearvon alentumiset ja muut erät.

Tieto käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, koska ne
kuvaavat liiketoiminnan tulosta paremmin ja
helpottavat vertailua tuloskausien välillä. Niitä
käytetään IFRS:n mukaisten tunnuslukujen lisäksi,
mutta ne eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja.

Milj. euroa
Liikevoitto (EBIT)
+ uudelleenjärjestelykulut

1–12/2016

1–12/2015

140,8

125,2

14,8

29,6

+ liikearvon alentumiset

-

-

- myyntivoitot

-

-6,1

+ myyntitappiot

0,2

-

+/- yritysostot

-1,9

1,0

+/- muut

-1,7

Oikaistu liikevoitto (EBIT)
1) Arvonlisäveron

152,2

1)

1,1

2)

150,8

oikaisu edellisvuosilta -1,1 milj. euroa Venäjällä

Suomessa noin 250 nykyisellä työntekijällä on etuuspohjainen eläkejärjestely. Pohjautuen neuvotteluihin vakuutusyhtiön kanssa Tieto päätti etuuspohjaisen eläkejärjestelynsä tulevien
eläkekarttumien osalta. Tämän johdosta henkilöstökuluihin on joulukuussa 2016 kirjattu 4,6 milj. euron voitto (velvoitteen täyttämisestä). Lisätietoja konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa
liitteessä 11. Muihin eriin sisältyy myös 1,5 milj. euron kertaluonteinen poisto liittyen vanhentuneeseen omaisuuteen, jonka uudet teknologit ovat korvanneet.
2)

josta 1,1 milj. euroa liittyy alihankintasopimuksen uudelleenjärjestelyhin
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Taloudellinen kalenteri

23.3.2017
Yhtiökokous

Tieto julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna
2017:
27.4.
Osavuosikatsaus 1/2017 (klo 8.00)
21.7.
Osavuosikatsaus 2/2017 (klo 8.00)
24.10.
Osavuosikatsaus 3/2017 (klo 8.00)
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Konsernitilinpäätös

TUNNUSLUVUT
2016

2015

1 492,6

1 460,1

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

140,8

125,2

Liikevoitto, % liikevaihdosta

9,4

8,6

152,2

150,8

Liikevaihto, milj. euroa

Oikaistu 1) liikevoitto (EBIT), milj. euroa
Oikaistu 1) liikevoitto, % liikevaihdosta

10,2

10,3

136,8

119,3

Osakekohtainen tulos, euroa

1,46

1,23

Oikaistu 1) osakekohtainen tulos, euroa

1,58

1,51

Oma pääoma/osake, euroa

6,62

6,57

Osinko/osake, euroa

1,37

1,35

Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa

99,2

136,7

Oman pääoman tuotto, %

22,1

19,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

21,6

20,4

Nettovelkaantumisaste, %

22,5

2,7

Omavaraisuusaste, %

47,3

46,2

Henkilöstö keskimäärin

13 472

13 184

Henkilöstö 31.12.

13 876

13 083

Voitto ennen veroja, milj. euroa

1) Oikaistu

seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
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VIIDEN VUODEN LUVUT
Liikevaihto, milj. euroa

2016

2015

2014

2013

2012

1 492,6

1 460,1

1 522,5

1 606,8

1 825,3

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

140,8

125,2

61,1

85,7

63,0

Liikevoitto, % liikevaihdosta

9,4

8,6

4,0

5,3

3,5

136,8

119,3

56,6

79,1

56,7

9,2

8,2

3,7

4,9

3,1

Laimentamaton

1,46

1,23

0,48

0,86

0,41

Laimennusvaikutuksella oikaistu

1,46

1,23

0,48

0,86

0,41

Voitto ennen veroja, milj. euroa
% liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos, euroa

Oma pääoma/osake, euroa

6,62

6,57

6,44

7,08

7,30

1 074,5

1 086,3

1 031,5

1 094,6

1 179,6

Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %

22,1

19,0

7,1

12,0

5,5

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 1)

21,6

20,4

9,8

13,5

13,2

Omavaraisuusaste, %

47,3

46,2

47,8

49,3

46,9

Nettovelkaantumisaste, %

22,5

2,7

-12,6

3,0

4,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa

99,2

136,7

43,5

71,7

62,9

6,6

9,4

2,9

4,5

3,4

13 472

13 184

14 007

15 170

17 646

Taseen loppusumma, milj. euroa

% liikevaihdosta

Henkilöstö keskimäärin
1)

Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa on koronvaihtosopimusten ja valuuttakurssierojen negatiivinen nettovaikutus käsitelty rahoituskuluna vuodesta 2014 lähtien. Vuoden 2013
tunnusluku on vastaavasti uudelleenlaskettu.
2012 luvut on oikaistu uudistetun IAS 19:n mukaisesti.
2013 luvut on oikaistu IFRS 11 'Yhteisjärjestelyt' -standardin mukaisesti. 12 kuukauden keskimääräisessä nimittäjässä olevia tase-eriä, jotka koskevat vuotta 2012, ei ole mukautettu
IFRS 11-standardin mukaisiksi.
Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.
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TUNNUSLUVUT KATSAUSJAKSOITTAIN
Tilintarkastamaton
Liikevaihto, milj. euroa

2016 1)
1–12

2016
10–12

2016
7–9

2016
4–6

2016
1–3

2015 1)
1–12

2015
10–12

2015
7–9

2015
4–6

2015
1–3

1 492,6

403,6

340,5

381,0

367,5

1 460,1

395,6

335,1

363,8

365,6

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

140,8

45,1

35,1

32,3

28,3

125,2

46,8

41,4

23,1

13,9

Voitto ennen veroja, milj. euroa

136,8

44,3

34,1

30,7

27,7

119,3

45,8

39,5

21,8

12,2

Laimentamaton

1,46

0,46

0,37

0,33

0,29

1,23

0,47

0,40

0,24

0,12

Laimennusvaikutuksella oikaistu

1,46

0,46

0,37

0,33

0,29

1,23

0,47

0,40

0,24

0,12

Oma pääoma/osake, euroa

6,62

6,62

6,05

5,67

5,46

6,57

6,57

5,90

5,69

5,45

Omavaraisuusaste, %

47,3

47,3

44,4

42,2

38,9

46,2

46,2

44,3

44,8

39,6

109,7

109,7

136,4

103,3

-21,3

13,2

13,2

57,7

5,3

-85,9

Nettovelkaantumisaste, %

22,5

22,5

30,6

24,7

-5,3

2,7

2,7

13,3

1,3

-21,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat,
milj. euroa

99,2

24,7

53,3

11,8

9,4

136,7

32,7

81,8

10,6

11,6

Jakson lopussa

13 876

13 876

13 758

13 381

13 200

13 083

13 083

13 179

12 949

13 456

Keskimäärin, kumulatiivinen

13 472

13 472

13 339

13 229

13 173

13 184

13 184

13 230

13 346

13 580

Osakekohtainen tulos, euroa

Korollinen nettovelka, milj. euroa

Henkilöstö

1)

Perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen

Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.
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TULOSLASKELMA (IFRS)
Milj. euroa

Liite

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

Liikevaihto

1

1 492,6

1 460,1

Liiketoiminnan muut tuotot

3

19,8

30,5

Palvelut ja tavarat
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot

-232,8

-230,2

8,

9

-827,1

-828,3

14,

15

-53,9

-56,6

Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta

4
28

Liikevoitto

-

-

-261,0

-254,5

3,2

4,2

140,8

125,2

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

6

2,1

1,9

Korkokulut ja muut rahoituskulut

6

-5,0

-5,4

Nettokurssivoitot/-tappiot

6

-1,1

-2,4

136,8

119,3

Voitto ennen veroja

Tuloverot

12

Tilikauden voitto

-29,6

-28,8

107,2

90,5

107,2

90,5

Tilikauden voitto jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

0,0

0,0

107,2

90,5

Laimentamaton

1,46

1,23

Laimennusvaikutuksella oikaistu

1,46

1,23

107,2

90,5

Muuntoerot

-2,1

2,3

Rahavirran suojaukset (verojen jälkeen)

-0,2

0,5

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa

7

Laaja tulos, milj. euroa

Tilikauden voitto
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto/tappio
(verojen jälkeen)
Laaja tulos

-2,1

9,5

102,8

102,8

102,8

102,8

Tulos jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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Tulosvertailu
Liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 1 492,6 (1 460,1) milj.
euroa. Kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,2 %. ITpalveluiden liikevaihto kasvoi 4,3 %, paikallisissa
valuutoissa kasvu oli 5,3 %. Tuotekehityspalveluissa
liikevaihto laski 17,3 %. Laskuun vaikutti erään
avainasiakkaan päätös lisätä omien resurssien
käyttöä. Asiakkaan projektit päättyivät vuoden 2015
ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketoimintaostoilla oli
50 milj. euron myönteinen vaikutus liikevaihtoon.
Vaikutukset kohdistuivat Toimialaratkaisut (34 milj.
euroa) sekä Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
(16 milj. euroa) -alueisiin. Vuonna 2015 toteutetuilla
liiketoimintamyynneillä oli 5 milj. euron kielteinen
vaikutus Toimialaratkaisut-alueeseen.
Valuuttakursseilla, lähinnä Norjan ja Ruotsin kruunun
heikkenemisellä, oli 15 milj. euron kielteinen vaikutus
liikevaihtoon.
Liikevoitto (EBIT) oli 140,8 (125,2) milj. euroa eli 9,4
% (8,6) liikevaihdosta. Kasvu johtui pääasiassa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen -alueen
automaatio- ja teollistamisohjelmasta. Liikevoittoon
sisältyi yritysostoihin liittyvä 3,3 milj. euron allokoitu
poisto. Lisäksi asiakkaiden velkasaneerauksilla oli
1,7 milj. euron kielteinen vaikutus.

Lähinnä sovellushallintapalveluiden automaatioohjelmaan ja teollistamiseen liittyvillä
kustannussäästöillä oli noin 29 milj. euron
myönteinen vaikutus IT-palveluiden liikevoittoon.
Säästöjen vaikutusta tulokseen pienensivät noin 18
milj. euron palkkainflaatio, rekrytoinnit uusille
palvelualueille, joiden kustannukset olivat noin 20
milj. euroa, ja 15 milj. euroa korkeammat palveluiden
kehittämiskustannukset. Valuuttakurssimuutoksilla
oli yli 3 milj. euron kielteinen vaikutus liikevoittoon.
Kielteinen vaikutus syntyi lähinnä Ruotsin ja Norjan
kruunusta.
Henkilöstökulut pysyivät edellisvuoden tasolla ja
niiden osuus liikevaihdosta oli 55,4 % (56,7).
Henkilöstökuluihin sisältyy uudelleenjärjestelykuluja
10,6 (30,9) milj. euroa. Tulospohjaisten kannustimien
kustannukset olivat 25,6 (32,4) milj. euroa, mukaan
lukien sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimet.
Keskimääräinen kokopäiväisen henkilöstön määrä oli
13 472 (13 184).
Nettorahoituskustannukset olivat 4,0 (5,9) milj.
euroa. Nettokorkokustannukset olivat 2,1 (2,2) milj.
euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat
1,1 (2,4) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut
olivat -0,8 (-1,3) milj. euroa.
Tuloslaskelman välittömiin veroihin sisältyy 23,6 milj.
euroa kuluneelta vuodelta maksettavaa tuloveroa ja
6,9 milj. euroa (negatiivinen) laskennallista veron
muutosta. Verokanta Suomessa oli 20,0 % ja
Ruotsissa 22,0 %.

Kulurakenne, %

2016

2015

Palvelut ja tavarat

16,9

16,8

Henkilöstökulut

60,2

60,5

Liiketoiminnan muut kulut

19,0

18,6

Arvonalentumistappio
Suunnitelman mukaiset poistot
Yhteensä
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TASE (IFRS)
Milj. euroa

Liite

31.12.2016

31.12.2015

VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo

30

409,7

384,9

Muut aineettomat hyödykkeet

14,

29,

14

52,3

41,0

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

15

94,0

83,0

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta

28

16,5

17,2

Laskennalliset verosaamiset

13

29,9

31,6

Rahoitusleasingsaamiset

22

2,2

4,6

0,0

0,1

Muut korolliset saamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat

16

Pitkäaikaiset varat yhteensä

0,7

0,7

605,3

563,1

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset

17

390,3

353,9

Eläkesaamiset

11

7,4

6,6

Rahoitusleasingsaamiset

22

3,5

3,5

0,3

0,4

Muut korolliset saamiset
Verosaamiset
Rahavarat

18

Lyhytaikaiset varat yhteensä

Varat yhteensä

11,0

2,6

56,7

156,2

469,2

523,2

1 074,5

1 086,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma

19

76,6

76,6

Ylikurssirahasto ja muut rahastot

19

43,4

44,6

Osakeanti optio-oikeuksilla

19

-

0,0

Kertyneet voittovarat

368,1

361,6

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

488,1

482,8

Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

-

0,1

488,1

482,9

Pitkäaikaiset velat
Lainat

22

103,8

105,0

Laskennalliset verovelat

20,

13

34,9

28,7

Varaukset

21

5,4

6,1

Eläkevelvoitteet

11

13,9

16,7

Muut pitkäaikaiset velat

0,2

1,5

158,2

158,0

344,6

334,6

3,5

14,9

21

11,5

22,9

22

68,6

73,0

428,2

445,4

1 074,5

1 086,3

Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat

23

Verovelat
Varaukset
Lainat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

Oma pääoma ja velat yhteensä

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2016.tieto.com/fi

20,

TIETO VUOSIKERTOMUS 2016

62

/ T I L I N PÄ ÄT Ö S / K O N S E R N I T I L I N PÄ ÄT Ö S / TA S E ( I F R S )

Tasevertailu
Varat

Konsernin taseen loppusumma pieneni 1,1 % ja oli
1 074,5 (1 086,3) milj. euroa. Liikearvo kasvoi 409,7
(384,9) milj. euroon. Yritysostot kasvattivat liikearvoa
26,2 milj. euroa.

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 61,6 (50,5) milj.
euroa mukaan lukien uudet
rahoitusleasingsopimukset.

Varat tase-erittäin
31.12., %
Liikearvo

2016

2015

38,1

35,4

Muut aineettomat hyödykkeet

4,9

3,8

Aineellinen omaisuus

8,7

7,6

43,0

38,8

Muut varat
Rahavarat

5,3

14,4

Yhteensä

100,0

100,0

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma oli 488,1 (482,9) milj. euroa.
Tilikauden nettotulos kasvatti omaa pääomaa 107,2
milj. euroa ja osingot vähensivät omaa pääomaa
99,3 milj. euroa.

rahoitusleasingvelkaa, 5,7 (8,1) milj. euroa
rahoitusleasingsaatavia, 0,3 (0,5) milj. euroa muita
korollisia saatavia ja 56,7 (156,2) milj. euroa
rahavaroja.

Omavaraisuusaste oli 47,3 % (46,2).
Nettovelkaantumisaste nousi 22,5 %:iin (2,7).
Korollinen nettovelka oli 109,7 (13,2) milj. euroa
sisältäen 166,9 (171,3) milj. euroa korollista velkaa,
5,5 (6,7) milj. euroa

Oma pääoma ja velat tase-erittäin
31.12., %
Osakepääoma

2016

2015

7,1

7,1

Muu oma pääoma

38,3

37,4

Korollinen vieras pääoma

16,0

16,4

Korottomat velat

38,6

39,1

100,0

100,0

Yhteensä
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RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
Milj. euroa

Liite

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

107,2

90,5

53,9

56,6

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset

14,

15

Osakeperusteiset maksut
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta

3,

1,3

1,0

4

0,1

-6,8

28

-3,2

-4,2

-7,7

-2,0

Muut oikaisut
Rahoituskulut, netto
Tuloverot

6

4,0

5,9

12

29,6

28,8

-40,9

29,3

Nettokäyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Varastojen muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

0,0

0,0

-10,7

-44,3

133,6

154,8

Saadut leasing-sopimuksiin liittyvät korkotuotot

0,2

0,3

Saadut korot

2,3

1,2

-4,2

-3,8

Maksetut korot
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Saadut osingot pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista

28

9,8

8,7

-10,7

-13,6

3,8

5,4

Maksetut välittömät verot

-37,6

-20,4

Liiketoiminnan rahavirta

97,2

132,6

-32,3

-73,7

-61,7

-43,7

Konserniyritysten ja liiketoimintojen myynnistä johtuva nettorahavirta

0,0

8,3

Käyttöomaisuusmyynnit

0,1

0,6

-

0,5

Investointien rahavirta
Konserniyritysten ja liiketoimintojen hankinnasta johtuva nettorahavirta

29

Muut käyttöomaisuusinvestoinnit

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit
Lainasaamisten muutos

2,5

2,7

Investointien rahavirta

-91,4

-105,3

-99,3

-95,2

Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot
Käytetyt optiot
Rahoitusleasingvelkojen maksut
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Rahavarat kauden alussa

18

Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden lopussa

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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0,8

3,6

-1,3

-0,3

625,3

288,1

-628,2

-228,4

-

-

-1,5

-1,8

-104,2

-34,0

-98,4

-6,7

156,2

160,6

-1,1

2,3

-98,4

-6,7

56,7

156,2
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa

Liite

31.12.2014

Osakepääoma

Ylikurssirahasto
ja muut
rahastot

Osakeanti
optiooikeuksilla

Omat
osakkeet

76,6

43,9

0,5

-11,6

Määräysvallattomien
omistajien
osuus

Oma
pääoma
yht.

Muuntoerot

Rahavirran
suojaukset

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

Yht.

-51,0

-0,3

8,5

404,5

471,1

0,1

471,2

90,5

90,5

0,0

90,5

9,5

9,5

9,5

-0,2

2,3

2,3

99,8

102,8

Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista
johtuva vakuutusmatemaattinen
voitto (verojen jälkeen)
Muuntoerot
Rahavirran suojaukset
(verojen jälkeen)

0,7

1,8

0,7

1,8

26

0,5

Laaja tulos

0,5

0,5

0,5
0,0

102,8

Liiketoimet omistajien kanssa
Omaan pääomaan kirjatut
osakeperusteiset maksut

8

Osingonjako
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla

-0,5

Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla,
rekisteröimätön

0,0

1,0

1,0

1,0

-95,2

-95,2

-95,2

3,1

3,1

0,0

0,0

3,6

Määräysvallattomien
omistajien osuus
Liiketoimet omistajien kanssa yht.

0,0
0,0

0,0

-0,5

0,0

3,6

Pääomaosuusmenetelmällä
yhdisteltyjen sijoitusten vaikutus

31.12.2015

76,6

44,6

0,0

-11,6

-49,2
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0,2

12,1

-94,2

-91,1

0,0

0,0

410,1

482,8

0,0

-91,1

0,0

0,1

482,9
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Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa

Liite

31.12.2015

Osakepääoma

Ylikurssirahasto
ja muut
rahastot

Osakeanti
optiooikeuksilla

Omat
osakkeet

76,6

44,6

0,0

-11,6

Määräysvallattomien
omistajien
osuus

Oma
pääoma
yht.

Muuntoerot

Rahavirran
suojaukset

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

Yht.

-49,2

0,2

12,1

410,1

482,8

0,1

482,9

107,2

107,2

0,0

107,2

-2,1

-2,1

-2,1

2,2

-2,1

-2,1

107,3

102,8

Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista
johtuva vakuutusmatemaattinen
tappio (verojen jälkeen)
Muuntoerot
Rahavirran suojaukset
(verojen jälkeen)

-1,2

-3,1

-1,2

-3,1

26

-0,2

Laaja tulos

-0,2

-0,2

-0,2
0,0

102,8

Liiketoimet omistajien kanssa
Omaan pääomaan kirjatut
osakeperusteiset maksut

8

Osingonjako
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

Pääomaosuusmenetelmällä
yhdisteltyjen sijoitusten vaikutus

31.12.2016

76,6

43,4

0,0

-11,6

-52,3

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2016.tieto.com/fi

1,1

1,1

-99,4

-99,4

0,7

0,7

0,7

Määräysvallattomien
omistajien osuus
Liiketoimet omistajien kanssa yht.

1,1
-99,4

-

12,8

0,1

0,1

-0,1

0,0

-98,2

-97,5

-0,1

-97,6

0,0

0,0

419,2

488,1

0,0

-

488,1
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
(IFRS)

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LAADINTAPERIAATTEET

Yhtiö
Yhtiö
Tieto Oyj on Suomen lainsäädännön mukaisesti
perustettu julkinen suomalainen osakeyhtiö, jonka
kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on listattu NASDAQ:ssa
Helsingissä ja Tukholmassa. Hallitus hyväksyi
konsernitilinpäätöksen julkaistavaksi 2. helmikuuta
2017. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla
on oikeus hyväksyä tai hylätä konsernitilinpäätös sen
julkistamisen jälkeen. Yhtiökokouksella on
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen
muuttamisesta.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Laadintaperusteet
Tieto Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
Konsernitilinpäätös on esitetty miljoonina euroina ja
se perustuu alkuperäisiin hankintahintoihin, ellei
näissä laadintaperiaatteissa ole toisin ilmoitettu.

Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei ole vielä
otettu käyttöön:

Eräiden uusien, julkaistujen tilinpäätösstandardien ja
tulkintojen käyttö ei ollut pakollista 31.12.2016
päättyneinä tilikausina, eikä niitä ole otettu käyttöön
konsernissa. Alla on konsernin arvio näiden uusien
standardien ja tulkintojen vaikutuksista:
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

IFRS 9 koskee rahoitusvarojen ja -velkojen
luokittelua, kirjaamista ja pois kirjaamista, sekä
sisältää uusia sääntöjä suojauslaskennasta sekä
uuden rahoitusvarojen arvonalentumismallin.
Rahoitusvarojen uusi luokittelumalli on
periaatepohjaisempi kuin tämänhetkinen standardin
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja
arvostaminen. Rahoitusvarat luokitellaan niiden
rahavirtaluonteen sekä sen liiketoimintamallin
pohjalta, johon ne liittyvät.
Vaikka konsernissa ei ole vielä yksityiskohtaisesti
arvioitu rahavarojen luokittelua ja kirjaamista,
tämänhetkinen arvio niiden vaikutuksesta on:

Uudet ja muutetut standardit ja tulkinnat
Konsernitilinpäätös on laadittu käyttäen samoja
laadintaperiaatteita kuin vuonna 2015. Konserni on
ottanut käyttöön seuraavat standardit ja muutokset
ensimmäistä kertaa 1.1.2016 alkaneella tilikaudella:
• Kirjanpitokäsittely hankittaessa osuuksia
yhteisissä toiminnoissa – muutokset IFRS 11
• Hyväksyttävien poistomenetelmien
selventäminen – muutokset IAS 16 ja IAS 38
• Vuosittaiset parannukset IFRS 2012 – 2014
ja
• Disclosure initiative -projekti –
muutokset IAS 1.
Näiden muutosten käyttöönotolla ei ollut vaikutusta
tilikauteen tai aikaisempiin tilikausiin, eikä ole
todennäköistä, että niillä olisi vaikutusta tuleviinkaan
tilikausiin.
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• oman pääoman ehtoiset instrumentit, jotka
tällä hetkellä luokitellaan myytävissä oleviksi,
voidaan vaihtoehtoisesti kirjata muiden laajan
tuloksen erien kautta
• Korolliset velkainstrumentit, jotka luokitellaan
tällä hetkellä eräpäivään asti pidettäviksi ja
kirjataan jaksotettuun hankintamenoon,
vaikuttavat täyttävän jaksotettuun
hankintamenoon tehtävän kirjauksen
edellytykset IFRS 9 -standardissa
• Myyntisaamisten ja korottomien saamisten,
jotka tällä hetkellä kirjataan jaksotettuun
hankintamenoon, odotetaan läpäisevän sekä
rahavirta- että liiketoimintamallitestit, ja
tämän vuoksi konserni voisi jatkaa niiden
kirjaamista jaksotettuun hankintamenoon
• Sellaisten johdannaisten kohdalla, jotka tällä
hetkellä kirjataan käypään arvoon
tulosvaikutteisesti, ei ole myöskään IFRS 9:n
mukaan muita vaihtoehtoja.
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Niinpä konserni ei odota uusilla määräyksillä olevan
merkittävää vaikutusta sen rahoitusvarojen
luokitteluun tai kirjaamiseen.
Määräykset eivät vaikuta konsernin rahoitusvelkojen
kirjaamiseen, koska uudet vaatimukset vaikuttavat
vain sellaisten rahoitusvelkojen kirjaamiseen, jotka
kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, eikä
konsernilla ole tällaisia velkoja lukuun ottamatta
johdannaisia, joiden suhteen IFRS 9 ei tuo
mukanaan muutoksia. Pois kirjaamista koskevat
säännöt on otettu standardista IAS 39
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
eivätkä ne ole muuttuneet.
Uudet suojauslaskentasäännöt tuovat
suojauslaskennan lähemmäs konsernin yleisiä
riskienhallinnan käytäntöjä. Yleisesti ottaen
useammat suojaussuhteet saattavat kelvata
suojauslaskennan kohteiksi, koska standardissa
otetaan käyttöön periaatepohjaisempi
lähestymistapa. Konsernissa ei ole vuoden 2016
lopussa avoimia rahavirran suojaussuhteita, joiden
käyvän arvon muutos kirjattaisiin omaan pääomaan.
Tämän vuoksi konserni ei odota muutoksilla olevan
olennaista merkitystä sen suojausten kirjaamisen
kannalta.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

IASB on antanut uuden standardin myyntituottojen
kirjaamisesta. Se korvaa IAS 18:n, joka kattaa
tavaroiden ja palvelujen tuotot, ja IAS 11:n, joka
kattaa pitkäaikaishankkeet.
Uusi standardi perustuu siihen, että myyntituotot
kirjataan kun tavaraa tai palvelua koskeva
määräysvalta siirtyy asiakkaalle.
Konserni teki vuonna 2016 alustavan arvion IFRS
15:stä, jota tarkennetaan käynnissä olevan toteutusja kehityssuunnitelman yhteydessä.
Liiketoimintamalli koostuu jatkuvista palveluista,
ohjelmistoratkaisuista, projekteista ja
konsultoinnista. Tavarat ovat pääasiassa
ohjelmistolisenssien myyntiä. Myyntituotto kattaa ITpalveluiden ja -tavaroiden myynnin käyvän arvon
ilman arvonlisäveroa, alennuksia tai
valuuttakurssieroja.
Johto arvioi parhaillaan uuden standardin
käyttöönoton vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen
ja on tunnistanut liiketoimintamalleittain seuraavat
alueet, joihin standardi todennäköisesti vaikuttaa:

Uusi arvonalentumismalli edellyttää odotettavissa
oleviin luottotappioihin liittyvien
arvonalentumisvarausten kirjaamista eikä pelkästään
toteutuneiden luottotappioiden kirjaamista kuten IAS
39 mukaan. Tämä edellyttää konsernilta asiakkaiden
segmentointia jotta se voisi arvioida kunkin
konsernin odotettavissa olevaa luottotappiota niiden
luottokelpoisuuden pohjalta. Malli koskee
rahoitusomaisuutta, joka on luokiteltu jaksotettuun
hankintamenoon, velkainstrumentteja, jotka on
arvostettu käypään arvoonsa muiden laajan tuloksen
erien kautta, IFRS 15:n (Myyntituotot
asiakassopimuksista) mukaisia sopimusvaroja,
vuokrasaamisia, velkasitoumuksia ja eräitä
takaussopimuksia. Vaikka konsernissa ei vielä ole
tehty tarkempaa arviota siitä, miten malli vaikuttaa
sen arvonalentumisvarauksiin, se saattaa johtaa
luottotappioiden aikaisempaan kirjaamiseen.
Uusi standardi sisältää myös laajempia
esittämisvaatimuksia ja muutoksia esitystapaan.
Näiden muutosten odotetaan muuttavan konsernin
tapaa esittää rahoitusinstrumentit niin laadun kuin
laajuuden suhteen etenkin sinä vuonna, jolloin uusi
standardi otetaan käyttöön.
IFRS 9 -standardia tulee soveltaa tilikausilla, jotka
alkavat 1.1.2018 tai sen jälkeen. Konserni ei aio
ottaa IFRS 9 -standardia käyttöön ennen kuin se on
pakollista.
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Jatkuvat palvelut
• Jatkuvien käyttöpalvelusopimusten
alkuvaiheen käynnistystulot ja -menot.
Nykyään tuotot kirjataan käynnistyksen
aikana ja kustannukset sitä mukaa kun niitä
syntyy. IFRS 15:n mukaan käynnistystoimet
eivät johda luvatun tavaran tai palvelun
siirtymiseen asiakkaalle eivätkä siten
muodosta suoritevelvoitetta. Tämä vaikuttaa
tuoton kirjaamisajankohtaan, koska tuotot
kirjataan vasta kun käyttöpalvelut
toimitetaan. Käynnistysvaiheen menoja ei
kirjata kuluiksi vaan IFRS 15:n mukaiseksi
omaisuuseräksi sillä edellytyksellä, että
määritetyt kriteerit täyttyvät.
Ohjelmistoratkaisut
• Ohjelmistolisenssit ja muut tuotteet. Tällä
hetkellä tuotteen myynti tuloutetaan, kun sen
omistukseen liittyvät oleelliset riskit ja hyödyt
ovat siirtyneet ostajalle eikä myyjällä ole enää
oikeutta luovuttaa tuotetta edelleen tai
tosiasiallista määräysvaltaa tuotteeseen
nähden. Tuoteliiketoiminnassa
asiakassopimukset sisältävät tyypillisesti
ohjelmistolisenssejä, ohjelmistojen
käyttöönottoa ja ylläpitoa. Riippuen
räätälöinnin ja integroinnin asteesta
ohjelmistolisenssit kirjataan nykyään erikseen
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riskien ja hyötyjen siirtyessä asiakkaalle tai
yhdessä käyttöönottopalvelun kanssa kun
räätälöinti on merkittävää eikä lisenssi toimi
ilman palvelua. IFRS 15:n käyttöönotto
saattaa johtaa muutoksiin erillisten
suoritevelvoitteiden tunnistamisessa, mikä
saattaa joissain tapauksissa vaikuttaa
lisenssituottojen kirjaamisajankohtaan.
Projektit
• Takuuvelvoitteet. Konserni myöntää takuita
ohjelmistojen tai sovellusten
toimitusprojekteille mutta ei myönnä
palveluilla laajennettuja takuita
asiakassopimuksissaan. Konserni odottaa
takausten olevan luonteeltaan varmennuksia,
että toimitus on sovittujen vaatimusten
mukainen. Tällä hetkellä osa projektin
tuotoista tuloutetaan takuuaikana. IFRS 15:n
mukaan takuut käsitellään IAS 37:n
(Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat)
mukaisesti.
Yhteistä kaikille liiketoimintamalleille
• Muuttuva vastike. IFRS 15:n mukaan
muuttuva vastike täytyy arvioida sopimusta
solmittaessa. IFRS 15 edellyttää, että
arvioitua muuttuvaa vastiketta rajoitetaan,
jotta tuottoja ei kirjattaisi liikaa. Tavallisimmat
muuttuvat elementit transaktiohinnassa ovat
eri tyyppiset alennukset. Tavallisimpien
alennustyyppien arvioinnin pohjalta tuoton
kirjaamisajankohtaan ei odoteta suuria
muutoksia. Konserni jatkaa erilaisten
muuttuvien vastikkeiden analysointia ja
määrittelee niiden kirjauskäsittelyn ja
rajoitukset.
Alustavan analyysin mukaan myyntituottojen
kirjaamisajankohdan ei odoteta muuttuvan
merkittävästi lukuun ottamatta edellä mainittuja
alueita, jotka vaativat lisäarvioita. Tällä hetkellä
palvelusopimusten tuotto perustuu
palveluvolyymeihin tai aikaan ja materiaaleihin, ja se
kirjataan sille ajanjaksolle, jonka aikana palvelu
toimitetaan tai projekti saadaan päätökseen.
Konserni tulee kirjaamaan asiakassopimusten
jatkuvat palvelut sarjana erotettavissa olevia
tavaroita tai palveluita, yhtenä suoritevelvoitteena,
kun IFRS 15:n mukaiset vaatimukset täyttyvät.
IFRS 15:n mukaan tuotot kirjataan ajan kuluessa,
kun määritellyt kriteerit täyttyvät. Konserni on
alustavasti arvioinut, että palvelut yleensä
toimitetaan ajan kuluessa, koska asiakas joko saa ja
kuluttaa samanaikaisesti konsernin suoritteesta

saamansa hyödyn tai konsernin suorite ei luo
omaisuuserää, jolla olisi konsernille vaihtoehtoista
käyttöä, missä tapauksessa konsernilla on
toimeenpantavissa oleva oikeus saada maksu
toteutetusta työstä.
Tässä vaiheessa konserni ei pysty määrittelemään
uusien määräysten määrällistä vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen. Konserni jatkaa vaikutusten
arviointia vuoden 2017 aikana.
IFRS 15 -standardia tulee soveltaa tilikausilla, jotka
alkavat 1.1.2018 tai sen jälkeen. Konserni
suunnittelee ottavansa IFRS 15 -standardin käyttöön
konsernitilinpäätöksessään 31.12.2018 päättyvänä
vuonna käyttäen takautuvaa menetelmää. Tämän
johdosta konserni soveltaa IFRS 15:n vaatimuksia
kuhunkin esitettyyn vertailukauteen ja oikaisee
konsernitilinpäätöksensä. Konserni suunnittelee
käyttävänsä käytännön apukeinoja kokonaan
toteutettuihin sopimuksiin sekä sellaisiin kokonaan
toteutettuihin sopimuksiin, joiden vastikkeet ovat
muuttuvia, ja harkitsee muidenkin käytännön
apukeinojen käyttöä. Käytännön apukeinojen
käyttäminen kokonaan toteutettuihin sopimuksiin
merkitsee, että kokonaan toteutettuja sopimuksia,
jotka alkoivat ja päättyivät samalla tilikaudella sekä
sopimuksia, jotka ovat kokonaan toteutettuja
sopimuksia aikaisimman esitetyn kauden alussa, ei
oikaista. Kun käytännön apukeinoja käytetään
kokonaan toteutettuihin sopimuksiin, joissa on
muuttuvia vastikkeita, voidaan käyttää sen päivän
transaktiohintaa, jona sopimus oli kokonaan
toteutettu, sen sijaan että arvioitaisiin muuttuvien
vastikkeiden määrät vertailukausilla.
IFRS 16 Vuokrasopimukset

Tammikuussa 2016 julkaistu IFRS 16 merkitsee sitä,
että lähes kaikki vuokrat merkitään taseeseen, kun
operatiivisia vuokrasopimuksia ja
rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden
standardin mukaan kirjataan omaisuuserä (oikeus
käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien
maksamista koskeva rahoitusvelka. Ainoita
poikkeuksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä
omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset.
Vuokranantajia koskeva kirjaaminen ei muutu
merkittävästi.
Standardi vaikuttaa ensisijaisesti konsernin
operatiivisten vuokrasopimusten kirjaamiseen.
Raportointiajankohtana konsernilla on ei purettavissa
olevia operatiivisia vuokrasopimuksia 183,4 milj.
euron arvosta (liite 31). Konserni ei kuitenkaan vielä
ole määritellyt, missä määrin nämä velvoitteet
johtavat omaisuuserän ja tulevien
maksuvelvoitteiden kirjaamiseen ja miten tämä
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vaikuttaa konsernin tulokseen ja rahavirtojen
luokitteluun.
Jotkut sitoumukset saattavat olla lyhytaikaisia ja
arvoltaan vähäisä ja jotkut saattavat liittyä
järjestelyihin, jotka eivät ole IFRS 16:n mukaisia
vuokria.
IFRS 16 -standardia tulee soveltaa tilikausilla, jotka
alkavat 1.1.2019 tai sen jälkeen. Tässä vaiheessa
konserni ei aio ottaa standardia käyttöön ennen kuin
se astuu voimaa.
Disclosure initiative -projekti – muutokset IAS 7

Muutos edellyttää rahoitustoiminnasta johtuvissa
veloissa tapahtuvien muutosten esittämistä ja astuu
voimaan 1.1.2017.
Muita standardeja, jotka eivät vielä ole voimassa ja
joilla odotettaisiin olevan oleellinen vaikutus
konserniin nykyisellä tai tulevilla tilikausilla tai tuleviin
transaktioihin, ei ole olemassa.

Yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen sisältyy emoyhtiö Tieto Oyj
ja kaikki emoyhtiön välittömässä tai välillisessä
määräysvallassa olevat tytäryhtiöt. Yleensä tämä
perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa yli puolet
äänivallasta. Arvioitaessa, onko konsernilla toisessa
yhtiössä määräysvalta, otetaan huomioon sellaisen
potentiaalisen äänivallan olemassaolo ja vaikutus,
joka on tarkasteluhetkellä toteutettavissa käyttämällä
oikeus tai suorittamalla vaihto.
Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen
hankintapäivästä myyntipäivään asti.
Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään
hankintamenomenetelmällä. Tytäryrityksen
hankinnasta maksettava vastike määritetään
luovutettujen varojen, vastattaviksi otettujen velkojen
ja konsernin liikkeeseen laskemien oman pääoman
ehtoisten osuuksien käypänä arvona. Luovutettu
vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä
johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon.
Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi
toteutuessaan. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen
yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut
velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankintaajankohdan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien
omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan
hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai
määrään, joka vastaa määräysvallattomien
omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen
nettovarallisuudesta.
Taseeseen merkitään liikearvoksi määrä, jolla
luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien

osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistetun
osuuden käypä arvo yhteen laskettuina ylittävät
hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Jos
vastikkeen, määräysvallattomien omistajien osuuden
ja aiemmin omistetun osuuden yhteismäärä on
pienempi kuin tytäryrityksen hankitun
nettovarallisuuden käypä arvo ja kyseessä on
edullinen kauppa, erotus kirjataan suoraan laajaan
tuloslaskelmaan.
Konsernin sisäiset saamiset, velat ja liiketapahtumat,
mukaan lukien osingot ja sisäiset katteet,
eliminoidaan yhdistelyssä.
Tieto Oyj omistaa osuuksia yhteisyrityksissä, joissa
sillä on oikeus järjestelyn nettovaroihin ja siten
yhdistelee osuutensa pääomaosuusmenetelmällä
IFRS 11 'Yhteisjärjestelyt' standardin mukaisesti.
Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa
yhteisyritysosuudet kirjataan alun perin
hankintamenon määräisenä ja sitä lisätään tai
vähennetään kirjaamalla konsernin osuus hankintaajankohdan jälkeisistä voitoista tai tappioista ja
muista laajan tuloksen eristä. Jos konsernin osuus
yhteisyrityksen tappioista on yhtä suuri tai suurempi
kuin sen osuus yhteisyrityksestä, konserni ei kirjaa
lisää tappiota, ellei sillä ole oikeudellista tai
tosiasiallista velvoitetta eikä se ole suorittanut
maksuja yhteisyrityksen puolesta.
Määräysvallattomien omistajien osuudet ilmoitetaan
erillisenä eränä konsernin omassa pääomassa.

Segmenttiraportointi
Tiedon toimintamalli muodostuu palvelualueiden ja
toimialaryhmien matriisista, jossa palvelualueet ovat
taloudellisen raportointirakenteen tärkeimmät
toiminnalliset segmentit. Raportoitavat
palvelualuesegmentit ovat Teknologiapalvelut ja
uudistaminen, Liiketoiminnan konsultointi ja
toteutus, Toimialaratkaisut ja Tuotekehityspalvelut.
Toiminnallisten segmenttien raportointi vastaa yhtiön
sisäistä raportointia ylimmälle operatiiviselle
päätöksentekijälle. Ylimmäksi operatiiviseksi
päätöksentekijäksi, jolle kuuluu vastuu resurssien
allokoinnista ja toiminnallisten segmenttien
suorituksen arvioinnista, on nimetty yhtiön
johtoryhmä, joka vastaa myös strategisesta
päätöksenteosta.
Liikearvo on kohdennettu rahavirtaa tuottaville
yksiköille, jotka toimivat useissa eri maissa, ja siksi
liikearvo ei sisälly segmenttitiedoissa oleviin maittain
esitettyihin pitkäaikaisiin varoihin.

Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat
Konserniyritysten tilinpäätöksiin sisältyvät erät
arvostetaan sen taloudellisen ympäristön valuutassa,
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jossa kyseinen yritys pääasiallisesti toimii
(”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös esitetään
euroissa, joka on yhtiön toimintavaluutta ja
konsernin esittämisvaluutta.
Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat kirjataan
tapahtumapäivän vaihtokurssin mukaisesti.
Ulkomaan rahan määräisten monetaaristen taseerien arvostuksessa käytetään tilikauden viimeisen
päivän päätöskurssia. Ulkomaan rahan määräiset eimonetaariset käypään arvoon arvostetut erät
muutetaan toimintavaluutan määräisiksi käyvän
arvon arvostuspäivän tai uudelleenarvostuspäivän
kursseihin. Muut ei-monetaariset erät kirjataan
tapahtumapäivän vaihtokurssin mukaisesti.
Liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssivoitot ja
-tappiot sisältyvät liikevoittoon, paitsi ne
suojauslaskennan piiriin kuuluvat erät, jotka
esitetään muissa laajan tuloksen erissä.
Rahoitukseen liittyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot
sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.
Tytäryhtiöiden (joista mikään ei toimi
hyperinflatorisessa taloudessa), joiden
toimintavaluutta eroaa konsernin esittämisvaluutasta
tulokset ja taseet muutetaan esittämisvaluutan
mukaisiksi seuraavasti:
• Taseiden varat ja velat muutetaan tilikauden
viimeisen päivän päätöskurssin mukaan.
• Tulot ja menot tuloslaskelmassa muutetaan
keskimääräisten kurssien mukaan.
• Kaikki näistä muutoksista aiheutuvat
muuntoerot kirjataan laajan tuloksen eriin.
Kun tytäryhtiö myydään, mahdolliset muuntoerot
tuloutetaan tuloslaskelmassa osana luovutusvoittoa
tai -tappiota.
Ulkomaisen yksikön hankinnasta koituvan liikearvon
ja käyvän arvon muutokset kirjataan ulkomaisen
tytäryhtiön varoihin ja velkoihin ja ne muunnetaan
päätöskurssin mukaan. Tästä johtuvat muuntoerät
kirjataan laajan tuloksen eriin.

Myyntituottojen tulouttaminen
Myyntituotot kirjataan IAS 11 'Pitkäaikaishankkeet'
ja IAS 18 'Tuotot' standardien mukaisesti.
Myyntituotoiksi kirjataan IT-palvelujen ja -tuotteiden
arvonlisäveroton ja annetuilla alennuksilla sekä
vaihtokurssieroilla oikaistu myynti käyvästä
arvostaan. Palvelut koostuvat pääasiassa
räätälöidyistä ohjelmistoratkaisuista,
ohjelmistoratkaisujen ylläpidosta sekä
tietojenkäsittely- ja verkkopalveluista. Myydyt
tuotteet ovat pääasiassa ohjelmistolisenssejä.

Palvelujen myyntituotto jaksotetaan sille tilikaudelle,
jonka aikana palvelu toimitetaan. Kiinteähintaisista
projekteista ja vastaavanlaisista asiakassopimuksista
saatava tulo jaksotetaan valmistusasteen
perusteella. Valmistusaste lasketaan kuukausittain
vertaamalla toteutuneita työkustannuksia koko
projektin arvioituun työkustannusten määrään.
Valmistusastemenetelmää käytetään edellyttäen,
että valmistusaste ja palvelusopimukseen liittyvät
tulot ja menot voidaan arvioida luotettavasti. Elleivät
nämä ehdot täyty, ainoastaan menoja vastaava
osuus tuloutetaan, jos tulojen odotetaan kattavan
kyseiset menot. Toiminnan ohjaus perustuu
projektien tulokseen ja suorat kustannukset kirjataan
palvelualueiden, pääasiallisten toiminnallisten
segmenttien, toimituksiin. Asiakasprojektien
seurannassa projekti todetaan tappiolliseksi, jos
projektin suorien kustannusten arvioidaan ylittävän
odotetut kokonaistuotot. Tällöin kirjataan välittömästi
tappiovaraus kattamatta jäävien suorien
kustannusten osalta.
Tuotteen myynti tuloutetaan, kun sen omistukseen
liittyvät oleelliset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet
ostajalle eikä myyjällä ole enää oikeutta luovuttaa
tuotetta edelleen tai tosiasiallista määräysvaltaa
tuotteeseen nähden.
Jatkuvien käyttöpalvelusopimusten käynnistys- ja
haltuunottovaiheeseen liittyvät menot kirjataan
kuluksi toteutumishetkellä. Käyttöpalvelusopimusten
myyntituotto perustuu palvelumääriin ja jaksotetaan
sille tilikaudelle, jonka aikana palvelu toimitetaan.

Tilauskanta
Tilauskantana esitetään tulouttamaton osa
asiakkaiden allekirjoittamista tilauksista.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin
liiketoiminnan myynnistä ja muista luovutusvoitoista,
vuokratuloista ja julkisista avustuksista. Lopetettujen
toimintojen tuotot sisältyvät lopetettujen toimintojen
nettotulokseen.

Julkiset avustukset
Julkiset avustukset on kirjattu liiketoiminnan muihin
tuottoihin niillä tilikausilla, joilla avustuksen
kohteeseen liittyvät kustannukset ovat syntyneet.
Aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan liittyvät
investointiavustukset vähennetään kyseessä olevan
käyttöomaisuushyödykkeen tasearvosta ja
tuloutetaan poistojen kohteena olevan
omaisuuserän taloudellisena käyttöaikana
pienentyneen poiston muodossa.
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Tutkimus- ja kehitysmenot
Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi toteutumishetkellä.
Merkittävien uusien liiketoimintakonseptien ja
ohjelmistotuotteiden kehitysmenot aktivoidaan
taseeseen aineettomana omaisuutena, jos niihin
liittyvien tulojen voidaan kohtuudella odottaa
kattavan kyseiset menot, ja seuraavat kriteerit
täyttyvät: hyödykkeen tekninen toteuttaminen on
mahdollista niin, että se voidaan ottaa käyttöön tai
myydä; johdolla on aikomus saattaa hyödyke
valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se; hyödykettä
pystytään käyttämään tai se pystytään myymään;
käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja
muita voimavaroja kehittämistyön
loppuunsaattamiseen ja hyödykkeen käyttämiseen
tai myymiseen; pystytään osoittamaan, miten
hyödyke tulee kerryttämään todennäköistä
taloudellista hyötyä; hyödykkeestä
kehittämisvaiheessa aiheutuvat menot ovat
luotettavasti määritettävissä. Aineeton omaisuus
arvostetaan poistoilla ja arvonalentumistappioilla
vähennettyyn hankintamenoon.

Tuloverot
Tuloslaskelman tuloverot sisältävät konserniyhtiöiden
tilikauden verotettavasta tulosta maksettavat
tuloverot sekä oikaisut aiemmilta vuosilta ja
laskennallisten verovelkojen tai verosaamisten
muutokset. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi
milloin ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin tai
suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin
myös vero kirjataan kyseisiin eriin.
Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista
konsernitaseen varojen ja velkojen kirjanpitoarvon ja
verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset
verosaamiset ja verovelat lasketaan niiden
verokantojen ja -lakien mukaisesti, jotka on säädetty
tai käytännössä hyväksytty tilinpäätöspäivään
mennessä ja joita odotetaan sovellettavan, kun
kyseinen laskennallinen verosaaminen tai verovelka
realisoituu. Suurimmat väliaikaiset erot liittyvät
poistoeroihin, työsuhde-etuuksiin ja aineettomiin
oikeuksiin. Laskennallinen vero kirjataan väliaikaisista
eroista lukuun ottamatta seuraavia eriä:
verotuksessa vähennyskelvoton liikearvo,
kirjanpidolliseen ja verotukselliseen tulokseen
vaikuttamattomien varojen ja velkojen kirjaukset, kun
kyseessä ei ole liiketoiminnan yhdistäminen, sekä
tytäryhtiösijoituksiin liittyvät erot, jotka eivät
todennäköisesti tule muuttumaan.
Laskennalliset verosaamiset kirjataan ainoastaan, jos
on todennäköistä, että ne voidaan käyttää tulevien
verotettavien tulojen kattamiseen. Yhdistelystä
johtuvat laskennalliset verovelat ja -saamiset
kirjataan konsernitaseeseen, jos niiden

veroseuraamusten realisoituminen on
todennäköistä.

Liikearvo
Liikearvoa syntyy tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysten
hankinnan yhteydessä, ja se on määrä, jolla
suoritettu vastike ylittää Tiedon osuuden hankinnan
kohteen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja
ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä
arvosta ja määräysvallattomien omistajien osuuden
käyvän arvon.

Liikearvon alentumisen testaus
Yritysostojen yhteydessä hankittu liikearvo testataan
vuosittain ja aina, kun jokin tapahtuma tai
olosuhteiden muutos osoittaa, että kirjattu arvo ei
ehkä ole kerrytettävissä. Liiketoimintojen
yhdistämisessä hankittu liikearvo kohdistetaan
arvonalentumistestausta varten niille rahavirtaa
tuottaville yksiköille tai yksikköjen ryhmille, joiden
odotetaan hyötyvän yhdistämisen tuomista
synergioista. Jokainen yksikkö tai yksikköjen ryhmä,
jolle liikearvoa kohdistetaan, on alin taso, jolla
liikearvoa seurataan sisäisesti johdon tarkoituksia
varten. Jos rahavirtaa tuottavalle yksikölle kirjatun
liikearvon määrä ylittää kerrytettävissä olevan
rahamäärän, erotus kirjataan arvonalennukseksi.
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on käyttöarvo
määritettynä tulevien kassavirtojen nettonykyarvona
tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetty käypä
arvo sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Aineeton omaisuus
Aineettoman omaisuuden hankintameno aktivoidaan
taseeseen. Liiketoimintojen yhdistämisen kautta
hankittu aineeton omaisuus aktivoidaan
hankintahetken käyvästä arvostaan. Aineettoman
omaisuuden vaikutusaika määritetään joko
rajalliseksi tai rajoittamattomaksi. Aineeton
omaisuus, jonka vaikutusaika on rajallinen,
poistetaan kyseisenä vaikutusaikana
tasaeräpoistoina. Jos aineettoman omaisuuden
vaikutusaika on rajoittamaton, suoritetaan
arvonalentumistesti vuosittain ja aina, kun jokin
tapahtuma tai olosuhteiden muutos osoittaa, että
kirjattu arvo ei ehkä ole kerrytettävissä.
Tieto-konsernin liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä kirjattu aineeton omaisuus liittyy yleensä
asiakkaisiin tai teknologioihin, joiden vaikutusaika
tunnetaan. Tieto ei yleensä kirjaa markkinointiin
liittyvää aineetonta omaisuutta taseeseen, koska
hankitun liiketoiminnan arvo koostuu normaalisti
asiakassuhteista, teknologiasta ja henkilöstöstä (joka
sisältyy liikearvoon), minkä johdosta markkinointiin
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liittyvällä aineettomalla omaisuudella ei yleensä ole
erillistä kirjattavissa olevaa arvoa.
Konserni soveltaa seuraavia taloudellisia vaikutusaikoja:

Vuotta
Ohjelmistot

3

Muut aineettomat oikeudet

3

Muut aineettomat hyödykkeet

3–10

Allokoidut aineettomat hyödykkeet, teknologia

3–10

Allokoidut aineettomat hyödykkeet, asiakassuhteet

2–10

Käyttöomaisuus
Maa-alueista ei tehdä poistoja. Muu käyttöomaisuus
arvostetaan suunnitelman mukaisilla
poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Saadut
julkiset avustukset kirjataan hankintamenon
vähennyksiksi. Liiketoimintojen yhdistämisissä
hankittu aineellinen käyttöomaisuus arvostetaan
hankintahetken käypään arvoon.

Poistosuunnitelma perustuu kunkin omaisuuserän
arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan ja
tasaeräpoistoihin. Tarvittaessa käyttöomaisuuden
jäljellä oleva vaikutusaika arvioidaan uudestaan
kunkin tilikauden lopussa.

Konserni soveltaa seuraavia taloudellisia vaikutusaikoja:

Vuotta
Rakennukset
Tietojenkäsittelylaitteet 1)

25–40
1–5

Muut koneet ja laitteet

5

Muu aineellinen omaisuus

5

1)

PC-tietokoneiden hankintameno kirjataan kuluksi hankintahetkellä.
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Leasingsopimukset

3) Myytävissä olevat rahoitusvarat

Konserni vuokralle ottajana

Leasingsopimukset on luokiteltu rahoitus- ja
käyttöleasingsopimuksiksi.
Rahoitusleasingsopimuksilla hankittu
omaisuus aktivoidaan käyttöomaisuuteen ja
poistetaan taloudellisen vaikutusaikansa
kuluessa. Vuosivuokrat kirjataan
rahoitusleasingsopimusten lyhennyksiksi
sekä korkokuluiksi.

Sijoitukset osakeinstrumentteihin, lukuun
ottamatta sijoituksia osakkuusyhtiöihin ja
yhteisyrityksiin, luokitellaan myytävissä
oleviksi rahoitusvaroiksi. Ne kirjataan
taseessa pitkäaikaisiin varoihin, ellei
tarkoituksena ole myydä niitä 12 kuukauden
kuluessa raportointihetkestä.
Rahoitusvelat jaotellaan seuraaviin luokkiin:
1) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

Vuokrasopimukset, joiden mukaan vuokralle
antaja pitää itsellään merkittävän osan
omistukselle ominaisista riskeistä ja eduista,
luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi.
Muiden vuokrasopimusten perusteella
suoritettavat maksut kirjataan tuloslaskelman
tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Johdannaissopimukset, sisältäen
valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset,
sähköjohdannaiset sekä
koronvaihtosopimukset.
2) Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvelat

Konserni vuokralle antajana

Jos järjestelyssä tietty käyttöomaisuus,
lähinnä tekniset laitteet, luokitellaan
yksilöidyiksi rahoitusleasinghyödykkeiksi, niin
näihin perustuva myynti tuloutetaan
sopimuskauden alussa. Asiakkaan maksut
kirjataan lainasaatavan lyhennykseksi sekä
korkotuotoksi.

Rahoitusinstrumentit
Luokittelu

Rahoitusvarat jaotellaan seuraaviin luokkiin:
1) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Johdannaissopimukset, sisältäen
valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset,
sähköjohdannaiset sekä
koronvaihtosopimukset, jaotellaan käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi
rahoitusvaroiksi.
2) Lainat ja muut saamiset
Määräaikaiset talletukset, koostuen pääosin
pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin
talletetuista varoista, lyhytaikaiset ja
pitkäaikaiset lainasaamiset, sekä
myyntisaamiset ja muut saamiset luokitellaan
lainoiksi ja saamisiksi. Taseessa ne kirjataan
erääntymisajankohtansa mukaisesti joko
lyhytaikaisiin myyntisaamisiin, muihin
saamisiin, lainasaamisiin, rahavaroihin, tai
pitkäaikaisiin lainasaamisiin tai muihin
saamisiin. Rahamarkkinasijoitukset esitetään
lyhytaikaisina talletuksina rahavaroissa.

Lyhytaikaiset lainat ja luotolliset tilit,
pitkäaikaiset lainat sekä ostovelat ja muut
velat jaotellaan jaksotettuun hankintamenoon
arvostettaviksi rahoitusveloiksi. Lainat
sisältyvät pitkä- tai lyhytaikaisiin velkoihin.
Rahoitusinstrumenttien arvostaminen

Konserni arvostaa rahoitusinstrumentit aluksi
käypään arvoonsa. Transaktiokulut sisältyvät
käypään arvoon, ellei kyseessä ole käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusinstrumentti.
Yleensä käypä arvo vastaa saatua tai maksettua
summaa.
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan
kaupantekopäivänä, päivänä jolloin konserni sitoutuu
ostamaan tai myymään kohteena olevat
rahoitusvarat. Tämä koskee kaikkia rahoitusvaroja,
jotka ovat yhtiön hallussa ja jotka eivät ole
johdannaissopimuksia.
Rahoitusvarat kirjataan taseesta, kun oikeus
rahavirran saamiseen on loppunut tai siirretty ja
konserni on pääosin siirtänyt omistamiseen liittyvät
riskit ja palkkiot. Rahoitusvelat kirjataan taseesta
niiden erääntyessä tai kun niihin liittyvä velvoite
muuten peruutetaan.
Käyvän arvon muutokset

Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosten
käsittely riippuu instrumenttien luokituksesta.
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Arvostusmenetelmä on kuvattu liitteen
26 alaviitteessä. Tähän liittyvät arvostusten
muutokset raportoidaan, niiden luonteesta
riippuen tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja
–kuluissa, muissa liiketoiminnan tuotoissa ja
muissa liiketoiminnan kuluissa
(valuuttatermiinisopimukset) sekä muissa
rahoitustuotoissa ja –kuluissa (valuuttaoptiot).
Muut arvonmuutokset kirjataan
korkotuottoihin ja –kuluihin
(koronvaihtosopimukset) ja muihin
liiketoiminnan kuluihin (sähköjohdannaiset),
paitsi sovellettaessa suojauslaskentaa jolloin
käyvän arvon muutokset kirjataan laajan
tuloksen eriin. Taseessa arvonmuutokset
tässä luokassa kirjataan lyhytaikaisiin
myyntisaamisiin, ostovelkoihin, muihin
saamisiin tai velkoihin, mikäli kyseinen erä
erääntyy 12 kuukauden kuluessa
raportointihetken päättymisestä. Mikäli
erääntymishetkeen on enemmän kuin 12
kuukautta, kirjataan arvonmuutokset muihin
pitkäaikaisiin saataviin tai velkoihin.

Jokaisen raportointikauden päättyessä
arvioidaan, onko rahoitusvarojen ryhmään
kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän
arvon alentumisesta objektiivista näyttöä.
Rahoitusvarojen arvon katsotaan alentuneen,
mikäli yksi tai useampi seuraavista
tapauksista on tapahtunut alkuperäisen
arvostuksen jälkeen ja tuolla tapauksella on
vaikutusta rahoitusvaran tulevaan
kassavirtaan:
1. Liikkeellelaskijan tai velallisen
merkittävä taloudellisen tilanteen
heikkeneminen
2. Sopimusrikkomus, kuten
kyvyttömyys maksaa korkoa tai
pääoman palautusta
3. Velallisen joutuminen
konkurssimenettelyyn tai muuhun
velkojen uudelleenjärjestelyyn tulee
todennäköiseksi
4. Alla oleva markkina koskien
rahoitusinstrumenttia katoaa
taloudellisista vaikeuksista johtuen

• Lainat ja saamiset

Mahdollinen arvonalentuminen kirjataan
tuloslaskelmaan.

Lainat ja saamiset arvostetaan jaksotettuun
hankintamenoon efektiivisen koron
menetelmällä.

• Myytävissä olevat rahoitusvarat
Yhtiö arvioi vuosittain, onko rahoitusvarojen
arvon alentumisesta objektiivista näyttöä.
Velkainstrumentteja koskien käytetään
yllämainittua arviointiperustetta. Myytävissä
oleviksi määriteltyjen oman pääoman
ehtoisten instrumenttien tapauksessa yhtiö
arvioi, löytyykö instrumentin käyvän arvon
pitkittyneestä laskusta näyttöä ja siten
perustetta varojen arvonalentumiselle. Mikäli
tällaista näyttöä löytyy, arvonalentuminen
kirjataan tuloslaskelmaan.

• Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan
käypään arvoonsa, jos käyvän arvon
luotettava määritys on mahdollista, ja
realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan
suoraan omaan pääomaan. Jos käyvän
arvon mukaista arvostusta ei ole saatavissa,
varat arvostetaan hankintahetken mukaiseen
arvoon. Myytävissä olevat rahoitusvarat
kirjataan taseessa muihin pitkäaikaisiin
varoihin. Kun sijoitus myydään, kertynyt
käyvän arvon muutos kirjataan
tuloslaskelmaan.
• Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvelat
Korkokulut ja transaktiokulut jaksotetaan
tuloslaskelmassa laina-aikana käyttäen
efektiivisen koron menetelmää.
Rahoitusvarojen arvon aleneminen

• Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvarat

Johdannaissopimukset ja suojaustoimenpiteet

Johdannaissopimukset kirjataan sopimuksen
syntymishetkellä käypään arvoonsa ja arvostetaan
sen jälkeen käypään arvoon perustuen. Yhtiö
valitsee erikseen johdannaissopimukset suojaamaan
tietyltä riskiltä, joka liittyy taseeseen merkittyihin
varoihin tai velkoihin tai erittäin todennäköiseen
ennakoituun liiketoimeen (rahavirran suojaukseen).
Suojaukseen käytettävien johdannaisten käyvät
arvot esitetään liitetiedossa 25. Omaan pääomaan
sisältyvän suojausrahaston muutokset, jotka on
kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, esitetään
myöskin liitetiedossa 25.
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Rahavirran suojauksiksi määriteltyjen, ehdot
täyttävien johdannaisten käyvän arvon muutosten
tehokas osuus kirjataan tuloslaskelmaan muihin
laajan tuloksen eriin. Suojauksen tehottomasta
osasta syntyvä voitto tai tappio kirjataan
tuloslaskelman erään muut liiketoiminnan tuotot/
kulut. Omaan pääomaan kertyneet
realisoitumattomat arvostukset tuloutetaan
tuloslaskelmaan samanaikaisesti kun suojattavasta
erästä syntyy tulosvaikutteiset kirjaukset.

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset arvostetaan aluksi
nimellisarvoonsa. Epävarmoista saamisista tehdään
konsernin luottopolitiikan määrittelemien
periaatteiden mukaisesti varaus, joka kirjataan
kuluksi tuloslaskelmaan. Varauksen määrä on
laskennallinen arvio saamisista, joita ei onnistuta
perimään ja jotka suurella todennäköisyydellä tullaan
kirjaamaan alas. Laskennallinen arvio perustuu
niiden saamisten määrään, jotka ovat olleet
erääntyneinä luottopolitiikassa määritellyn
ajanjakson. Lopullinen alaskirjauspäätös perustuu
tapauskohtaiseen riskiarvioon.

Rahavarat
Rahavarat koostuvat pankkitileistä ja nostettavissa
olevista lyhytaikaisista talletuksista sekä muista
likvideistä alle kolmen kuukauden sijoituksista.
Luotolliset tilit on käsitelty lyhytaikaisina lainoina
lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa.

Varaukset
Ajoitukseltaan tai suuruudeltaan epävarmoista
menneisiin tapahtumiin perustuvista yhtiön
oikeudellisista tai tosiasiallisista velvoitteista kirjataan
taseeseen varaus, jos on todennäköistä, että
kyseisen velvoitteen täyttäminen vaatii yhtiötä
tulevaisuudessa luopumaan taloudellisista
hyödykkeistä. Varauksena kirjattava määrä on niiden
menojen nykyarvo, joita velvoitteen täyttämisen
odotetaan edellyttävän. Nykyarvon laskennassa
käytetään ennen veroja määritettyä korkoa, joka
kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä
rahan aika-arvosta ja kyseistä velvoitetta koskevista
erityisriskeistä.

Työsuhde-etuudet
Tieto-konsernin yhtiöt ylläpitävät erilaisia kansallisten
vaatimusten ja käytäntöjen mukaisia
eläkejärjestelyjä. Suurin osa järjestelyistä luokitellaan
maksupohjaisiksi. Maksut maksupohjaisiin
järjestelyihin kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, johon
ne liittyvät. Maksun jälkeen Tieto-konsernilla ei ole
muita kyseisiin järjestelyihin liittyviä velvoitteita.

Muut kuin maksupohjaiset eläkejärjestelyt ovat
etuuspohjaisia. Etuuspohjaisessa järjestelyssä
määritellään eläke-etuus, jonka työntekijä saa
eläkkeelle jäädessään, ja etuuden määrä riippuu
yhdestä tai useammasta tekijästä, kuten iästä,
palvelusvuosista ja palkkatasosta.
Etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvä vastuu on
velvoitteen nykyarvo vähennettynä järjestelyyn
liittyvien varojen käyvällä arvolla. Etuuspohjaisen
velvoitteen määrä perustuu riippumattomien
vakuutusmatemaatikkojen vuosittaisiin laskelmiin,
joissa käytetään ennakoituun etuusoikeusyksikköön
perustuvaa menetelmää (projected unit credit
method). Velvoitteen nykyarvo määritetään
diskonttaamalla arvioidut vastaiset rahavirrat korolla,
joka vastaa yritysten liikkeeseen laskemien
korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korkoa.
Lainat, joiden korkoa käytetään, on laskettu
liikkeeseen samassa valuutassa kuin maksettavat
etuudet ja erääntyvät suunnilleen samaan aikaan
kuin vastaava eläkevelvoite.
Nettokorot nettoeläkevelvoitteesta tai saamisesta
esitetään rahoituserissä.
Kokemusperusteisista tarkistuksista ja
vakuutusmatemaattisten oletusten muutoksista
johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
kirjataan muiden laajan tulokseen erien kautta oman
pääoman hyvitykseksi tai veloitukseksi sillä kaudella,
jonka aikana ne syntyvät.

Osakeperusteiset maksut
Tieto käyttää kannustinohjelmissaan omana
pääomana maksettaviksi luokiteltuja osakeoptioita ja
palkkioita, jotka voidaan maksaa joko osakkeina,
käteissuorituksena tai näiden yhdistelmänä.
Myönnettyjä optioita ja osakkeita vastaan saatavien
työsuoritusten käypä arvo kirjataan kuluksi oikeuden
syntymisajanjakson kuluessa. Eimarkkinaperusteiset ehdot (esimerkiksi tulokseen
liittyvät tavoitteet ja työsuhteen kesto) otetaan
huomioon niiden optioiden lukumäärässä, joihin
työntekijöillä odotetaan syntyvän oikeus. Arvio siitä,
miten moneen optioon odotetaan syntyvän oikeus
ei-markkinaperusteisten ehtojen perusteella,
tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä.
Alkuperäisiin arvioihin tehtävien tarkistusten
mahdollinen vaikutus merkitään tuloslaskelmaan ja
omaan pääomaan tehdään vastaava oikaisu.
Osakkeina annettavat palkkiot kirjataan
henkilöstökuluksi ja oman pääoman lisäykseksi,
osakeperusteiset palkkiot kirjataan kuluksi
tuloslaskelmaan ansainta-ajan kuluessa.
Henkilöstölle käteisenä mahdollisesti maksettavan,
osakeoikeuksiin liittyvän summan käypä arvo
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kirjataan kuluksi, ja vastaava summa lisätään
velkoihin sillä kaudella, jonka aikana työntekijöillä on
oikeus saada kyseinen käteissuoritus. Velka
lasketaan aina tilikauden päättyessä sekä maksun
suorituspäivänä. Velan käyvässä arvossa
tapahtuneet muutokset kirjataan henkilöstökuluihin
tuloslaskelmassa.
Asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteutumisaste
vaikuttaa kirjattavien ja maksettavien palkkioiden
suuruuteen.

Oma pääoma, osingot ja omat osakkeet
Hallituksen ehdottamia osinkoja ei vähennetä
jakokelpoisesta omasta pääomasta ennen
yhtiökokouksen hyväksyntää.
Tieto Oyj:n omien osakkeiden hankintameno ja
omien osakkeiden hankintaan liittyvät välittömät
kustannukset kirjataan oman pääoman
vähennyksiksi.

Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla
osakkeenomistajille kuuluva tulos yhtiön tilikauden
aikana liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärän
painotetulla keskiarvolla, lukuun ottamatta Tieto
Oyj:n hankkimia osakkeita.
Laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan
olettaen, että kaikki merkintäoikeudet ja optiot on
käytetty tilikauden alussa. Liikkeessä olevien
osakkeiden painotetun keskiarvon lisäksi nimittäjä
sisältää myös merkintäoikeuksien ja optioiden
oletetusta käytöstä saadut osakkeet.

Merkintäoikeuksien ja optioiden oletettua käyttöä ei
huomioida osakekohtaisessa tuloksessa, jos niiden
toteutushinta ylittää osakkeiden tilikauden aikaisen
keskimääräisen markkinahinnan. Merkintäoikeuksilla
ja optioilla on laimentava vaikutus ainoastaan, kun
osakkeiden tilikauden aikainen keskimääräinen
markkinahinta ylittää merkintäoikeuksien ja optioiden
toteutushinnan.

Oikaistut erät
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA)
uusien, vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevien
ohjeiden mukaisesti Tieto on muuttanut
taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä
terminologiaa. Termi "oikaistut erät” on korvannut
termin "kertaluonteiset erät". Oikaistut erät sisältävät
uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot,
liikearvon alentumiset ja muut erät.
Tieto käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, koska ne
kuvaavat liiketoiminnan tulosta paremmin ja
helpottavat vertailua tuloskausien välillä. Niitä
käytetään IFRS:n mukaisten tunnuslukujen lisäksi,
mutta ne eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja.

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset
IFRS -käytännön mukaisen tilinpäätöksen laatiminen
vaatii yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia, jotka
vaikuttavat yrityksen varojen, velkojen, tulojen ja
kulujen tilinpäätökseen kirjattavaan määrään sekä
ehdollisten varojen ja velkojen liitetiedoissa
esitettävään määrään. Vaikka nämä arviot
pohjautuvat johdon parhaaseen käsitykseen
nykyhetken tapahtumista ja toimenpiteistä,
toteutuneet tulokset saattavat poiketa arvioiduista.
Keskeisimmät erät, jotka edellyttävät johdolta
arvioiden tekemistä, on esitetty seuraavissa
liitetiedoissa:

Liite
Myyntituottojen tulouttaminen

2

Liikearvon alentuminen

30

Laskennalliset verot

13

Osakeperusteiset maksut

10

Työsuhde-etuudet
Johdannaisten ja muiden rahoitusinstrumenttien käypä arvo
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Tilikauden tulos

1. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Toiminnalliset segmentit muodostavat kehikon johtoryhmän strategiselle päätöksenteolle ja toiminnan tuloksellisuuden seurannalle.
Heinäkuussa 2016 raportoitavat toiminnalliset segmentit muuttuivat, kun toimintamalli linjattiin uuden strategian mukaiseksi. Johtoryhmä tarkastelee ja arvioi liiketoimintaa
matriisirakenteena, joka muodostuu palvelualueista ja toimialaryhmistä. Yhtiö määrittelee matriisiorganisaatiosta raportoitaviksi segmenteiksi ne toiminnalliset segmentit, joiden
perusteella se parhaiten voi tuottaa riittävää informaatiota liiketoimintojensa luonteen ja niiden taloudellisten vaikutusten sekä toimintaympäristöjensä arvioimiseksi. Tiedossa
palvelualuedimensio määrittää pääasialliset toiminnalliset segmentit, joihin strategiset päätökset kohdistuvat, ja jotka siten muodostavat pohjan raportoitavien segmenttien
määrittelemiseksi IFRS 8 standardin mukaisesti.
Raportoitavat toiminnalliset segmentit palvelualuedimensiossa ovat Teknologiapalvelut ja uudistaminen, Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus, Toimialaratkaisut ja Tuotekehityspalvelut.
Raportoitavat palvelualuesegmentit ovat rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joille liikearvo on kohdennettu.
Konsernitasoiset kulut, kuten konsernijohdon kulut ja konsernin osuus tukitoimintojen kuluista, sekä muut jakamattomat kulut eivät sisälly palvelualuesegmentteihin vaan ne
raportoidaan Tukitoiminnot ja globaali johto -yksikössä.
Palvelualueiden liikevaihdon raportointi edustaa myös Tiedon tuotteiden ja palveluiden raportointia.
Johtoryhmä arvioi toiminnallisten segmenttien tulosta liikevoiton (EBIT) perusteella. Johtoryhmälle raportoitava liikevoitto on samansisältöinen IFRS tuloslaskelmassa raportoitavan
liikevoiton kanssa.

Asiakasmyynti palvelualueittain
2016
1–12

2015
1–12

Teknologiapalvelut ja uudistaminen

762

755

1

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

139

125

12

Toimialaratkaisut

475

439

8

Tuotekehityspalvelut

117

142

-17

Konserni yhteensä

1 493

1 460

2

2016
1–12

2015
1–12

Muutos
%

Suomi

674

669

1

Ruotsi

566

553

2

Norja

159

140

13

Milj. euroa

Muutos
%

Segmenttien välistä sisäistä myyntiä ei esiinny, koska johdon raportoinnissa myyntituotot ja -kulut kirjataan suoraan kyseisille asiakasprojekteille.

Asiakasmyynti maittain
Milj. euroa

Muut

94

99

-5

1 493

1 460

2

2016
1–12

2015
1–12

Muutos
%

Finanssipalvelut

370

347

7

Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi

479

439

9

Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut

527

533

-1

Konserni yhteensä
Suomessa IT-palvelut kasvoivat 1,8 % vuonna 2016.
Ruotsissa kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,8 %. IT-palvelut kasvoivat 7,4 % paikallisissa valuutoissa.
Norjassa kasvu paikallisissa valuutoissa oli 16,9 %.
Asiakasmyynti toimialaryhmittäin
Milj. euroa

Tuotekehityspalvelut

117

142

-17

Konserni yhteensä

1 493

1 460

2

Asiakasmyynti tietoliikenne-toimialalle oli 232 (275) milj. euroa.
Miltään yksittäiseltä ulkopuoliselta asiakkaalta vuonna 2016 tai 2015 kertynyt liikevaihto ei ylittänyt 10 % koko konsernin liikevaihdosta.
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Liikevoitto (EBIT) palvelualueittain
2016
1–12

2015
1–12

89,0

65,5

36,0

4,1

1,5

167,0

Toimialaratkaisut

55,2

65,4

-15,5

Tuotekehityspalvelut

10,9

15,6

-30,5

Tukitoiminnot ja globaali johto

-18,5

-22,8

19,0

Liikevoitto (EBIT)

140,8

125,2

12,5

2016
1–12

2015
1–12

Muutos
%-yks

11,7

8,7

3,0

3,0

1,2

1,7

11,6

14,9

-3,2

Tuotekehityspalvelut

9,3

11,0

-1,8

Liikevoitto (EBIT)

9,4

8,6

0,9

2016
1–12

2015
1–12

Muutos
%

92,4

88,6

4,3

1,7

3,1

-43,8

Toimialaratkaisut

59,2

61,3

-3,5

Tuotekehityspalvelut

11,1

14,7

-24,5

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

Muutos
%

Liikevoitto (EBIT) palvelualueittain
%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut

Oikaistu liikevoitto (EBIT) palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

Tukitoiminnot ja globaali johto

-12,2

-16,8

27,6

Liikevoitto (EBIT)

152,2

150,8

0,9

2016
1–12

2015
1–12

Muutos
%-yks

12,1

11,7

0,4

1,2

2,5

-1,2

12,5

14,0

-1,5

9,4

10,3

-0,9

10,2

10,3

-0,1

Oikaistu liikevoitto (EBIT) palvelualueittain
%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Liikevoitto (EBIT)
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Henkilöstö palvelualueittain
Kauden lopussa

Keskimäärin

2016
1–12

Muutos
%

Osuus
%

2015
1–12

2016
1–12

2015
1–12

Teknologiapalvelut ja uudistaminen

6 338

8

46

5 881

6 159

6 044

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

1 376

2

10

1 349

1 367

1 220

Toimialaratkaisut

4 024

10

29

3 668

3 813

3 469

Tuotekehityspalvelut

1 243

-3

9

1 279

1 222

1 488

12 981

7

94

12 178

12 560

12 222

Toimialaryhmät

260

-4

2

272

272

295

Tukitoiminnot ja globaali johto

635

0

5

634

641

667

13 876

6

100

13 083

13 472

13 184

2016
1–12

Muutos
%

Osuus
%

2015
1–12

2016
1–12

2015
1–12

Suomi

3 552

-2

26

3 612

3 586

3 846

Ruotsi

2 698

8

19

2 490

2 583

2 496

Intia

2 503

12

18

2 230

2 379

2 137

Tšekin tasavalta

2 247

11

16

2 025

2 145

2 037

Latvia

649

-4

5

678

664

690

Norja

636

6

5

600

607

479

Puola

413

-2

3

421

394

450

Kiina

305

18

2

258

280

285

Viro

280

43

2

196

256

169

Itävalta

138

11

1

124

130

119

Liettua

99

-14

1

115

111

117

357

7

3

335

337

358

13 876

6

100

13 083

13 472

13 184
7 125

Palvelualueet yhteensä

Konserni yhteensä

Henkilöstö maittain
Kauden lopussa

Muut
Konserni yhteensä

Keskimäärin

Onshore-maat

7 233

3

52

7 045

7 117

Offshore-maat

6 643

10

48

6 039

6 355

6 058

13 876

6

100

13 083

13 472

13 184

2016
31.12.

2015
31.12.

Muutos
%

Suomi

85,9

81,7

5

Ruotsi

39,3

24,3

61

21,2

18,0

18

146,4

124,0

18

Konserni yhteensä

Pitkäaikaiset varat maittain
Milj. euroa

Muut
Pitkäaikaiset varat yhteensä

Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka sisältävät useita maita ja siksi yllä olevat maittain esitetyt pitkäaikaiset varat eivät sisällä liikearvoa.
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Poistot palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen

2016
1–12

2015
1–12

Muutos
%
-9

35,2

38,7

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

0,1

0,0

-

Toimialaratkaisut

0,8

0,6

43

Tuotekehityspalvelut

0,0

0,3

-85

Tukitoiminnot ja globaali johto

3,7

4,2

-13

39,8

43,8

-9

2016
1–12

2015
1–12

Muutos
%

Konserni yhteensä

Yritys- ja liiketoimintahankinnoista tulevien allokoitujen aineettomien hyödykkeiden poistot palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen

-

-

-

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

0,4

0,2

151

Toimialaratkaisut

2,8

1,0

183

Tuotekehityspalvelut

-

-

-

Tukitoiminnot ja globaali johto

-

-

-

3,3

1,2

178

2016
1–12

2015
1–12

Muutos
%

Teknologiapalvelut ja uudistaminen

8,9

9,2

-3

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

0,1

0,0

-

Toimialaratkaisut

0,2

0,1

111

-0,0

-0,1

-84

1,6

2,4

-31

10,8

11,6

-7

Konserni yhteensä

Muiden allokoitujen aineettomien hyödykkeiden poistot palvelualueittain
Milj. euroa

Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Konserni yhteensä
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2. VALMISTUSASTEEN MUKAINEN TULOUTTAMINEN
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

Tuloslaskelman erät
Tilikauden aikana valmistusasteen mukaan tuloutettu liikevaihto

113,3

126,7

Muu liikevaihto

1 379,3

1 333,4

Liikevaihto

1 492,6

1 460,1

175,5

193,0

Valmistusasteen mukaisesti tuloutettavien pitkäaikaishankkeiden myyntisaamiset

27,4

30,9

Valmistusasteen mukaisesti tuloutettavien pitkäaikaishankkeiden laskuttamattomat saamiset vähennettynä kirjatuilla tappioilla

20,3

13,8

Valmistusasteen mukaisesti tuloutettavien pitkäaikaishankkeiden saamiset asiakkailta

47,7

44,7

Valmistusasteen mukaisesti tuloutettaviin pitkäaikaishankkeisiin liittyvät velat asiakkaille vähennettynä kirjatuilla tappioilla

15,2

13,9

Keskeneräisten valmistusasteen mukaisesti tuloutettavien pitkäaikaishankkeiden kertyneet tuloutetut liikevaihdot tilikauden lopussa

Taseen erät

3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Milj. euroa

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

0,1

0,3

Osakkeiden ja liiketoimintojen myyntivoitot

0,0

6,6

Vuokratuotot

1,4

1,9

Julkiset avustukset

4,0

6,9

0,0

0,0

Muiden johdannaisten valuuttakurssivoitot

5,9

6,4

Muut tuotot

8,4

8,4

19,8

30,5

Rahavirran suojauksen tehoton osuus

Julkisista avustuksista 3,3 milj. euroon liittyy palautusehto. Täyttymättömiä ehtoja ei ole ollut.

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2016.tieto.com/fi

Liite

26

TIETO VUOSIKERTOMUS 2016

82

/ T I L I N PÄ ÄT Ö S / K O N S E R N I T I L I N PÄ ÄT Ö S / K O N S E R N I T I L I N PÄ ÄT Ö K S E N L I I T E T I E D O T ( I F R S )

4. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Milj. euroa

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

Ohjelmistoihin liittyvät vuokrat, lisenssit ja ylläpito

Liite

58,5

63,1

Data- ja puhelinviestintä

11,1

11,4

ICT -hankinnat ja -palvelut

29,9

25,1

Mainonta ja markkinointi
Matkakulut
Koulutuskulut
Konsultointikulut
Tilintarkastajien palkkiot
Kiinteistöihin liittyvät kulut
Rahavirran suojauksen tehoton osuus

9,1

21,5

20,6

6,5

6,8

24,8

23,9

1,7

1,7

71,8

69,1

-

0,0

Muiden johdannaisten valuuttakurssitappiot

3,9

7,5

Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntitappiot

0,0

0,1

23,8

16,1

261,0

254,5

Tilintarkastuspalkkiot

0,8

0,7

Veroneuvonta

0,6

0,6

Muut palvelut

0,2

0,3

1,6

1,6

Tilintarkastuspalkkiot

0,0

0,0

Veroneuvonta

0,0

0,0

Muut palvelut

0,1

0,1

0,1

0,1

Muut liiketoiminnan kulut

26

7,5

Tilintarkastajien palkkiot

KHT-yhteisö PwC

Muut tilintarkastustoimistot

5. KEHITTÄMISMENOT
Tiedon palveluiden kehittämiskulut olivat noin 75 milj. euroa vuonna 2016 eli 5,0 % liikevaihdosta (60 milj. euroa eli 4,1 % liikevaihdosta vuonna 2015). Nämä kulut kattavat palveluiden
ja tuotteiden kehittämisen. Painopistealueita ovat olleet esimerkiksi toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet, asiakaskokemuksen johtaminen ja tietoturvapalvelut sekä pilvipalvelut. Lisäksi
sisäiseen kehittämiseen kuten infrastruktuuripalveluiden standardointiin liittyvät kustannukset sisältyvät summaan. Merkittävien uusien liiketoimintakonseptien ja ohjelmistotuotteiden
kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomana omaisuutena, jos ne täyttävät tilinpäätösperiaatteiden mukaiset edellytykset. Vuosina 2016 ja 2015 kehittämiskuluja ei aktivoitu
taseeseen.
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6. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
31.12.2016
Milj. euroa

Korkotuotot

Korkokulut

Kurssivoitot ja
-tappiot

Muut
rahoitustuotot

Muut
rahoituskulut

Yhteensä

-

-

0,4

-

-

0,4

2,1

-

-1,5

-

-

0,6

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

-

-

-

-

-

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat

-

-4,0

-

-

-0,9

-4,9

2,1

-4,0

-1,1

-

-0,9

-3,9

-

-0,1

-

-

-

-0,1

Yhteensä

2,1

-4,1

-1,1

-

-0,9

-4,0

31.12.2015
Milj. euroa

Korkotuotot

Korkokulut

Kurssivoitot ja
-tappiot

Muut
rahoitustuotot

Muut
rahoituskulut

Yhteensä

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

0,1

-0,1

-2,3

-

-

-2,3

Lainat ja muut saamiset

1,8

-

-0,1

-

-

1,7

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

-

-

-

-

-

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat

-

-3,5

-

-

-1,4

-4,9

1,9

-3,6

-2,4

-

-1,4

-5,5

-

-0,4

-

-

-

-0,4

1,9

-4,0

-2,4

-

-1,4

-5,9

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset

Yhteensä IAS 39 mukaan ryhmiteltynä
Eläkevastuu, netto

Yhteensä IAS 39 mukaan ryhmiteltynä
Eläkevastuu, netto
Yhteensä

Liikevoittoon sisältyneet kurssivoitot ja -tappiot olivat 0,8 milj. euroa vuonna 2016 (-4,0 milj. euroa vuonna 2015).

7. OSAKEKOHTAINEN TULOS
1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

107,2

90,5

Laimentamaton

1,46

1,23

Laimennusvaikutuksella oikaistu

1,46

1,23

73 660 433

73 426 563

18 201

126 915

73 678 634

73 553 478

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (milj. euroa)

Osakekohtainen tulos (euroa)

Osakkeiden määrä keskimäärin
Laimentamaton
Painotettu keskiarvo
Osakeoptioiden ja osakkeiden laimennusvaikutus
Laimennusvaikutuksella oikaistu
Laimennusvaikutuksella oikaistut osakkeet, painotettu keskiarvo

Laimentamaton osakekohtainen tulos on laskettu käyttämällä keskimääräistä osakemäärää kauden aikana. Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu
käyttämällä keskimääräräistä osakemäärää kauden aikana huomioiden osakeoptioiden ja osakkeiden laimennusvaikutus.
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Työsuhde-etuudet

8. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT
Milj. euroa
Palkat

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

622,4

624,9

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt

70,5

72,3

Eläkekulut - etuuspohjaiset järjestelyt 1)

-1,2

3,3

112,9

109,0

Optiokulut

0,0

0,1

Osakeperusteiset kulut

3,3

2,6

19,2

16,1

827,1

828,3

Muut lakisääteiset sosiaalikulut
Osakeperusteiset maksut

Muut henkilöstökulut

1)

Etuuspohjaisiin eläkejärjetelyihin liittyvät korot on raportoitu rahoituserissä ja ne on eritelty liitteessä 6.

Työsuhde-etuudet sisältävät uudelleenjärjestelykuluja ja muita työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuja 11 (31) milj. euroa.
Tuloslaskelmaan kirjattavat omana pääomana maksettavat kulut perustuvat myönnetyn instrumentin käypään arvoon, joka arvioidaan Black & Scholes -menetelmällä. Tuloslaskelman
kulukirjauksen vastaeränä on oma pääoma, jolloin kulukirjauksella ei ole vaikutusta oman pääoman kokonaismäärään.
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9. JOHDON PALKKIOT VUONNA 2016
Johdon palkkiot yhteensä, euroa

2016

2015

448 900

515 000

3 278 598

3 495 502

101 082

133 609

Erityiserät

0

0

Irtisanomiskorvaukset

0

0

589 314

1 023 359

Hallituksen kokonaispalkkiot
Palkat
Edut

Tulospalkkiot
Osakepohjaisten maksujen kustannukset

1 432 798

1 081 267

Lakisääteiset eläkekustannukset

659 277

455 313

Lisäeläkekustannukset

974 229

867 802

7 484 198

7 571 852

Yhteensä
Hallitus

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan johdon palkkiot ovat raha- ja osakemääräisiä. Puheenjohtaja 83 000 euroa /vuosi, varapuheenjohtaja 52 500 euroa /vuosi, muut jäsenet
34 500 euroa /vuosi, valiokunnan puheenjohtaja 52 500 euroa /vuosi ja lisäksi 800 euroa /kokous.
Hallituksen kokonaispalkkiot

448 900

515 000

Hallituksen puheenjohtaja

96 600

100 600

Hallituksen varapuheenjohtaja

66 900

67 700

285 400

346 700

Jäsenet
Toimitusjohtaja
Palkka

600 000 euroa

(2015: 550 000 euroa)

Edut

3 146 euroa

(2015: 2 409 euroa)

Erityiserät

0 euroa

(2015: 0 euroa)

Tulospalkkio

179 053 euroa (arvio, ei vielä päätetty)

(2014: 299 894 euroa)

Tulospalkkion perusteet

Vuotuinen tulospalkkio perustuu pääosin konsernin liikevaihtoon, tulokseen, tilauskertymään ja
onnistumiseen yhtiön strategisissa tavoitteissa ja on enimmillään 100 % peruspalkasta.

Tiedon osakepohjainen
kannustinohjelma 2012–2014

Palkkio vastaa 50 % vuotuisesta peruspalkasta, kun tavoitteiden perustaso on saavutettu, ja
on korkeintaan 120 % vuotuisesta peruspalkasta tavoitteiden maksimitason ylittyessä.

Luovutusrajoitusten alaisten osakkeiden
arvo on 330 273 euroa 1)

Ansaintajaksoilta 2014 ja 2012–2014 toimitusjohtajalle maksettiin palkkiona 12 742 osaketta
keväällä 2015. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia järjestelmän ehtojen mukaisesti.
Osakepohjainen palkitsemisohjelma

Toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan palkkion, joka vastaa yhteensä 9 200 osaketta, mikäli
ohjelman kriteerit toteutuvat. Ohjelma jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka.

Allokaation laskennallinen käypä arvo on
238 464 euroa 1)

Suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017

Toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan palkkion, joka vastaa yhteensä 20 000 osaketta, mikäli
ohjelman kriteerit toteutuvat tavoitetasolla. Palkkio vastaa yhteensä 40 000 osaketta, mikäli
kriteerit toteutuvat enimmäistasolla. Ohjelma jatkuu kevääseen 2018 saakka.

Allokaation laskennallinen käypä arvo on
451 008 euroa 2)

Suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2016–2017

Toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan palkkion, joka vastaa yhteensä 20 000 osaketta, mikäli
ohjelman kriteerit toteutuvat tavoitetasolla. Palkkio vastaa yhteensä 40 000 osaketta, mikäli
kriteerit toteutuvat enimmäistasolla.Ohjelma jatkuu kevääseen 2019 saakka.

Allokaation laskennallinen käypä arvo on
575 424 euroa 2)

Osakepohjaisten maksujen
kustannukset

350 661 euroa

(2015: 315 896 euroa)

Eläkeikä

63

Lakisääteiset eläkekustannukset

156 686 euroa

(2015: 96 580 euroa)

Lisäeläkekustannukset

127 054 euroa

(2015: 124 420 euroa)

Eläke

Vuosimaksu (lakisääteisen eläkkeen lisäksi) 23 % vuosittaisesta peruspalkasta
(maksupohjainen järjestely)

Irtisanomisaika

12 kuukautta

Irtisanomiskorvaus

12–18 kuukauden palkkaa vastaava summa
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Johtoryhmä
Ilman toimitusjohtajaa
Palkat

2 678 598 euroa

(2015: 2 945 502 euroa)

Edut

97 936 euroa

(2015: 131 200 euroa)

Erityiserät

0 euroa

(2015: 0 euroa)

Tulospalkkiot

410 261 euroa (arvio, ei vielä päätetty)

(2015: 723 465 euroa)

Tulospalkkion perusteet

Vuotuisen tulospalkkion peruste kuten myös tavoite ja
enimmäismäärä vaihtelevat johtoryhmän jäsenten välillä.

Tiedon osakepohjainen
kannustinohjelma 2012–2014

Osakekannustinohjelmaan 2012–2014 pohjautuva palkkio vastaa
30–40 % vuotuisesta peruspalkasta, kun tavoitteiden perustaso on
saavutettu, ja 60–80 % vuotuisesta peruspalkasta tavoitteiden
maksimitason ylittyessä.

Vuonna 2016 maksettujen palkkioiden arvo oli 159 179 euroa.
Luovutusrajoitusten alaisten osakkeiden arvo on 538 514 euroa 1)

Ansaintajaksojen 2014 ja 2012–2014 toteuman perusteella keväällä
2016 siirrettiin 2 744 osaketta johtoryhmän jäsenille (ilman
konsernijohtajaa).
Yhteensä 20 766 osaketta on luovutusrajoitusten alaisena
kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
Osakepohjainen palkitsemisohjelma

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan palkkion, joka
vastaa yhteensä 23 900 osaketta, mikäli ohjelman kriteerit
toteutuvat. Ohjelma jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 619 488 euroa 1)

Suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan palkkion, joka
vastaa yhteensä 97 600 osaketta, mikäli ohjelman maksimitason
kriteerit toteutuvat. Ohjelma jatkuu vuoden 2018 kevääseen saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 1 100 460 euroa 2)

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä
2015–2017

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan palkkion, joka
vastaa yhteensä 12 000 osaketta, mikäli ohjelman kriteerit
toteutuvat. Ohjelma jatkuu vuoden 2018 kevääseen saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 311 040 euroa 1)

Suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan palkkion, joka
vastaa yhteensä 94 000 osaketta, mikäli ohjelman maksimitason
kriteerit toteutuvat. Ohjelma jatkuu vuoden 2019 kevääseen saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 1 352 246 euroa 2)

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä
2016–2018

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan palkkion, joka
vastaa yhteensä 10 000 osaketta, mikäli ohjelman kriteerit
toteutuvat. Ohjelma jatkuu vuoden 2019 kevääseen saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 259 200 euroa 1)

Osakepohjaisten maksujen
kustannukset

1 082 137 euroa

(2015: 765 371 euroa)

Eläkeikä

Kansallisten standardien mukaisesti

Lakisääteiset eläkekustannukset

502 590 euroa

(2015: 358 733 euroa)

Lisäeläkekustannukset

847 175 euroa

(2015: 743 382 euroa) 3)

Eläke

Vuosimaksu (lakisääteisen eläkkeen lisäksi)
15 % ja 23 % (yhdellä johtoryhmän jäsenellä) vuosittaisesta
peruspalkasta (maksupohjaisia ja etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä)

Irtisanomisaika

Vaihtelee 6 ja 12 kuukauden välillä

Irtisanomiskorvaus

Ehdot vaihtelevat sopimuskohtaisesti, määrät vastaavat
irtisanomisaikoja

Yhtiöllä ei ollut lainasaamisia konsernin johtohenkilöiltä 31.12.2015 eikä 31.12.2016.
Yhtiöllä ei ole takauksia konsernin johtohenkilöiden vastuista.
1) Osakeperusteisen

palkitsemisohjelman käypä arvo lasketaan tilinpäätöshetken osakekurssilla 25,92 euroa.

2) Suoriteperusteisen

3) Vuoden

osakepalkkiojärjestelmän käypä arvo lasketaan tilinpäätöshetken toteumaennusteella ja osakekurssilla 25,92 euroa.

2015 eläkekustannukset päivitetty vuonna 2016 maksetuilla lopullisilla eläkemaksuilla.
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10. OPTIO-OIKEUDET JA OSAKEKANNUSTIMET
Tieto 2009 optio-oikeudet
2009 C optio-oikeudet
Optioiden alkuperäinen määrä

600 000

Optioiden määrä

31.12.2015

103 159

Tiedon hallussa olevat optiot

31.12.2015

138 675

Myönnetyt optiot vuoden aikana

0

Menetetyt optiot vuoden aikana

0

Mitätöidyt optiot vuoden aikana

0

Käytetyt optiot vuoden aikana

96 159

Erääntyneet optiot vuoden aikana

145 675

Konvertoidut optiot vuoden aikana

0

Optioiden määrä

31.12.2016

0

Tieto Oyj:n hallussa olevat optiot

31.12.2016

0

Toteutettavissa olevat optiot

31.12.2016

0

Merkintäaika

1.3.2014–31.3.2016

Merkintäehdot

Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden osakkeen. Merkintähinta on 12,91 euroa. 1)
Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määrittelyajan alkamisen jälkeen mutta ennen
osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettujen varojen
määrällä asianomaisena täsmäytyspäivänä. Erääntymishetkellä merkintähinta oli 7,78 euroa.

1) 2009

C optio-oikeuden merkintähinta on Tiedon osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi jatkuvassa kaupankäynnissä, pyöristettynä lähimpään senttiin, NASDAQ
Helsingissä vuoden 2010 tilinpäätöksen julkistamispäivää välittömästi seuraavalta kahden kuukauden ajanjaksolta.

Vuoden 2015 osakeoptiotiedot

Osakeoptiot

31.12.2015

Myönnetyt
Toteutetut 1)
Menetetyt
Erääntyneet
Osakeoptiot

31.12.2016

Osakkeita

Painotettu
toteutushinta

103 159

9,13

0

0,00

96 159

7,78

0

0,00

7 000

7,78

0

0,00

Osakeoptioiden käyvän arvon määrityksessä käytetyt oletukset
Osakeoptioiden käypä arvo on määritetty Black & Scholes -menetelmällä.
Optiota ei myönnetty vuonna 2016.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
Tiedon osakepohjainen kannustinohjelma 2012–2014
Tiedon hallitus päätti 15.12.2011 käynnistää uuden osakekannustinohjelman (Long-Term Incentive Programme) vuosille 2012–2014. Ohjelma sisältää kolme vuoden pituista
osakekohtaista tulosta (EPS) mittaavaa ansaintajaksoa sekä yhden rinnakkaisen suhteellista osakkeenomistajan kokonaisarvon kehitystä (Total Shareholder Return, TSR) mittaavan
kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2012 ja viimeinen ansaintajakso päättyi 31.12.2014.
Ohjelman puitteissa palkkiona osanottajille toimitettavien Tiedon osakkeiden arvioitu enimmäismäärä on 1,6 milj. osaketta. Ohjelman perusteella toimitettavat osakepalkkiot oikeuttavat
osinkoon tai osingon arvon hyvitykseen vuoden 2013 osingonmaksusta alkaen. Palkkioina toimitettavat osakkeet hankitaan markkinoilta, minkä vuoksi kannustinohjelmalla ei ole
laimentavaa vaikutusta. Yksittäisiä ansaintajaksoja seuraa rajoitusjakso, jonka pituus on ylimmälle johdolle kaksi vuotta ja muille osanottajille yksi vuosi. Palkkio maksetaan yhtiön
osakkeina ja rahapalkkiona, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.
Kolmannen EPS jakson sekä TSR jakson toteumien perusteella ylimmälle johdolle siirrettiin 5.3.2015 yhteensä 38 815 osaketta, josta 8 492 osaketta siirrettiin EPS toteuman ja 30 323
osaketta TSR toteuman perusteella. Lisäksi maksettiin rahaosuus, jolla katettiin maksuhetkellä aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Ylimmälle johdolle siirretyt osakkeet ovat
luovutusrajoituksen alaisia vuoden 2016 tlinpäätöksen julkistamiseen asti. 27.3.2015 yhtiölle palautui 3768 osaketta järjestelmän ehtojen mukaisesti.
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Kolmannen EPS jakson sekä TSR jakson toteumien perusteella järjestelmän osanottajille siirrettiin 9.3.2016 yhteensä 53 402 osaketta, josta 12 897 osaketta siirrettiin EPS toteuman ja
40 505 osaketta TSR toteuman perusteella. Lisäksi maksettiin rahaosuus, jolla katettiin maksuhetkellä aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. 31.12.2016 luovutusrajoituksen
alaisena oli 37 089 osaketta. Luovutusrajoitus jatkuu vuoden 2016 tulosjulkistukseen asti.

Osakepohjainen palkitsemisohjelma
Tiedon hallitus päätti 24.4.2014 käynnistää uuden osakepohjaisen palkitsemisohjelman. Ohjelmassa on yksi ansaintajakso ja ohjelma jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka. Palkkiot
vastaavat enimmillään 62 500 Tiedon osakkeen arvoa.
Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat yhtiön omistuksessa olevista tai markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Näin ollen ohjelman
yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita, eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta. Mahdolliset palkkiot maksetaan vuoden 2017 alussa
osittain osakkeina ja osittain rahana verojen kattamiseksi. 31.12.2016 järjestelmässä oli 19 henkilöä ja keväällä 2017 maksettavat palkkiot vastasivat 54 700 Tiedon osakkeen arvoa
(sisältäen osake- ja rahaosuuden).

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 2015–2017
Tiedon hallitus päätti 4.2.2015 käynnistää uusia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä Tieto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Uudet kannustinjärjestelmät ovat
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015. Osakepalkkiojärjestelmien kohderyhmiin kuuluu noin 150 avainhenkilöä, mukaanlukien
Tieto Oyj:n johtoryhmän jäsenet.
Mahdolliset palkkiot näistä kannustinjärjestelmistä maksetaan keväällä 2018 osittain osakkeina ja osittain rahana verojen kattamiseksi. Pääsääntöisesti palkkioita ei makseta, mikäli
avainhenkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön
osakkeista. Näin ollen ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita, eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017
Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 mahdollinen palkkio perustuu Tiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä
osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan kolmen vuoden ansaintajaksolta 2015–2017. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavat
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 430 000 Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
31.12.2016 järjestelmässä on 124 henkilöä ja keväällä 2018 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 370 588 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen osake- ja rahaosuuden).
Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017
Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden
sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Sitouttamisjakso on kalenterivuodet 2015–2017. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä
enintään noin 50 000 Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
31.12.2016 järjestelmässä on 54 henkilöä ja keväällä 2018 maksettavat palkkiot vastaavat 42 812 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen osake- ja rahaosuuden).

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 2016–2018
Tiedon hallitus päätti 3.2.2016 käynnistää uusia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä Tieto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Uudet kannustinjärjestelmät ovat
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018. Osakepalkkiojärjestelmien kohderyhmiin kuuluu noin 150 avainhenkilöä,
mukaanlukien Tieto Oyj:n johtoryhmän jäsenet.
Mahdolliset palkkiot näistä kannustinjärjestelmistä maksetaan keväällä 2019 osittain osakkeina ja osittain rahana verojen kattamiseksi. Pääsääntöisesti palkkioita ei makseta, mikäli
avainhenkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat yhtiön omistuksessa olevista tai
markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Näin ollen ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita, eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa
vaikutusta.
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018
Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 mahdollinen palkkio perustuu Tiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä
osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2016–2018. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat
yhteensä enintään noin 430 000:ta Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
31.12.2016 järjestelmässä on 130 henkilöä ja keväällä 2019 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 401 600 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen osake- ja rahaosuuden).
Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018
Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016-2018 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio
maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson (2016-2018) päättymisen jälkeen. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016-2018 perusteella maksettavat palkkiot
vastaavat yhteensä enintään noin 50 000:ta Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
31.12.2016 järjestelmässä on 77 henkilöä ja keväällä 2019 maksettavat palkkiot vastaavat 38 000 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen osake- ja rahaosuuden).
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Osakepohjaisien kannustinohjelmien käyvän arvon määrittämisessä käytetyt oletukset
Vuosien 2012–2014 ohjelmassa allokaatiot tehtiin euromääräisinä, ja käypä arvo oli tuo euromääräinen arvo, joka jaettiin osake- ja rahaosuuteen. Ansaintajaksojen päättymisen jälkeen
euromäärä konvertoidaan osakkeiksi, mikä jälkeen velan käypä arvo arvostetaan Tiedon osakekurssin mukaan kullakin raportointihetkellä.
Suoriteperusteisten ja ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien oman pääoman käypä arvo on määritetty myöntämisvaiheen osakekurssin ja oletettujen osinkojen sekä odotetun toteuman
mukaisesti.
Rahana maksettavan osuuden käypä arvo arvostetaan uudelleen kunakin raportointihetkenä palkkion maksuun asti.
Vuonna 2016 myönnettyjen osakekannustimien osakeosuuden käypä arvo on määritetty myöntämishetkellä Tiedon osakekurssin ja oletettujen osinkojen perusteella ja rahaosuus
perustuu osakekurssiin tilikauden päättyessä:
Osakekurssi myöntämishetkellä: 24,62 euroa
Odotetut osingot: 3,89 euroa
Osakekurssi tilikauden päättyessä: 25,92 euroa

Optioiden ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien vaikutus tulokseen ja
taloudelliseen asemaan
Milj. euroa

2016

Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut, oma pääoma

1,3

Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut, raha

2,1

Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut

3,4

Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2016

3,4
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11. ELÄKEJÄRJESTELYT
Konsernin etuuspohjaiset eläkejärjestelyt hoidetaan vakuutusyhtiöissä. Työnantaja on taannut näille työntekijöille määrätyn tasoisen etuuden eläkkeellesiirtymisen jälkeen. Etuuden taso
määräytyy palvelusajan ja eläkepalkan perusteella. Eläkepalkka lasketaan keskiarvona viimeisten työvuosien ansioista korotettuna TyEL:n palkkaindeksillä. Eläkkeellesiirtymisen jälkeen
maksettavia etuuksia korotetaan vuosittain vakuutussopimuksen mukaisesti indeksillä.
Ruotsissa konsernin riski kohdistuu vain työsuhteessa oleviin, mutta Suomessa konsernin riski kattaa myös noin 1 000 henkilöä, jotka eivät ole työsuhteessa. Suomalaisessa
eläkejärjestelyssä vapaakirjan saaneen henkilön jäädessä eläkkeelle eläkkeen lopullinen määrä tarkistetaan ja tämän seurauksena työnantajalle saattaa tulla lisäkustannuksia. Lisäksi
suomalaisessa eläkejärjestelyssä vapaakirjan myöntämisen ja eläkkeen alkamisen välisenä aikana työnantajan vastuulla olevat indeksikorotukset peritään vasta eläkkeen
myöntövuonna. Joissakin vakuutussopimuksissa on vakuutetulla tietyin edellytyksin oikeus jäädä normaalia eläkeikää aiemmin vanhuuseläkkeelle. Nämä lisäkulut peritään eläkkeen
alkaessa.
Suomessa eläkejärjestelyihin osallistuu noin 250 työsuhteessa olevaa. Vuoden 2016 aikana konserni neuvotteli vakuutusyhtiön kanssa muutoksista järjestelyn ehtoihin. Pohjautuen
näihin neuvotteluihin Tieto päätti etuuspohjaisen eläkejärjestelynsä tulevien eläkekarttumien osalta. 1.1.2017 alkaen kaikki tuleva eläkekarttuma on maksupohjaista. Tulevaisuudessa
eläkepalkkaan perustuvia etuuspohjaisia eläkkeitä ei ansaita. Kuitenkin konsernilla säilyy etuuspohjainen eläkevelvoite, joka aiheutuu 31.12.2016 mennessä karttuneista etuuspohjaisista
lisäeläkejärjestelyistä. Näiden muutosten seurauksena tullut velvoitteen täyttämisestä johtuva tuotto, 4,6 milj. euroa, kirjattiin vuonna 2016 henkilöstökuluihin ja nettoeläkevelka pieneni
vastaavalla määrällä. Koska 31.12.2016 mennessä kertyneitä etuuspohjaisia eläkkeitä ei ole täysin rahastoitu, konserni maksaa korkeampaa maksua maksupohjaisista
eläkejärjestelyistä 1.1.2017 alkaen. Lisäksi työsuhteessa olevilla on 1.1.2017 alkaen mahdollisuus siirtää etuuspohjainen eläkkeensä maksupohjaiseen järjestelmään.
Ruotsissa järjestelyihin osallistuu noin 200 työsuhteessa olevaa. Koska konsernilla ei ole vakuutusmatemaattista tai sijoitusriskiä niiden järjestelyyn osallistuvien osalta, joiden työsuhde
on päättynyt, on nämä poistettu järjestelmästä ja velvoitteen täyttämiset on kirjattu tulokseen vuosittain. Vuonna 2016 velvoitteen täyttämisestä johtuva kulu oli 1,5 milj. euroa. Se
kirjattiin henkilöstökuluihin ja nettoeläkevelka kasvoi vastaavasti.

Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo
Järjestelyihin kuuluvien varojen käypä arvo
Eläkevelvotteiden varaus yhteensä

93,7

96,6

-87,3

-86,5

6,4

10,1

Tuloslaskelman erät etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä

Työsuoritukseen perustuvat menot
Kauden työsuoritukseen perustuvat menot
Velvoitteen täyttämiset
Nettokorot
Tuloslaskelman erät

1,9

2,6

-3,1

0,3

0,1

0,4

-1,1

3,3

Muut laajan tuloksen erät
Uudelleen arvostaminen
Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuvat voitot (-)/tappiot (+)

4,4

1,3

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat voitot (-)/tappiot (+)

7,7

-21,7

Kokemusperusteiset voitot (-)/tappiot (+)
Laajan tuloksen erät
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Taseen erät etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä
Eläkevelvoitteiden nykyarvo
1.1.

96,6

114,7

Kauden työsuoritukseen perustuvat menot

1,9

2,6

Korkokulut

2,6

2,5

-1,7

-1,6

Maksetut etuudet
Järjestelyjen supistaminen ja velvoitteen täyttäminen
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot

-11,7

-7,7

7,6

-15,0

Kurssierot

-1,6

1,1

31.12.

93,7

96,6

Järjestelyihin kuuluvat varat
1.1.

86,5

90,8

Korkotuotot

2,5

2,1

Maksusuoritukset työnantajilta

5,3

5,3

Maksetut etuudet

-1,8

-1,6

Järjestelyjen supistaminen ja velvoitteen täyttäminen

-8,5

-8,0

4,9

-3,0

Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot
Kurssierot

-1,6

0,9

31.12.

87,3

86,5

Etuuspohjaisten velvoitteiden ja järjestelyihin kuuluvien varojen koostumus maittain
31.12.2016

31.12.2015

Eläkevelvoitteet

Järjestelyihin
kuuluvat varat

Eläkevelvoitteet

Järjestelyihin
kuuluvat varat

Suomi

56,5

43,0

58,5

42,1

Ruotsi

37,2

44,3

38,2

44,4

Yhteensä

93,7

87,3

96,7

86,5

Milj. euroa

%

Milj. euroa

%

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

16,8

37,9

15,9

35,8

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

18,3

41,3

19,0

42,8

Kiinteistöt

4,7

10,6

4,5

10,1

Muut erät

4,5

10,2

5,0

11,3

Yhteensä

44,3

100,0

44,4

100,0

Järjestelyihin kuuluvien varojen jakauma
31.12.2016

31.12.2015

Ruotsissa järjestelyihin kuuluvat varat koostuvat seuraavista eristä

Suomessa järjestelyihin kuuluvat varat kertyvät vakuutusmaksuista, jotka maksetaan vakuutusyhtiölle, ja varat karttuvat raportointihetkeen asti. Vakuutusyhtiöt vastaavat raportoitavasta
omaisuudesta ja se on osa vakuutusyhtiön sijoitusomaisuutta. Jakaumaa omaisuusluokkiin ei voida esittää.

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2016.tieto.com/fi

TIETO VUOSIKERTOMUS 2016

92

/ T I L I N PÄ ÄT Ö S / K O N S E R N I T I L I N PÄ ÄT Ö S / K O N S E R N I T I L I N PÄ ÄT Ö K S E N L I I T E T I E D O T ( I F R S )

Vakuutusmatemaattisten laskelmien oletukset
31.12.2016

31.12.2015

Diskonttauskorko

1,7

2,4

Tulevat palkankorotukset

3,3

3,3

Tulevat eläkkeiden korotukset

1,9

1,8

Inflaatioaste

1,6

1,6

Diskonttauskorko

2,8

3,3

Tulevat palkankorotukset

3,0

3,5

Tulevat eläkkeiden korotukset

1,7

1,5

Inflaatioaste

1,7

1,5

Suomi

Ruotsi

Herkkyysanalyysi
Alla oleva taulukko osoittaa, kuinka yhden oletuksen muutos vaikuttaa etuuspohjaiseen velvoitteeseen, kun muut oletukset pysyvät ennallaan.

Oletuksen
muutos

Oletuksen
kasvun
vaikutus

Oletuksen
vähentymisen
vaikutus

Diskonttauskorko

0,5 %

-4,8 %

10,0 %

Tulevat eläkkeiden korotukset

0,5 %

9,7 %

-4,6 %

+1 vuosi

14,2 %

Diskonttauskorko

0,5 %

-11,5 %

Tulevat palkankorotukset

0,5 %

4,2 %

-4,1 %

Tulevat eläkkeiden korotukset

0,5 %

13,0 %

-11,6 %

+1 vuosi

4,8 %

Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen Suomessa

Odotettavissa oleva elinikä

Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen Ruotsissa

Odotettavissa oleva elinikä

13,0 %

Etuuspohjaisten velvoitteiden erääntymisprofiili
Etuuspohjaisten velvoitteiden painotettu keskimääräinen voimassaoloaika on Suomessa 15 vuotta ja Ruotsissa 19 vuotta.
Seuraavassa esitetään erääntymisprofiili tulevista maksettavista etuuksista, joiden perusteella on laskettu diskontaamaton eläkevelvoite.
Milj. euroa

31.12.2016

Erääntymisaika alle 1 vuosi

1,8

Erääntymisaika 1–5 vuotta

11,1

Erääntymisaika 5–10 vuotta

18,0

Erääntymisaika 10–30 vuotta

69,9

Erääntymisaika yli 30 vuotta

21,7
122,5

Odotettavissa olevat maksut 2017
Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin suoritettavien maksujen odotetaan olevan 4,1 milj. euroa tilikaudella 2017.

Usean työnantajan järjestelyt
Ruotsin Alectan ITP-eläkejärjestelyt ovat monen työantajan määrittelemiä etuuspohjaisia järjestelyjä. Järjestelyjen varat on saatu eri yrityksiltä, jotka eivät ole saman määräysvallan
alaisia, ja näitä varoja käytetään useamman kuin yhden yrityksen henkilöstölle suoritettaviin etuuksiin. Alectasta ei ole ollut mahdollista saada riittäviä tietoja työnantajan vastuiden ja
etujen laskennasta, joten eläkejärjestelyjä on käsitelty tilinpäätöksessä maksupohjaisena järjestelynä. Tähän järjestelyyn osallistuu 2 651 Tiedon työntekijää ja maksusuoritukset ovat
noin 12 milj. euroa vuodessa.
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Tuloverot

12. TULOVEROT
Milj. euroa
Vero tilikauden voitosta
Laskennallisten verojen muutos

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

23,6

22,6

6,9

6,5

Aiempia tilikausia koskevat oikaisut

-0,9

-0,3

Tuloverokulu

29,6

28,8

136,8

119,3

27,4

23,9

Tuloverojen täsmäytyslaskelma
Voitto ennen veroja
Verot laskettuna kotimaan verokannalla 20 %
Verot kussakin maassa syntyneistä voitoista kyseisen maan verokannalla laskettuina

2,1

1,6

Aiempia tilikausia koskevat oikaisut

-0,9

-0,3

Verovapaat tulot

-1,1

-

1,8

1,4

-2,4

0,3

-

0,6

Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut
Tuloutetut laskennalliset verosaamiset
Verokannan muutoksesta aiheutunut laskennallisen veron muutos
Ulkomaisten osinkojen jakamisesta aiheutuvat verot
Osuus yhteisyritysten tuloksista esitetty veroilla vähennettynä

3,9

0,4

-0,6

-0,8

Muut erät

-0,6

1,7

Tuloverot konsernin tuloslaskelmassa

29,6

28,8

Efektiivinen veroprosentti

21,6

24,1

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

0,6

-2,5

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verokulut/-tuotot

Laskennalliset verot
Työsuhde-etuudet (IAS 19)
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13. LASKENNALLISET VEROT
Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Milj. euroa

2016

2015

24,4

21,2

5,5

10,4

29,9

31,6

34,1

26,9

Laskennalliset verosaamiset
Yli 12 kuukauden kuluttua realisoituva laskennallinen verosaaminen
12 kuukauden kuluessa realisoituva laskennallinen verosaaminen
Yhteensä

Laskennalliset verovelat
Yli 12 kuukauden kuluttua suoritettava laskennallinen verovelka
12 kuukauden kuluessa suoritettava laskennallinen verovelka

0,8

1,8

Yhteensä

34,9

28,7

Laskennalliset verovelat (netto)

-5,0

2,9
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Laskennallisten verojen bruttomääräiset muutokset

01.01.2016

Muutos
tuloslaskelmassa

Kirjattu
muihin laajan
tuloksen eriin

Yritysostot
ja
myynnit

Muut
muutokset

31.12.2016

Uudelleenjärjestelystä johtuvat menot

1,9

-0,8

-

-

0,1

1,2

Muut varaukset

1,7

0,7

-

-

-

2,4

Työsuhde-etuudet

4,2

-1,1

0,4

-

-

3,5

Poistoero

9,2

-1,3

-

0,1

2,5

10,5

Muut tilapäiset erot

4,5

-0,7

-

0,1

0,1

4,0

Tilikausien tappiot

10,1

-0,5

-

0,8

-2,1

8,3

Yhteensä

31,6

-3,7

0,4

1,0

0,6

29,9

0,1

-

-

-

-

0,1

24,7

-1,6

-

3,1

0,1

26,3

Laskennalliset verosaamiset

Laskennalliset verovelat
Poistoero
Aineettomat hyödykkeet
Työsuhde-etuudet

1,6

0,4

-0,2

-

-0,1

1,7

Rahoitusleasing

0,6

-0,2

-

-

-

0,4

Vapaaehtoiset varaukset

1,1

2,9

-

0,1

-

4,1

Muut erät

0,6

1,7

-

-

-

2,3

Yhteensä

28,7

3,2

-0,2

3,2

-

34,9

2,9

-6,9

0,6

-2,2

0,6

-5,0

Laskennalliset verovelat, netto
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Laskennallisten verojen bruttomääräiset muutokset

01.01.2015

Muutos
tuloslaskelmassa

Kirjattu
muihin laajan
tuloksen eriin

Yritysostot
ja
myynnit

Muut
muutokset

31.12.2015

Uudelleenjärjestelystä johtuvat menot

5,2

-3,2

-

-

-0,1

1,9

Muut varaukset

2,7

-0,9

-

-

-0,1

1,7

Työsuhde-etuudet

5,6

0,1

-1,5

-

-

4,2

Poistoero

8,8

0,4

-

-

-

9,2

Muut tilapäiset erot

5,1

-0,9

-

0,1

0,2

4,5

Tilikausien tappiot

0,5

-1,3

-

10,9

-

10,1

27,9

-5,8

-1,5

11,0

-

31,6

Laskennalliset verosaamiset

Yhteensä

Laskennalliset verovelat
Poistoero

0,1

-

-

-

-

0,1

20,5

0,2

-

4

0

24,7

Työsuhde-etuudet

0,2

0,4

1

-

-

1,6

Rahoitusleasing

0,6

-

-

-

-

0,6

-

1,1

-

-

-

1,1

Muut erät

1,5

-1,0

-

0

-

0,6

Yhteensä

22,9

0,7

1,0

3,8

0,3

28,7

5,0

-6,5

-2,5

7,2

-0,3

2,9

Aineettomat hyödykkeet

Vapaaehtoiset varaukset

Laskennalliset verosaamiset, netto

Konsernilla oli 31.12.2016 vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia 8,3 milj. euroa (10,1 milj. euroa vuonna 2015), joista noin 2,4 milj. eurolla ei ollut erääntymisajankohtaa,
0,2 milj. euroa erääntyy vuosien 2017–2021 aikana ja loput myöhemmin.
Konsernilla oli 31.12.2016 vahvistetuista liiketappioista laskennallisia verosaamisia 3,1 milj. euroa (5,7 milj euroa vuonna 2015), joita ei ole kirjattu, koska niiden hyödyntäminen on
epävarmaa.
Voittovarojen kokonaissumma, josta laskennallista verovelkaa ei ole kirjattu, oli 0 milj. euroa 31.12.2016 (40,6 milj. euroa vuonna 2015).
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Varat

14. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

384,9

323,7

26,3

61,5

Liikearvo
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset
Arvonalentumiset

-

-

Vähennykset

-

-1,9

Kurssierot

-1,5

1,6

409,7

384,9

Kirjanpitoarvo 1.1.

8,0

10,7

Lisäykset

2,7

2,9

-

-0,0

1,1

0,6

Kirjanpitoarvo 31.12.

Ohjelmistot

Vähennykset
Siirrot
Kurssierot

-0,0

0,0

Kauden poistot

-5,9

-6,2

5,9

8,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

123,5

120,5

-115,5

-109,8

8,0

10,7

31.12.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

126,7

123,5

-120,8

-115,5

5,9

8,0

Muut aineettomat oikeudet
Kirjanpitoarvo 1.1.

15,4

1,5

Lisäykset

14,6

15,2

-

-

Vähennykset
Siirrot

0,7

-

Kurssierot

0,6

0,0

Kauden poistot

-3,4

-1,3

Kirjanpitoarvo 31.12.

27,9

15,4

Hankintamenot

24,9

10,7

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

-9,5

-9,2

Kirjanpitoarvo

15,4

1,5

40,5

24,9

1.1.

31.12.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo
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Muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot

16,1

20,5

0,8

2,0

-

-0,1

0,1

-1,2

Kurssierot

-0,2

0,2

Kauden poistot

-4,8

-5,3

Kirjanpitoarvo 31.12.

12,0

16,1

53,4

56,9

-37,3

-36,4

16,1

20,5

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo
31.12.
Hankintamenot

53,6

53,4

-41,6

-37,3

12,0

16,1

Kirjanpitoarvo 1.1.

1,5

0,1

Lisäykset

7,0

1,7

-2,0

-0,3

0,0

-0,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Siirrot
Kurssierot
Kauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo 31.12.
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15. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

Kirjanpitoarvo 1.1.

1,2

1,2

Kirjanpitoarvo 31.12.

1,2

1,2

Hankintamenot

1,2

1,2

Kirjanpitoarvo

1,2

1,2

Hankintamenot

1,2

1,2

Kirjanpitoarvo

1,2

1,2

Maa-alueet

1.1.

31.12.

Rakennukset ja rakennelmat
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.

2,4

2,5

-0,1

-0,1

2,3

2,4

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

3,8

3,8

-1,4

-1,3

2,4

2,5

31.12.
Hankintamenot

3,8

3,8

-1,5

-1,4

2,3

2,4

Kirjanpitoarvo 1.1.

57,8

71,7

Lisäykset

30,4

24,0

Vähennykset

-0,8

-1,5

6,7

4,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

Koneet ja kalusto

Siirrot
Kurssierot
Kauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.

-0,4

0,1

-36,9

-40,9

56,8

57,8

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

409,8

422,4

-352,0

-350,7

57,8

71,7

31.12.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo
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Aktivoidut rahoitusleasingit
Kirjanpitoarvo 1.1.

6,7

2,0

Lisäykset

-

6,7

Siirrot

-

-1,3

Kurssierot
Kauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.

-

0,0

-1,3

-0,7

5,4

6,7

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

55,9

59,0

-49,2

-57,0

6,7

2,0

31.12.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

55,7

55,9

-50,3

-49,2

5,4

6,7

11,2

2,6

Muut aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset

6,5

0,1

Vähennykset

0,0

-0,0

0,0

10,5

Siirrot
Kurssierot

-0,1

0,1

Kauden poistot

-1,5

-2,1

Kirjanpitoarvo 31.12.

16,1

11,2

1.1.
Hankintamenot

16,9

6,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

-5,8

-3,4

Kirjanpitoarvo

11,1

2,6

Hankintamenot

23,2

16,9

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

-7,1

-5,8

Kirjanpitoarvo

16,1

11,1

3,7

2,2

15,2

14,2

31.12.

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset
Vähennykset

-

-0,0

-6,7

-12,7

Kurssierot

-0,0

0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

12,2

3,7

94,0

83,0

Siirrot

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvo 31.12.
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16. MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT
Emoyhtiön omistamat muut osakkeet ja osuudet
31.12.2016
Kirjanpitoarvo

31.12.2015
Kirjanpitoarvo

Lifeit Oyj

0,1

0,1

Tapiolan Monitoimiareena Oy

0,1

0,1

Muut osakkeet ja osuudet

0,1

0,1

0,3

0,3

Fimecc Oy

0,1

0,1

Vierumäen Kuntorinne Oy

0,2

0,2

Muut osakkeet ja osuudet

0,1

0,1

0,4

0,4

Milj. euroa

Tytäryhtiöiden omistamat muut osakkeet ja osuudet
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17. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
Milj. euroa

Liite

31.12.2016

31.12.2015

282,4

255,4

Myynnin jaksotus

53,9

41,9

Lisenssimaksut

21,1

19,8

Vuokrat

2,8

3,2

Sosiaalikulut

3,1

2,1

Korot

0,0

0,4

Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

Osakemerkintäsaamiset
Muut siirtosaamiset
Johdannaissaamiset
Muut

26

-

0,0

19,2

20,7

2,4

1,6

5,4

8,8

390,3

353,9

31.12.2016

31.12.2015

236,0

223,9

Erääntyneet 1–30 päivää

41,6

26,7

Erääntyneet 31–60 päivää

3,3

3,9

Erääntyneet 61–90 päivää

0,9

0,9

Erääntyneet 91–180 päivää

0,6

0,3

Erääntyneet 180+ päivää

1,5

0,5

-1,5

-0,8

282,4

255,4

Erääntyneiden myyntisaamisten erittely ja epävarmojen saatavien varaukset
Milj. euroa
Erääntymättömät

Epävarmojen saatavien varaukset

Epävarmojen saatavien varauksista
Erääntyneitä alle 91 päivää

-

-0,1

Erääntyneitä 91–180 päivää

-0,6

-0,2

Erääntyneitä 181+ päivää

-0,9

-0,5

-1,5

-0,8

18. RAHAVARAT
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

Pankkitilit

50,0

127,4

Lyhytaikaiset talletukset
Rahavarat

6,7

28,8

56,7

156,2

Lyhytaikaiset talletukset ovat muunnettavissa käteisvaroiksi pankkitileille kolmen kuukauden kuluessa. Rahavarat esitetään nimellisarvoisina, mikä vastaa niiden käypää arvoa.
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Oma pääoma ja velat

19. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Milj. euroa
1.1.2015

Osakkeiden
lukumäärä

Osakepääoma

Ylikurssirahasto ja
muut rahastot

Osakeanti optiooikeuksilla

Yhteensä

73 675 903

76,6

43,9

0,5

121,0

-0,5

-0,5

0,0

0,0

0,0

121,2

Muuntoerot
Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

0,7
334 050

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla, rekisteröimätön

0,7

Siirto kertyneisiin voittovaroihin
31.12.2015

0,0
74 009 953

76,6

Muuntoerot
Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

44,6

-1,2
99 299

-1,2
0,0

0,0

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla, rekisteröimätön

0,0

Siirto kertyneisiin voittovaroihin
31.12.2016

0,0
74 109 252

76,6

43,4

0,0

120,0

Tieto Oyj:n osakkeiden enimmäismäärä 31.12.2016 oli 74 109 252 kappaletta (2015: 74 009 953 osaketta). Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhtä suureen
osinkoon ja yhteen ääneen. Tiedon yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta koskevan äänestysrajoituksen, jonka mukaan kukaan ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä
viidesosalla yhtiökokouksessa edustettuina olevista äänistä. Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet
on täysin maksettu.
Vuoden 2016 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt omistivat yhteensä 411 682 omaa osaketta eli 0,6 % osakkeista ja äänistä. Maaliskuussa Tiedon hallitus päätti suunnatusta osakeannista
liittyen Tiedon pitkän aikavälin osakekannustinohjelman palkkion maksuun. Osakeannissa 53 402 Tiedon omistamaa omaa osaketta siirrettiin vastikkeetta ohjelmaan osallistuville
johtoryhmän jäsenille. Vuoden lopussa liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet oli 73 697 570.
Ylikurssirahasto ja muut rahastot sisältävät emoyhtiön ylikurssirahaston ja Tieto Sweden AB:n vararahaston.
Vuonna 2016 osinkoa jaettiin 1,35 euroa osakkeelta, yhteensä 99,3 milj. euroa (2015: 1,30 euroa osakkeelta, yhteensä 95,2 milj. euroa). Raportointikauden päätymispäivän jälkeen
hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 1,37 euroa osakkeelta, yhteensä 101,0 milj. euroa.
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20. LAINAT
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

99,6

99,5

Pitkäaikaiset
Joukkovelkakirjalainat
Muut velat

-

-

4,2

5,5

103,8

105,0

Muut velat

51,3

52,5

Konsernitilivelat yhteisyrityksille

16,0

19,3

Rahoitusleasingvelat

Lyhytaikaiset

Rahoitusleasingvelat
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21. VARAUKSET
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

1.1.

20,6

36,7

Kurssierot

-0,4

0,2

Uudet varaukset

11,5

35,1

Varausten käyttö

-21,1

-44,7

Varausten purku

-0,7

-6,7

9,9

20,6

Uudelleenjärjestelyvaraukset

31.12.

joista
pitkäaikaiset varaukset

0,6

0,9

lyhytaikaiset varaukset

9,3

19,7

9,9

20,6

2,6

4,3

-0,0

-0,1

Yhteensä

Tappiollisten sopimusten varaukset
1.1.
Kurssierot
Uudet varaukset

3,2

2,2

Varausten käyttö

-2,6

-3,8

Varausten purku

-1,1

-

2,1

2,6

pitkäaikaiset varaukset

0,0

0,1

lyhytaikaiset varaukset

2,1

2,5

2,1

2,6

31.12.

joista

Yhteensä

Muut varaukset
1.1.
Kurssierot
Yritysostot ja -myynnit

5,8

5,5

-0,0

-0,0

-

0,2

Uudet varaukset

2,2

2,4

Varausten käyttö

-0,4

-1,9

Varausten purku

-2,7

-0,4

4,9

5,8

pitkäaikaiset varaukset

4,8

5,1

lyhytaikaiset varaukset

0,1

0,7

4,9

5,8

31.12.

joista

Yhteensä
Pääosa uusista vuoden 2016 uudelleenjärjestelykuluista liittyy tehostamistoimiin Suomessa.
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22. RAHOITUSLEASING
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

Yhden vuoden kuluessa

3,6

3,7

1–5 vuoden kuluttua

2,3

4,7

Bruttoinvestointi

5,9

8,4

Tulevaisuudessa kertyvät rahoitustuotot

0,2

0,3

Nettoinvestointi

5,7

8,1

Yhden vuoden kuluessa

3,5

3,5

1–5 vuoden kuluttua

2,2

4,6

5,7

8,1

Yhden vuoden kuluessa

1,5

1,5

1–5 vuoden kuluttua

4,4

5,9

5,9

7,4

Yhden vuoden kuluessa

1,3

1,2

1–5 vuoden kuluttua

4,2

5,5

5,5

6,7

0,4

0,7

Rahoitusleasingsaamiset

Bruttomääräisten rahoitusleasingsaamisten takaisinmaksuajat

Vähimmäisleasingmaksusaatavien nykyarvo

Nettoinvestointi
Tietyt asiakkaille dedikoidut IT-laitteistot, yleensä palvelimet, käsitellään rahoitusleasingsaamisina.
Rahoitusleasingvelat
Rahoitusleasingvelat ja niiden nykyarvot olivat seuraavat:

Rahoitusleasingvelat erääntyvät seuraavasti

Vähimmäisvuokrien nykyarvo

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

Konsernilla on rahoitusleasingsopimuksia IT-laitteista ja ohjelmistoista. Jotkut sopimukset sisältävät osto-optioita. Sopimusten uusinnat vaativat erillisiä neuvotteluita. Rahoitusleasingvelkojen korkoprosentti 31.12.2016 oli 3,7 % (4,0 %).
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23. OSTOVELAT JA MUUT VELAT
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

Ostovelat

Liite

96,3

78,7

Saadut ennakot ja liikevaihtojaksotukset

42,2

40,7

Lomapalkka ja siihen liittyvät henkilösivukulut

73,7

74,5

Muut palkat ja niihin liittyvät henkilösivukulut

46,5

46,0

Korot

1,7

1,8

Vuokrat

4,6

5,2

Siirtovelat

Johdannaisvelat

1,1

1,4

Muut siirtovelat

36,1

33,5

Arvonlisäverovelka

27,8

32,4

Ennakonpidätysvelka

14,6

20,4

344,6

334,6
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Rahoitusinstrumentit - Käyvät arvot ja riskien hallinta

24. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Tieto altistuu toiminnassaan eri rahoitusriskeille: markkinariskille (valuutta-, korko- ja hyödykeriski), luottoriskille ja likviditeettiriskille. Tiedon operatiiviset rahoitustoiminnot on keskitetty
Konsernirahoitukseen. Konsernirahoitus vastaa konsernin rahoitusriskien hallinnasta sekä riittävän likviditeettiaseman ylläpitämisestä. Tiedon hallituksen hyväksymä konsernin
rahoituspolitiikka määrittää periaatteet ja määritelmät likviditeetti-, korko-, valuutta- ja vastapuoliriskien hallintaan. Rahoituspolitiikka kuvaa lisäksi vastuunjaon rahoitusriskien
hallinnassa. Konserni seuraa rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti.

Markkinariski
Valuuttariskin hallinta
Transaktioriski
Valuuttariskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa konsernin taloudellinen asema muuttuu valuuttakursseissa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Ulkomaankauppa, likviditeetin hallinta
euroalueen ulkopuolella olevissa maissa, sekä konsernin sisäiset rahoitustapahtumat muodostavat konsernin valuuttariskin. Konsernin rahoituspolitiikan tavoitteena on turvata
operatiivisen liiketoiminnan kannattavuus hallinnoimalla tunnistettuja valuuttariskejä. Samalla pyritään kuitenkin säilyttämään konsernitasolla riittävä joustavuus sopeuduttaessa
valuuttamarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Rahoituspolitiikka määrittää hyväksytyt suojausinstrumentit, ja yhtiön politiikan mukaan suojaudutaan kaikilta tunnistetuilta valuuttariskeiltä
määriteltyjen limiittien puitteissa. Valuuttapositio sisältää konserniyhtiöiden vieraissa valuutoissa olevat myyntisaamiset ja ostovelat, tytäryhtiörahoituksen tapahtumat, valuuttatilien
saldot sekä ennustetut rahavirrat kuten vahvistetut osto- ja myyntisopimukset.
Ruotsin kruunu, Norjan kruunu, Tsekin koruna, Intian rupia, Puolan zloty ja Yhdysvaltain dollari ovat suurimmat valuutat riskipositiossa. Venäjän ruplalla ei ole merkittävää vaikutusta
konsernin valuuttapositioon. Vuoden 2016 aikana Tieto käytti valuuttariskien suojaamiseen valuuttatermiinejä ja -swappeja. Ulkomaanrahan määräisistä sopimuksista kertyneet voitot ja
tappiot esitetään konsernin tuloslaskelmassa. Tsekin korunaan liittyen suojauslaskentaa ei ole enää sovellettu huhtikuun 2015 jälkeen tehdyissä valuuttakaupoissa. Kaikki
suojauslaskennan piirissä olleet kaupat erääntyivät huhtikuun 2016 loppuun mennessä.
Konsernityhtiöiden tulee suojata tunnistetut valuuttariskinsä Konsernirahoituksen kanssa, ellei tälle ole juridisia esteitä. Konsernin valuuttaposition vertailuarvo on tilanne, jossa kaikki
tunnetut valuuttariskit on suojattu. Poikkeama tästä vertailuarvosta on määritelty avoimeksi valuuttapositioksi. Konsernin bruttomääräisestä valuuttapositiosta voidaan tehdä seuraavat
poikkeamat (tunnistetuista valuuttariskeistä, poislukien suojaustransaktiot):
• +/- 15 %: Konsernirahoitus
• +/- 25 %: Treasury Committee
• suuremmat poikkeamat: Hallitus
Suojausaste 31.12.2016 oli 98 % (2015: 90 %).

Transaktioriskin
herkkyys 1)

Ulkoisten
valuuttasuojausten
herkkyys 1)

Nettovaikutus
tulokseen

Rahoituserien
positio

Ennustetut
rahavirrat

Valuuttapositio
yhteensä

Ulkoiset
valuuttasuojaukset

31.12.2016

-53,6

14,2

-39,4

39,2

5,4

-3,9

1,4

31.12.2015

-72,0

31,8

-40,2

42,9

7,2

-4,3

2,9

31.12.2016

-51,5

-0,1

-51,6

51,6

5,2

-5,2

-

31.12.2015

-27,9

-5,9

-33,8

31,2

2,8

-3,1

-0,3

Milj. euroa
SEK

NOK

PLN
31.12.2016

0,6

-3,9

-3,3

3,2

-0,1

-0,3

-0,4

31.12.2015

1,0

-12,3

-11,3

11,7

-0,1

-1,2

-1,3

31.12.2016

-3,5

-27,9

-31,4

30,0

0,4

-3,0

-2,7

31.12.2015

-7,8

-65,1

-72,9

65,3

0,8

-6,5

-5,8

31.12.2016

-

-18,8

-18,8

18,9

-

-1,9

-1,9

31.12.2015

-11,4

-54,0

-65,4

52,7

1,1

-5,3

-4,1

CZK

INR

USD
31.12.2016

-0,8

4,3

3,5

4,3

0,1

-0,4

-0,4

31.12.2015

1,0

16,0

17,0

-15,2

-0,1

1,5

1,4
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Muut
31.12.2016

-1,4

0,6

-0,8

-5,0

0,1

0,5

0,6

31.12.2015

-1,3

5,8

4,5

-6,8

0,1

0,7

0,8

1)

Valuuttakurssin 10 % negatiivisen muutoksen maksimivaikutus ennen veroja konsernin valuuttapositioon seuraavan vuoden aikana, milj. euroa. Taulukko sisältää swap-sopimusten
vaikutuksen.

Translaatioriski
Rahoituspolitiikan mukaan translaatioposition suojauksesta päättää hallitus. Positioon sisältyy euromaiden ulkopuolisten tytäryhtiöiden hankintahinta, osakepääoma, sidotut ja vapaat
oman pääoman erät sekä tilikauden tulos. Suurin osa translaatioriskistä koostuu 2 511 miljoonan Ruotsin kruunun positiosta. Translaatiopositiota ei ollut suojattu vuoden 2016 lopussa.

Korkoriskin hallinta
Merkittävin osa konsernin korkoriskistä koostuu lainoista sekä rahavarojen sijoituksista. Korkoriskin hallinnan tavoite on minimoida korkovaihtelujen vaikutus Tiedon vuositulokseen ja
taloudelliseen asemaan. Konsernirahoitus vastaa konsernin korkoposition seurannasta ja hallinnasta. Korkoriski muodostuu konsernin korollisista veloista ja saatavista sekä
korkojohdannaissopimuksista. Rahoituspolitiikka määrittää konsernin korkoriskin hallintaperiaatteet sekä hyväksytyt suojausinstrumentit. Rahoituspolitiikan mukaan konsernin
korkoposition vertailuluku on määritetty vastaamaan 12 kk:n korkosidonnaisuusaikaa eli aikaa, jonka kuluessa korkomuutokset vaikuttavat keskimäärin yhtiön korkoasemaan. Vuoden
2016 lopussa Tiedon veloista merkittävä osa muodostui toukokuussa 2013 liikkeellelasketusta 6 vuoden kiinteäkorkoisesta joukkovelkakirjalainasta. Sen myötä lainojen
korkosidonnaisuusaika vuoden lopussa oli 18 kk (27 kk vuoden 2015 lopussa).
31.12.2016

Keskikorko,

Korko-

Määrä

Duraatio

%

herkkyys 2)

-99,6

2,3

2,9

0,0

56,7

0,0

1,4

0,6

-51,0

0,1

0,2

-0,5

0,3

0,8

6,3

0,0

Määrä

Duraatio

Keskikorko,
%

Korkoherkkyys 2)

Pääomamarkkinat

-99,50

3,42

2,90

0,00

Rahamarkkinat

156,20

0,00

0,90

1,56

Muut lainat

-71,80

0,20

0,50

-0,72

0,50

1,40

6,50

0,01

Milj. euroa
Pääomamarkkinat
Rahamarkkinat
Muut lainat
Muut saatavat
31.12.2015
Milj. euroa

Muut saatavat
2)

Yhden prosenttiyksikön koronnousun maksimivaikutus (ennen veroja) korkokuluihin seuraavan vuoden aikana, milj. euroa. Taulukko sisältää koronvaihtosopimusten vaikutuksen.

Hyödykeriskien hallinta
Valtaosa konsernin sähkön hankinnasta on ulkoistettu erikseen valitulle toimittajalle. Toimintamallin mukaan konserni ei enää tee omissa nimissään sähkön suojaussopimuksia. Koska
valittu toimittaja kuitenkin tekee sähköjohdannaissopimuksia suojatakseen nimenomaisesti Tiedon hyödykeriskiä, ne on erotettu varsinaisesta sähkön hankintasopimuksesta ja
arvostettu käypään arvoonsa tulosvaikutteisesti, perustuen vastaavien instrumenttien vallitsevaan markkina-arvoon. Katso liitetieto 26.

Likviditeettiriskin hallinta ja jälleenrahoitus
Likviditeettiriskin hallinta ja jälleenrahoitusperiaatteet on määritelty rahoituspolitiikassa. Yksi konsernirahoituksen päätehtäviä on riittävän likviditeetin turvaaminen konsernille.
Konsernillla on 150 milj. euron sitova luottolimiittisopimus, joka erääntyy 2020. Toukokuussa 2013 konserni laski liikkeelle kuusivuotisen 100 milj. joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy
maksettavaksi vuonna 2019. Likviditeetin turvaamiseksi konsernilla on myös konsernitililimiittejä sekä 250 milj. euron yritystodistusohjelma. Lisäksi käytettävissä on 50 milj. euron
suuruinen saatavien myynti -fasiliteetti.
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Velan rakenne
31.12.2016

Erääntymisajankohta

Milj. euroa

Käytössä

Käyttämättä

2017

2018

2019

2020

2021

2022–

Joukkovelkakirjalaina

100,0

-

-

-

100,0

-

-

-

Yritystodistusohjelma

51,0

199,0

51,0

-

-

-

-

-

Luottolimiittisopimus

-

150,0

-

-

-

-

-

-

Velat yhteisyrityksille

16,0

-

16,0

-

-

-

-

-

0,3

-

0,3

-

-

-

-

-

167,3

349,0

67,3

-

100,0

-

-

-

Korot

-

-

2,9

2,9

1,1

-

-

-

Termiinisopimukset,
menovirta

-

-

198,7

-

-

-

-

-

Termiinisopimukset, tulovirta

-

-

-198,7

-

-

-

-

-

Johdannaiset, netto

-

-

-

-

-

-

-

-

Ostovelat

Menovirta

-

-

96,3

-

-

-

-

-

Muut velat

Rahoitusleasingvastuut

6,0

-

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

173,3

349,0

168,0

4,4

102,6

1,5

-

-

Käytössä

Käyttämättä

2016

2017

2018

2019

2020

2021–

Joukkovelkakirjalaina

100,0

-

-

-

-

100,0

-

-

Yritystodistusohjelma

50,0

200,0

50,0

-

-

-

-

-

Luottolimiittisopimus

-

150,0

-

-

-

-

-

-

Velat yhteisyrityksille

19,3

-

19,3

-

-

-

-

-

2,6

-

2,6

-

-

-

-

-

171,9

350,0

71,9

-

-

100,0

-

-

Korot

-

-

4,8

2,9

2,9

1,1

-

-

Termiinisopimukset,
menovirta

-

-

294,5

-

-

-

-

-

Termiinisopimukset, tulovirta

-

-

-294,5

-

-

-

-

-

Johdannaiset, netto

-

-

-

-

-

-

-

-

Ostovelat

Menovirta

-

-

78,7

-

-

-

-

-

Muut velat

Rahoitusleasingvastuut

7,4

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

-

179,3

350,0

156,9

4,4

4,4

102,6

1,5

-

Lainat

Muut lainat

Johdannaisten
velat/saamiset

Yhteensä

31.12.2015

Erääntymisajankohta

Milj. euroa
Lainat

Muut lainat

Johdannaisten
velat/saamiset

Yhteensä

Luottoriskin hallinta
Luottoriskiä hallinnoidaan konsernitasolla. Konsernin luottoriski koostuu sijoituksista, johdannaissopimuksista ja asiakkaisiin liittyvistä riskeistä, kuten myyntisaamisista.
Konsernirahoitus ylläpitää vastapuolilistaa yritystodistuslimiittien ja muiden rahoitustransaktioiden osalta rahoituspolitiikassa määriteltyjen rajoitusten puitteissa. Rahoituspolitiikan
mukaisesti yhtiön käyttämien pääpankkien pitkäaikaisten luottojen rating tulee olla vähintään tasolla Baa3 tai BBB-. Konsernin luottoriskipolitiikka määrittää rajat hyväksyttävälle
asiakasluottoriskin tasolle. Asiakkaisiin liittyviä luottoriskejä seurataan maksukäyttäytymiseen sekä asiakkaiden taloudelliseen asemaan perustuen. Luottotappiovaraus tehdään
asiakassaatavista, jotka ovat enemmän kuin 90 päivää myöhässä. Vuonna 2016 luottotappiovarausten määrä kasvoi 0,6 milj. euroa (1,9 milj. euron purku vuonna 2015). Luottotappioita
kirjattiin 2016 1,7 milj. euroa (0,3 milj. euroa vuonna 2015). Raportointihetken maksimiluottoriski on myyntisaamisten käypä arvo. Konsernin hallussa ei ole vakuuksia luottoriskin
turvaamiseksi. Konsernilla on erään pääpankkinsa kanssa solmittu saatavien myyntifasiliteetti. Fasiliteetin kokonaismäärä on 50 milj. euroa. Konsernilla ei ole merkittäviä
luottoriskikeskittymiä yksittäisten asiakkaiden, toimialojen ja/tai alueiden suhteen.
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Pääoman hallinta
Konsernin tavoitteena on pitää pääomarakenne tasolla, joka varmistaa riittävän taloudellisen liikkumavaran yhtiön toiminnalle. Konsernin pääomarakennetta seurataan säännöllisesti
nettovelan ja EBITDA:n (Net debt/EBITDA) suhteen kautta. Nettovelka/EBITDA lasketaan jakamalla korollinen nettovelka viimeisen 12 kuukauden EBITDA:lla (pois lukien myyntivoitot).
31.12.2016
Nettovelka
12 kk EBITDA (poislukien myyntivoitot)
Nettovelka/EBITDA (poislukien myyntivoitot)

31.12.2015

109,7

13,2

194,7

175,2

0,6

0,1

Net debt/EBITDA suhdeluku (pois lukien myyntivoitot, mutta sisältäen ennakkomaksut) on myös luottokovenantti yhtiöllä olevassa sitovassa luottolimiitissä. Yhtiö oli vuoden 2016
päättyessä sekä vertailuvuonna sopimuksen mukaisen kovenantin puitteissa.
Rahoitusvarojen ja velkojen kuittaaminen
Johdannaissopimusvastapuolten kanssa olevat sopimukset rahoitusvarojen ja velkojen kuittaamisesta perustuvat ISDA:n runkosopimuksiin tai samansisältöisiin vastaaviin sopimuksiin.
Näiden sopimusten mukaan netotus on mahdollista ainoastaan erikseen määriteltyjen tilanteiden, kuten toisen osapuolen sopimusrikkomuksen tai force majeure -tyyppisen tilanteen
vallitessa. Rahoitusvarat koostuvat myyntisaamisista, johdannaissopimuksista sekä kassavaroista. Rahoitusvelat koostuvat ostoveloista ja johdannaissopimuksista. Yhtiöllä ei ollut
konsernitililimiittejä käytössä raportointiperiodin (ja vertailuperiodin) päättyessa. Myyntisaamiset, kassavarat sekä ostovelat on jätetty pois allaolevasta taulukosta, koska ne eivät ole
minkään netotussopimuksen alaisia ja kuten johdannaiset, ne selvitetään bruttomääräisinä.
Rahoitusvarat
Liitännäiset, netottamattomat
tase-erät

31.12.2016

Rahoitusvarojen
kirjatut
bruttomäärät

Taseessa netotettujen
rahoitusvelkojen
bruttomäärät

Nettorahoitusvarat
taseessa

Rahoitusinstrumentit

Saatu
käteisvakuus

Nettosumma

Johdannaissaamiset

2,4

-

2,4

-1,1

-

1,3

Yhteensä

2,4

-

2,4

-1,1

-

1,3

Liitännäiset, netottamattomat
tase-erät
Rahoitusvarojen
kirjatut
bruttomäärät

Taseessa netotettujen
rahoitusvelkojen
bruttomäärät

Nettorahoitusvarat
taseessa

Rahoitusinstrumentit

Saatu
käteisvakuus

Nettosumma

Johdannaissaamiset

1,6

-

1,6

-1,2

-

0,4

Yhteensä

1,6

-

1,6

-1,2

-

0,4

Saatu
käteisvakuus

Nettosumma

31.12.2015

Rahoitusvelat
Liitännäiset, netottamattomat
tase-erät

31.12.2016

Rahoitusvelkojen
kirjatut
bruttomäärät

Taseessa netotettujen
rahoitusvarojen
bruttomäärät

Nettorahoitusvelat
taseessa

Rahoitusinstrumentit

Johdannaisvelat

-1,1

-

-1,1

1,1

-

-

Yhteensä

-1,1

-

-1,1

1,1

-

-

Nettosumma

Liitännäiset, netottamattomat
tase-erät
Rahoitusvelkojen
kirjatut
bruttomäärät

Taseessa netotettujen
rahoitusvarojen
bruttomäärät

Nettorahoitusvelat
taseessa

Rahoitusinstrumentit

Saatu
käteisvakuus

Johdannaisvelat

-1,4

-

-1,4

1,2

-

-0,2

Yhteensä

-1,4

-

-1,4

1,2

-

-0,2

31.12.2015
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25. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT
ARVOT
31.12.2016
Kirjanpitoarvot

Milj. euroa

31.12.2015
Käyvät arvot

Kirjanpitoarvot

Käyvät arvot

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Muut
Pitkäaikaiset johdannaissaamiset

-

-

-

-

2,4

2,4

1,6

1,6

Pitkäaikaiset korolliset rahoitussaamiset

2,2

2,2

4,8

4,8

Lyhytaikaiset korolliset rahoitussaamiset

3,8

3,8

3,8

3,8

282,4

282,4

255,4

255,4

53,9

53,9

41,9

41,9

-

-

0,4

0,4

56,7

56,7

156,2

156,2

Lyhytaikaiset johdannaissaamiset 1)
Lainat ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset
Myynnin jaksotus
Korkosaamiset
Rahavarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset varat
Rahoitusvarat yhteensä

0,7

0,7

0,7

0,7

402,1

402,1

464,8

464,8

1,1

1,1

1,4

1,4

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Muut siirtovelat
Lyhytaikaiset johdannaisvelat 1)
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat

4,2

4,2

5,5

5,5

99,6

105,8

99,5

104,9

0,2

0,2

1,5

1,5

Ostovelat

96,3

96,3

78,7

78,7

Korkovelat

1,7

1,7

1,8

1,8

1,3

1,3

1,2

1,2

67,3

67,3

71,8

71,8

271,7

277,9

261,4

266,8

Pitkäaikaiset korolliset velat
Muut pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat

Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Rahoitusvelat yhteensä
1)

Rahavirtasuojausten käyvän arvon nettomäärä oli vuonna 2016 0,0 milj. euroa (2015 0,2 milj. euroa). (Liite 26)

Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja korkonoteerauksia.
Lainat, muut saamiset ja rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Niiden kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen arvioidaan
vastaavan toisiaan, lukuunottamatta kiinteäkorkoista joukkovelkakirjalainaa, jonka kirjanpitoarvoa ei ole oikaistu käyvän arvon mukaan.
Rahoitusleasingvelat ilmoitetaan erikseen, koska ne eivät kuulu IAS 39:n piiriin, vaikka kuuluvatkin IFRS 7:n piiriin.
Myytävissä olevien rahoitusvarojen käypä arvo perustuu alkuperäiseen hankintahetken arvoon. Käypää markkina-arvoa ei voida arvioida puutteelisesta markkinainformaatiosta johtuen.
Yhtiöllä ei ole eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia.
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Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat
31.12.2016
Milj. euroa

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Yhteensä

Johdannaissopimukset

-

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

2,4

-

2,4

-

0,7

0,7

-

1,1

-

1,1

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Yhteensä

Johdannaissopimukset

-

1,6

-

1,6

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

-

0,7

0,7

-

1,4

-

1,4

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
31.12.2015
Milj. euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
Tasojen 1 ja 2 välillä ei ollut siirtoja vuoden 2016 aikana.
Tason 3 instrumenteissa ei ollut muutoksia 31.12.2016 päättyneen vuoden aikana.
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26. JOHDANNAISET
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka eivät ole vielä erääntyneet tai joita ei ole suljettu. Avoinna oleva nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita
markkinariskiä, sillä joidenkin sopimusten riski voi kumoutua toisten sopimusten kautta.
Milj. euroa
Valuuttatermiinisopimukset
Suojauslaskennan ulkopuolella

31.12.2016

31.12.2015

198,7

294,5

198,7

281,9

-

12,6

0,5

0,3

31.12.2016

31.12.2015

Suojauslaskennan piirissä
Sähköfutuurisopimukset suojauslaskennan ulkopuolella
Johdannaissopimusten käyvät arvot
Johdannaissopimusten nettomääräiset käyvät arvot
Valuuttatermiinisopimukset

1,2

0,3

Sähköfutuurisopimukset

0,1

-0,1

31.12.2016

31.12.2015

2,3

1,6

2,3

1,4

-

0,2

0,1

-

31.12.2016

31.12.2015

-1,1

-1,3

-1,1

-1,3

Johdannaissopimuksia on käytetty vain taloudelliseen suojaukseen.
Johdannaissopimusten käyvät positiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Suojauslaskennan ulkopuolella
Suojauslaskennan piirissä 1)
Sähköfutuurisopimukset suojauslaskennan ulkopuolella
Johdannaissopimusten käyvät negatiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Suojauslaskennan ulkopuolella
Suojauslaskennan piirissä 1)

-

0,0

Sähköfutuurisopimukset suojauslaskennan ulkopuolella

-

-0,1

1)

Suojauslaskennan piirissä (netto)

-

0,2

Kirjattu omaan pääomaan

-

0,2

Tuloslaskelmaan kirjattava korkoero

-

-

Viimeiset, ulkomaanrahan määräisten, erittäin todennäköisten ennakoitujen liiketoimien suojauksessa käytetyt valuuttatermiinisopimukset erääntyivät huhtikuussa 2016.
Valuuttatermiinisopimuksista aiheutuvat omaan pääomaan suojausrahastoon (ks. Rahavirran suojaukset alla) 31.12.2016 kirjatut voitot ja tappiot, joiden netto oli 31.12.2016 0,0 milj.
euroa (0,2 milj. euroa 2015), merkitään tuloslaskelmaan niillä kausilla, joilla suojatut ennakoidut liiketoimet vaikuttavat tuloslaskelmaan.
Rahavirran suojauksista aiheutunut tulosvaikutteisesti kirjattu tehokas osa oli voittoa 0,2 milj. euroa vuonna 2016 (0,6 milj. euroa 2015). Rahavirran suojauksista aiheutunut
tulosvaikutteisesti kirjattu tehokas osa oli tappiota 0,0 milj. euroa vuonna 2016 (0,2 milj. euroa 2015), sisältäen korkoeron.
Rahavirran suojausten tulosvaikutteisesti kirjattavasta tehottomasta osasta ei aiheutunut voittoa eikä tappiota vuonna 2016 (0,0 milj. euroa 2015).
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Rahavirran suojaukset
Milj. euroa
Avaava tase 1.1.2015
Käyvän arvon lisäys
Käyvän arvon alentuminen
Verot käyvän arvon lisäyksestä
Verot käyvän arvon alentumisesta

Suojausrahasto
-0,3
1,1
-0,5
0,2
-0,3

Päättävä tase 31.12.2015

0,2

Avaava tase 1.1.2016

0,2

Käyvän arvon lisäys
Käyvän arvon alentuminen
Verot käyvän arvon lisäyksestä

-0,2
-

Verot käyvän arvon alentumisesta

-

Päättävä tase 31.12.2016

-
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Konsernin rakenne ja liikearvo

27. TYTÄRYHTIÖOSAKKEET
Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöosakkeet
Omistusosuus
%

31.12.2016
Kirjanpitoarvo
Milj. euroa

Tieto Austria GmbH, Itävalta

100,0

0,8

Tieto Beijing Information Technology Services Co., Ltd., Kiina

100,0

0,4

Tieto Canada Inc., Kanada

100,0

0,1

Tieto China Co., Ltd., Kiina

100,0

4,3

Tieto Czech s.r.o., Tsekin tasavalta

100,0

8,0

Tieto Czech Support Services s.r.o., Tsekin tasavalta

100,0

0,0

Tieto Denmark A/S, Tanska

100,0

5,3

Tieto DK A/S, Tanska

100,0

1,6

Tieto Estonia AS, Viro

100,0

3,3

Tieto Finland Oy, Suomi

100,0

134,5

Tieto Finland Support Services Oy, Suomi

100,0

1,6

Tieto Germany GmbH, Saksa

100,0

0,5

Tieto Global Oy, Suomi

100,0

1,1

Tieto Great Britain Ltd, Iso-Britannia

100,0

0,5

Tieto Healthcare & Welfare Oy, Suomi

100,0

2,6

Tieto India Pvt. Ltd., Intia

20,3

1,3

Tieto Latvia SIA, Latvia

100,0

10,3

Tieto Lietuva UAB, Liettua

100,0

2,6

Tieto Netherlands Holding B.V., Alankomaat

100,0

24,5

Tieto Norway AS, Norja

100,0

172,5

Tieto Poland Sp. z o.o, Puola

100,0

3,3

Tieto Sdn Bhd, Malesia

100,0

0,2

Tieto Singapore Pte. Ltd., Singapore

100,0

0,3

Tieto Support Services Sp. z o.o., Puola

100,0

0,4

Tieto Sweden Professional Services AB, Ruotsi

100,0

549,3

TietoEnator Inc., USA

100,0

8,0

Lepäävät tytäryhtiöt (yhteensä 5 kpl)

0,0
937,3
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Tytäryhtiöiden omistamat konserniyhtiöosakkeet
Omistusosuus
%

31.12.2016
Kirjanpitoarvo
Milj. euroa

Canvisa Consulting AB, Ruotsi

100,0

0,6

Emric AB, Ruotsi

100,0

14,2

Emric d.o.o. Beograd, Serbia

100,0

0,0

Emric Finance Process Outsourcing AB, Ruotsi

100,0

0,4

Emric Operations AB, Ruotsi

100,0

0,4

Emric Partners AB, Ruotsi

100,0

37,5

PT Emric Asia, Indonesia

100,0

0,0

Softinn Software Services Pvt. Ltd., Intia

100,0

0,2

Tieto Estonia Services OÜ, Viro

100,0

0,1

79,7

11,6

Tieto Netherlands B.V., Alankomaat

100,0

2,9

Tieto Rus OOO, Venäjä

100,0

2,3

Tieto Sweden AB, Ruotsi

100,0

250,6

Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, Ruotsi

100,0

4,4

Tieto Sweden Support Services AB, Ruotsi

100,0

0,0

Tieto U.S. Inc., USA

100,0

1,1

Tieto India Pvt. Ltd., Intia

Lepäävät tytäryhtiöt (yhteensä 1 kpl)

0,0
326,3

Kaikki tytäryhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen. Intian tytäryhtiöiden virallinen tilikausi on 1.4.–31.3. Intian lainsäädännön mukaisesti.
Tieto Great Britain Ltd on vapautettu Iso-Britannian osakeyhtiölain mukaisesta tilintarkastusvelvoitteesta pykälän 479A nojalla. Emoyhtiö Tieto Oyj on antanut emoyhtiön takauksen
kaikista Tieto Great Britain Ltd:n vastuista tilikauden 2016 päätöstilanteen mukaan.
Merkittävät rajoitukset:
Kiinassa ja Intiassa sijaitseviin käteisvaroihin ja lyhytaikaisiin talletuksiin liittyy paikallisia valuutanvaihtorajoituksia. Nämä valuuttamääräykset estävät pääoman siirtämisen pois maasta
muutoin kuin tavanomaisina osinkoina.
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28. OSUUDET YHTEISYRITYKSISSÄ
Tieto Oyj:llä on äänivaltaa yhteisyrityksissä, joissa sillä on johtamisvastuu ja jaettu hallintaoikeus. Nämä yhteisyritykset ovat perustettu tuottamaan korkealaatuisia IT -palveluita
asiakkaille.
Nämä yhteisjärjestelyt on luokiteltu yhteisyrityksiksi juridisen muodon ja sopimusjärjestelyiden perusteella. Tiedolla on oikeus niiden nettovaroihin. Osakassopimusten mukaan tärkeät
päätökset vaativat yksimielisyyttä. Myynnit ja ostot yhteisyritysten kanssa tehdään yleisillä markkinaehdoilla ja markkinahinnoin. Yhteisyritykset käsitellään pääomaosuusmenetelmällä.
Yhteisyritysten kirjanpitoarvot
Milj. euroa

31.12.2016

1.1.
Pääoman palautus
Myynnit
Hankintameno 31.12.

31.12.2015

3,7

4,7

-

-1,0

-

-

3,7

3,7

13,5

14,6

Pääomaosuus
1.1.
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Saadut osingot
Myyntioikaisu

3,2

4,2

-3,8

-5,4

-

-

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattavat tulot

-0,1

0,1

Pääomaosuus 31.12.

12,8

13,5

Kirjanpitoarvo 31.12.

16,5

17,2

Pääomaosuus sisältää konsernitason liikearvoa 10,3 milj. euroa.
Yhteisyritykset 31.12.2016
Osakkeiden
lukumäärä

Osuus %

Äänivalta %

Kirjanpitoarvo
milj. euroa

Tieto Esy Oy

7 300

80,0

34,0

5,6

TietoIlmarinen Oy

3 570

70,0

30,0

2,5

Tietokarhu Oy

8 000

80,0

20,0

8,4
16,5

Kaikki yhteisyritykset sijaitsevat Suomessa.
Yhteisyritykset 31.12.2015
Osakkeiden
lukumäärä

Osuus %

Äänivalta %

Kirjanpitoarvo
milj. euroa

Tieto Esy Oy

7 300

80,0

34,0

5,6

TietoIlmarinen Oy

3 570

70,0

30,0

2,9

Tietokarhu Oy

8 000

80,0

20,0

8,7
17,2
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Yhteisyritysten taloudellinen informaatio ja henkilöstö 31.12.2016
Tieto Esy Oy

TietoIlmarinen Oy

Pitkäaikaiset varat

0,1

0,2

Tietokarhu Oy
0,1

Korolliset lyhytaikaiset varat

4,5

1,0

10,5

Muut lyhytaikaiset varat

0,9

0,6

5,7

5,5

1,8

16,3

Muut pitkäaikaiset velat

0,1

0,3

0,7

Muut lyhytaikaiset velat

1,4

0,9

12,3

1,5

1,2

13,0

Liikevaihto

10,2

6,3

29,0

Kulut

-8,5

-7,0

-25,0
-0,1

Poistot

-

-

Korkotuotot

0,0

0,0

0,0

Korkokulut

-0,0

-0,0

-0,0

Muut rahoitustuotot ja -kulut

-0,0

-0,0

-0,0

1,7

-0,7

3,9

-0,3

0,1

-0,8

Tilikauden voitto

1,4

-0,6

3,1

Tieto Oyj:lle maksetut osingot

1,0

-

2,8

Kokoaikaisen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

58

38

197

Tietokarhu Oy

Tulos ennen veroja
Tuloverot

Yhteisyritysten taloudellinen informaatio ja henkilöstö 31.12.2015
Tieto Esy Oy

TietoIlmarinen Oy

Pitkäaikaiset varat

0,1

0,0

0,2

Korolliset lyhytaikaiset varat

4,9

1,9

12,5

Muut lyhytaikaiset varat

1,3

1,0

5,0

6,3

2,9

17,7

Muut pitkäaikaiset velat

0,2

0,2

1,4

Muut lyhytaikaiset velat

2,2

1,5

12,6

2,4

1,7

14,0

12,0

9,8

33,7

-10,7

-8,8

-29,0

-0,0

-0,0

-0,2

Korkotuotot

0,0

0,0

0,0

Korkokulut

-0,0

-0,0

-0,0

Muut rahoitustuotot ja -kulut

-0,0

-0,0

-0,0

1,3

1,0

4,5

-0,2

-0,2

-0,9

Tilikauden voitto

1,1

0,8

3,6

Tieto Oyj:lle maksetut osingot

1,6

0,9

2,9

Kokoaikaisen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

76

58

240

Liikevaihto
Kulut
Poistot

Tulos ennen veroja
Tuloverot

Yhteisyrityksiin ei liity vakuuksia ja vastuusitoumuksia.
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29. YRITYSOSTOT
Tieto suoritti seuraavan yritysoston vuoden 2016 aikana:
* Emric Partners AB, omistusosuus 100 % osakkeista, ostopäivä 31.8.2016
Emric on Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys luotonkäsittelyn alueella. Yritysosto tukee Tiedon finanssipalveluliiketoiminnan laajentamista Pohjoismaissa ja
kansainvälisesti. Kauppa myös vahvistaa Tiedon osaamista ja ohjelmistotuotteita Banking as a Service -alueella. Emricin ohjelmistotuotteet on suunnattu luottohakemusten käsittelyyn,
luotonantoon ja leasingtoimintaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto maksetusta vastikkeesta sekä hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana.
Maksettu vastike

Milj. euroa
Käteisvarat

31,7

Escrow-määrä

0,5

Ehdollinen vastike

5,4

Vastike yhteensä

37,7

Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista kirjatut määrät
Milj. euroa

Arvostus kaupassa

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet

0,4
14,5

Laskennalliset verosaamiset

0,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset

2,8

Rahavarat

1,5

Laskennalliset verovelat

-3,3

Ostovelat ja muut velat

-5,2

Liikearvo

26,2

Nettovarat yhteensä

37,7

Ehdollinen vastike perustuu pääasiassa ostetun liiketoiminnan kasvuun vuosina 2017 ja 2018.
Hankitut aineettomat hyödykkeet liittyvät teknologiaan ja asiakassuhteisiin.
Hankinnasta syntynyt liikearvo johtuu hankitusta markkinaosuudesta ja liiketoimintaosaamisesta. Kirjattu goodwill ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa.
Hankinnasta syntyneet kulut, 0,3 miljoonaa euroa, sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin tuloslaskelmassa ja liiketoiminnan rahavirtaan.
Hankintansa jälkeen kyseinen yksikkö on lisännyt konsernin liikevaihtoon 6,6 milj. euroa ja aineettoman omaisuuden käyvän arvon poistojen jälkeiseen liikevoittoon -1,0 milj. euroa.
Jos yritysosto olisi tehty vuoden alussa, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut noin 19 milj. euroa ja liikevoittoon noin -1,4 milj. euroa.

Vuonna 2015 suoritettujen yritysostojen ehdollisten vastikkeiden muutos
Vuoden 2015 yritysostojen ehdolliset vastikkeet ja niitä vastaava ehdollinen velka alenivat 2,6 milj. euroa.
Milj. euroa
Vuonna 2015 kirjattu ehdollinen vastike
Vuonna 2016 kirjattu muutos
Jäljellä oleva ehdollinen vastike
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30. LIIKEARVON ALENTUMISEN TESTAUS
Yleiset periaatteet
Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, joita ovat segmenttiraportoinnin raportoitavat palvelualuesegmentit. Heinäkuussa 2016 ITpalveluiden rahavirtaa tuottavat yksiköt muuttuivat, kun toimintamalli linjattiin uuden strategian mukaiseksi. Samassa yhteydessä liikearvo allokoitiin uusille rahavirtaa tuottaville
yksiköille kuhunkin uuteen rahavirtaa tuottavaan yksikköön siirtyneiden liiketoimintojen suhteellisten nettonykyarvojen perusteella. Jatkuvien palveluiden liikearvo allokoitiin kokonaan
Teknologiapalveluille ja uudistamiselle, ja Toimialakohtaisten ohjelmistotuotteiden liikearvo Toimialaratkaisuille. Konsultoinnin ja integraatiopalveluiden liikearvo allokoitiin
Teknologiapalveluille ja uudistamiselle, Liiketoiminnan konsultoinnille ja toteutukselle ja Toimialaratkaisuille. Toimintamallin linjaus ei aiheuttanut muutosta Tuotekehityspalveluiden
liikearvoon.
Kustakin rahavirtaa tuottavasta yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu kyseisen omaisuuden käyttöarvoon. Neljän ensimmäisen vuoden kassavirtaodotukset pohjautuvat
ylimmän johdon hyväksymiin ja ulkopuolisista lähteistä saatujen alan kasvuennusteiden tukemiin yhtiön talousennusteisiin. Tämän jälkeisen yhden vuoden kassavirtojen kasvuoletukset
vaihtelevat välillä 1–10 % heijastaen johdon arviota alan pitkän aikavälin keskimääräisestä kasvusta. Kyseisen viiden vuoden ennustejakson jälkeiselle ajalle käytetty kasvu on 2 %, joka
ei ylitä odotettua reaalikasvua.
Ennustetut katteet perustuvat odotetuilla tehokkuusparannuksilla oikaistuihin aiempien vuosien tuloksiin.
Kassavirtaennusteet diskontataan pääomakustannusten painotetulla keskiarvolla ennen veroja. Diskonttokorko perustuu normalisoituun 30 vuoden valtionobligaatioiden keskikorkoon
maissa, joissa rahavirtaa tuottavat yksiköt toimivat. Obligaatiokorkoa oikaistaan yleisten markkinariskien ja rahavirtaa tuottavien yksiköiden liiketoimintariskien mukaisesti. Rahavirtaa
tuottavien yksiköiden veroton diskonttokorko vaihtelee välillä 7–12 % (7–13 %).
Rahavirtaa tuottaville yksiköille ja raportointisegmenteille kohdennetun liikearvon kirjanpitoarvo
Liikearvon 31.12.2016 kirjanpitoarvo oli yhteensä 409,7 milj. euroa. Verrattuna 31.12.2015 kirjanpitoarvoon liikearvo lisääntyi 24,8 milj. euroa. Liikearvon lisääntymisestä 26,3 milj. euroa
johtui yritysostoista ja 1.5 milj. euroa valuuttakurssivaihteluista.
Kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden sisältämä liikearvo voidaan katsoa merkittäväksi suhteessa koko konsernin liikearvoon. Jokainen yksikkö tarjoaa tietotekniikkaratkaisuja ja palveluita oman markkinasegmenttinsä valikoidulle asiakaskunnalle.
Teknologiapalveluille ja uudistamiselle kohdennettu liikearvo oli 168,9 milj. euroa 31.12.2016. Yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä on laskettu yllä esitettyjen yleisten periaatteiden
mukaisesti. Neljän ensimmäisen vuoden kasvuvauhti vaihtelee välillä 1–2 %, ja liikevoitto (EBITDA)% ilman poistoja, arvonalentumisia ja veroja välillä 16–18 %. Kyseisten neljän vuoden
jälkeisessä yhden vuoden kassavirtaennusteessa käytetty kasvuvauhti on 1 %. Kassavirtaennusteeseen sovellettu diskonttokorko on 7,2 %.
Liiketoiminnan konsultoinnille ja toteutukselle kohdennettu liikearvo oli 25,4 milj. euroa 31.12.2016. Yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä on laskettu yllä esitettyjen yleisten
periaatteiden mukaisesti. Neljän ensimmäisen vuoden kasvuvauhti vaihtelee välillä 10–11 %, ja liikevoitto (EBITDA)% ilman poistoja, arvonalentumisia ja veroja välillä 6–12 %. Kyseisten
neljän vuoden jälkeisessä yhden vuoden kassavirtaennusteessa käytetty kasvuvauhti on 10 %. Kassavirtaennusteeseen sovellettu diskonttokorko on 7,3 %.
Toimialaratkaisuille kohdennettu liikearvo oli 155,6 milj. euroa 31.12.2016. Yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä on laskettu yllä esitettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. Neljän
ensimmäisen vuoden kasvuvauhti vaihtelee välillä 7–12 %, ja liikevoitto (EBITDA)% ilman poistoja, arvonalentumisia ja veroja välillä 14–18 %. Kyseisten neljän vuoden jälkeisessä yhden
vuoden kassavirtaennusteessa käytetty kasvuvauhti on 8 %. Kassavirtaennusteeseen sovellettu diskonttokorko on 7,9 %.
Tuotekehityspalveluille kohdennettu liikearvo oli 59,8 milj. euroa 31.12.2016. Yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä on laskettu yllä esitettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti.
Neljän ensimmäisen vuoden kasvuvauhti vaihtelee välillä 4–8 %, ja liikevoitto (EBITDA)% ilman poistoja, arvonalentumisia ja veroja välillä 10–12 %. Kyseisten neljän vuoden jälkeisessä
yhden vuoden kassavirtaennusteessa käytetty kasvuvauhti on 5 %. Kassavirtaennusteeseen sovellettu diskonttokorko on 12,3 %.
Liikearvon testaus ei osoittanut arvon alentumista. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden käyttöarvolaskelmat ovat herkkiä kasvuoletusten muutoksille, EBIT% muutoksille sekä korkotason
muutoksille. Tuotekehityspalveluiden kerrytettävissä oleva rahamäärä, 116 milj. euroa, on 40 milj. euroa suurempi kuin kirjanpitoarvo. Tuotekehityspalveluiden kerrytettävissä oleva
rahamäärä olisi samansuuruinen kirjanpitoarvon kanssa, jos avainoletukset muuttuisivat seuraavalla tavalla:

Vuosittaisen kasvun muutos (%-yksikköä)

n/a

EBIT% muutos (%-yksikköä)

-3

Korkojen muutos (%-yksikköä)

+6

Muiden rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä on huomattavasti suurempi kuin yksikön kirjanpitoarvo, eikä mikään todennäköinen muutos kolmessa
yllämainitussa parametrissa alentaisi kerrytettävissä olevaa rahamäärää kirjanpitoarvon tasolle.
Rahavirtaa tuottaville yksiköille kohdennettu liikearvo on esitetty alla:
Liikearvon kirjanpitoarvo
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä
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Muut tiedot

31. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

-

-

Toimitustakaukset

4,0

10,1

Vuokratakaukset

8,9

9,1

Muut

1,5

4,3

Omasta velasta
Pantit 1)
Takaukset 2)

Muut omat vastuut
Yhden vuoden kuluessa maksettavat vuokravastuut

39,7

41,4

1–5 vuoden kuluttua maksettavat vuokravastuut

95,3

100,9

5 vuoden jälkeen maksettavat vuokravastuut

31,4

21,2

Yhden vuoden kuluessa maksettavat leasingvastuut

8,3

8,2

1–5 vuoden kuluttua maksettavat leasingvastuut

8,1

12,0

5 vuoden jälkeen maksettavat leasingvastuut

0,6

0,7

Ostositoumukset

6,2

8,5

-

-

0,1

0,4

Yhteisyritysten puolesta
Muiden puolesta
Takaukset
1) Tilikauden

päättyessä oli käynnissä aiemmin hankitun konserniyhtiön käyttämättömän, paikallisen luottolimiitin lakkauttaminen. Limiitin vakuudeksi konserniyhtiö on pantannut
tytäryhtiönsä osakkeita (kirjanpitoarvo 14 milj. euroa) sekä yrityskiinnitysvelkakirjoja 2 milj. euron arvosta.

2) Lisäksi

19,9 milj. euroa (9 milj. euroa vuonna 2015) vastuusitoumuksia konsernin taseeseen sisältyvien vastuiden vakuutena.

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2016.tieto.com/fi

TIETO VUOSIKERTOMUS 2016

123

/ T I L I N PÄ ÄT Ö S / K O N S E R N I T I L I N PÄ ÄT Ö S / K O N S E R N I T I L I N PÄ ÄT Ö K S E N L I I T E T I E D O T ( I F R S )

32. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
Muiksi vuokrasopimuksiksi luokitellaan yleensä kiinteistöjen, autojen, servereiden ja muiden datalaitteiden vuokrasopimukset, jos ne eivät täytä rahoitusleasingin kriteereitä.
Muiden vuokrasopimusten kulut
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

Kiinteistöjen vuokrat

45,3

44,8

Muut vuokrasopimukset

11,5

9,9

56,8

54,7

Katso liitetieto 31 kiinteistöihin ja muihin vuokrasopimuksiin liittyvistä vastuista.
Tulevat vuokratuotot
Tulevat vähimmäisvuokratuotot, jotka oletetaan saatavan ulkoisista edelleenvuokratuista kiinteistöistä.
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

Yhden vuoden kuluessa

0,5

0,6

1–5 vuoden kuluttua

0,4

2,0

Yli viiden vuoden kuluttua

0,0

0,0
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33. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Tiedon lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt, yhteisyritykset, hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.
Tapahtumat sekä saamiset ja velat yhteisyritysten kanssa
Milj. euroa

31.12.2016

31.12.2015

Myynti

2,7

4,1

Liiketoiminnan muut tuotot

4,4

4,2

Ostot

2,7

2,6

Saatavat

0,8

1,1

Velat

0,2

0,4

Myynnit ja ostot lähipiirin kanssa tehdään yleisillä markkinaehdoilla ja perustuvat markkinahintoihin.
Yhteisyritysten puolesta ei ole vakuuksia ja vastuusitoumuksia.
Joidenkin yhteisyritysten osalta Tieto Oyj on sitoutunut yhdessä muiden omistajien kanssa tarvittaessa osallistumaan omistusosuutensa suhteessa niihin rahoitusjärjestelyihin, jotka
perustuvat vahvistettuun strategiasuunnitelmaan.
Ylimmän johdon saamat korvaukset
Ylimpään johtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.
Katso liite 9 konsernin tilinpäätösliitteistä.
Tytäryhtiöt
Katso liite 27 konsernin tilinpäätösliitteistä.

34. KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Osana pitkän aikavälin uudistumistaan ja tarvetta parantaa yhtiön tuottavuutta ja hintakilpailukykyä Tieto käynnisti yt-neuvottelut Suomessa 17.1.2017. Neuvottelut vaikuttavat enintään
250 työntekijään. Toimenpiteet perustuvat palvelustandardisoinnin lisääntymiseen, ja ne ovat jatkoa vuonna 2015 käynnistetylle globaalille automaatio-ohjelmalle. Lisäksi Tieto pyrkii
optimoimaan tuottavuuttaan ja kustannusrakennettaan globaalisti. Tieto arvioi, että näiden toimenpiteiden johdosta yhtiö saavuttaa yhteensä lähes 40 milj. euron vuotuiset
bruttosäästöt, mukaan lukien Suomessa mahdollisesti toteuttavat henkilöstövähennykset. Säästöistä yli 20 milj. euron odotetaan vaikuttavan vuoden 2017 kustannuspohjaan.
Yhteensä 25 555 Tiedon omaa osaketta siirrettiin 9.1.2017 liittyen Tiedon pitkän aikavälin osakekannustinohjelman 2012–2014 palkkion maksuun. Siirron jälkeen Tiedolla on hallussaan
386 127 omaa osaketta.
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Voitto/osake

=

Kauden tulos
Osakkeiden lukumäärän osakeantikorjattu vuosikeskiarvo

Oma pääoma/osake

=

Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Oman pääoman tuotto, %

=

Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta – välittömät verot

* 100

Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto, %

=

Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta + rahoituskulut

* 100

Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma

* 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot
Korollinen nettovelka

=

Korolliset velat – korolliset saamiset – rahavarat – rahoitusarvopaperit

Nettovelkaantumisaste, %

=

Korollinen nettovelka
Oma pääoma
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Emoyhtiön tilinpäätös

TULOSLASKELMA (FAS)
Euroa

Liite

Liikevaihto

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

-

-

Liiketoiminnan muut tuotot

1

206 668 921,56

180 666 572,41

Henkilöstökulut

2

16 300 460,69

18 644 345,16

9

2 972 953,39

3 241 455,19

3

199 606 628,72

172 349 928,61

-12 211 121,24

-13 569 156,55

18 976 716,52

25 757 244,43

6 765 595,28

12 188 087,88

47 200 000,00

38 150 000,00

53 965 595,28

50 338 087,88

4 558 096,64

3 676 692,05

49 407 498,64

46 661 395,83

Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

8,

Liiketappio

Rahoitustuotot ja -kulut

5

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Tilinpäätössiirrot

6

Voitto ennen veroja

Tuloverot

7

Tilikauden voitto
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TASE (FAS)
Euroa

Liite

31.12.2016

31.12.2015

Aineettomat hyödykkeet

8

7 847 123,92

2 294 884,13

Aineelliset hyödykkeet

9

6 530 772,67

3 435 280,41

10

941 309 363,64

935 754 058,66

955 687 260,23

941 484 223,20

6 127 182,56

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Sijoitukset

Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset

11

4 285 203,29

Muut saamiset

11

236 733,08

429 967,17

4 521 936,37

6 557 149,73

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

12,

13

Saamiset yhteisyrityksiltä

12,

13

Muut saamiset
Siirtosaamiset

44 747,30
80 439 089,50

145 934,68

203 987,73

9 731 736,50

1 710 885,90

3 312 598,41

3 689 677,58

92 682 728,58

86 088 388,01

Rahat ja pankkisaamiset

28 099 538,17

96 672 378,50

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

125 304 203,12

189 317 916,24

1 080 991 463,35

1 130 802 139,44

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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Euroa

Liite

31.12.2016

31.12.2015

76 555 412,00

76 555 412,00

VASTATTAVAA

Oma pääoma

14

Osakepääoma
Osakeanti optio-oikeuksilla
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

-

28 668,20

13 791 579,51

13 791 579,51

12 843 921,39

12 061 061,17

520 106 368,68

571 526 514,13

49 407 498,64

46 661 395,83

672 704 780,22

720 624 630,84

15

2 194 205,70

5 327 034,26

Joukkovelkakirjalainat

16

100 000 000,00

100 000 000,00

Muu pitkäaikainen vieras pääoma

16

5 881,98

5 410,01

100 005 881,98

100 005 410,01

Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto

Pakolliset varaukset

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

17

Ostovelat

10 082 659,50

5 947 239,94

Velat saman konsernin yrityksille

17,

18

217 069 985,68

215 899 250,26

Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille

17,

18

16 004 302,68

19 343 547,22

51 283 429,04

50 055 803,21

Lainat
Muut velat
Siirtovelat

Vieras pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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1 518 526,53

2 347 405,39

10 127 692,02

11 251 818,31

306 086 595,45

304 845 064,33

406 092 477,43

404 850 474,34

1 080 991 463,35

1 130 802 139,44
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EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA (FAS)
Euroa

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

6 765 595,28

12 188 087,91

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut

2 972 953,39

3 241 455,19

-18 976 716,52

-25 757 244,43

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua

-2 022 576,24

-5 219 430,13

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-11 260 744,09

-15 547 131,46

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)

-2 942 934,39

6 872 935,59

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)

-7 864 888,57

-5 381 994,04

-22 068 567,05

-14 056 189,91

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

Maksetut korot ja muut rahoituskulut

-14 277 137,62

-18 847 442,74

Saadut korot

11 382 172,35

11 867 216,32

Saadut osingot ja pääomanpalautukset

23 124 808,69

34 609 143,37

Välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta

-11 311 094,93

-2 610 485,95

-13 149 818,56

10 962 241,09

-11 488 871,43

-3 045 911,72

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Myydyt tytäryhtiöosakkeet
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien rahavirta

-

22 400,00

-5 621 835,91

-68 306 435,29

58 902,81

-

-5 284 600,11

-18 775 327,67

8 463 082,59

14 815 353,73

-13 873 322,05

-75 289 920,95

-99 361 904,85

-95 227 146,30

Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot
Maksullinen osakeanti
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Konsernitilisaamisten ja -velkojen muutos, netto
Saatu konserniavustus

782 860,22

3 601 281,44

661 492 416,88

58 567 071,39

-647 547 178,36

-6 339 170,00

4 934 106,39

47 232 989,83

38 150 000,00

34 100 000,00

Rahoituksen rahavirta

-41 549 699,72

41 935 026,36

Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-)

-68 572 840,33

-22 392 653,50

Rahavarat tilikauden alussa

96 672 378,50

119 065 032,00

Rahavarat tilikauden lopussa

28 099 538,17

96 672 378,50

-68 572 840,33

-22 392 653,50
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
(FAS)

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN
LAADINTAPERIAATTEET
Konsernin emoyhtiön, Tieto Oyj:n, tilinpäätös
laaditaan Suomen tilinpäätössäännösten mukaisesti.
Tieto Oyj on Suomen lainsäädännön mukaisesti
perustettu julkinen suomalainen osakeyhtiö, jonka
kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on listattu NASDAQ
Helsingissä ja Tukholmassa. Hallitus hyväksyi
tilinpäätöksen julkaistavaksi 2. helmikuuta 2017.
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on
oikeus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen
julkistamisen jälkeen. Yhtiökokouksella on
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen
muuttamisesta.

Eläkejärjestelyt
Yhtiön eläkevastuiden hallinnoinnista vastaavat
eläkevakuutusyhtiöt. Kaikki yhtiön eläkevastuut
on katettu täysimääräisesti.

Rahoitusinstrumentit
Luokittelu

Rahoitusvarat jaotellaan seuraaviin luokkiin:
1) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Johdannaissopimukset, sisältäen
valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset,
sähköjohdannaiset sekä
koronvaihtosopimukset, jaotellaan käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi
rahoitusvaroiksi.

Ulkomaan rahan määräiset erät
Ulkomaan valuutan määräiset tapahtumat kirjataan
tapahtumapäivän vaihtokurssiin. Ulkomaan valuutan
määräisten tase-erien arvostuksessa käytetään
tilikauden viimeisen päivän keskimääräistä
vaihtokurssia. Ulkomaan valuutan määräisiä eriä
suojataan johdannaissopimusten avulla.

2) Lainat ja saamiset
Määräaikaiset talletukset, koostuen pääosin
pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin
talletetuista varoista, lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset
lainasaamiset sekä myyntisaamiset ja muut
saamiset luokitellaan lainoiksi ja saamisiksi.
Taseessa ne kirjataan erääntymisajankohtansa
mukaisesti joko lyhytaikaisiin myyntisaamisiin,
muihin saamisiin, lainasaamisiin, rahavaroihin, tai
pitkäaikaisiin lainasaamisiin tai muihin saamisiin.
Rahamarkkinasijoitukset esitetään lyhytaikaisina
talletuksina rahavaroissa.

Nettovelkoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot
tuloutetaan tuloslaskelmassa rahoituserinä, kun taas
muut kurssivoitot tai -tappiot sisältyvät liikevoittoon.
Johdannaissopimusten arvostuksesta johtuvat
kurssivoitot ja -tappiot raportoidaan niiden
luonteesta riippuen, joko rahoituserissä tai
liikevoittoon kuuluvina.

Liiketoiminnan muut tuotot

3) Myytävissä olevat rahoitusvarat

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin
sisäisistä palvelumaksuista, vuokratuloista ja
luovutusvoitoista.

Sijoitukset osakeinstrumentteihin, lukuun
ottamatta sijoituksia osakkuusyhtiöihin ja
yhteisyrityksiin, luokitellaan myytävissä oleviksi
rahoitusvaroiksi. Ne kirjataan taseessa
pitkäaikaisiin varoihin, ellei tarkoituksena ole
myydä niitä 12 kuukauden kuluessa
raportointihetkestä.
Rahoitusvelat jaotellaan seuraaviin luokkiin:
1) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Johdannaissopimukset, sisältäen
valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset,
sähköjohdannaiset sekä koronvaihtosopimukset
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2) Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvelat

liiketoiminnan kuluihin (sähköjohdannaiset),
paitsi sovellettaessa suojauslaskentaa jolloin
käyvän arvon muutokset kirjataan laajaan
tulokseen. Taseessa arvonmuutokset tässä
luokassa kirjataan lyhytaikaisiin
myyntisaamisiin, ostovelkoihin, muihin
saamisiin tai velkoihin, mikäli kyseinen erä
erääntyy 12 kuukauden kuluessa
raportointihetken päättymisestä. Mikäli
erääntymishetkeen on enemmän kuin 12
kuukautta, kirjataan arvonmuutokset muissa
pitkäaikaisissa saatavissa tai veloissa.

Lyhytaikaiset lainat ja luotolliset tilit, pitkäaikaiset
lainat sekä ostovelat ja muut velat jaotellaan
jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviksi
rahoitusveloiksi. Lainat sisältyvät pitkä- tai
lyhytaikaisiin velkoihin.
Rahoitusinstrumenttien arvostaminen

Yhtiö soveltaa kirjanpitolain 5 Luvun 2A pykälää ja
arvostaa rahoitusinstrumentit aluksi käypään
arvoonsa. Transaktiokulut sisältyvät käypään arvoon,
ellei kyseessä ole käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattava rahoitusinstrumentti. Yleensä käypä arvo
vastaa saatua tai maksettua summaa.

• Lainat ja saamiset
Lainat ja saamiset arvostetaan jaksotettuun
hankintamenoon efektiivisen koron
menetelmällä.

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan
kaupantekopäivänä, päivänä jolloin Tieto Oyj
sitoutuu ostamaan tai myymään kohteena olevat
rahoitusvarat. Tämä koskee kaikkia rahoitusvaroja,
jotka ovat yhtiön hallussa ja jotka eivät ole
johdannaissopimuksia.

• Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan
käypään arvoon, jos käyvän arvon luotettava
määritys on mahdollista, ja
realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan
suoraan omaan pääomaan. Jos käyvän
arvon mukaista arvostusta ei ole saatavissa,
varat arvostetaan hankintahetken mukaiseen
arvoonsa. Myytävissä olevat rahoitusvarat
kirjataan taseessa muihin pitkäaikaisiin
varoihin. Kun sijoitus myydään, kertynyt
käyvän arvon muutos kirjataan
tuloslaskelmaan.

Rahoitusvarat kirjataan taseesta, kun oikeus
rahavirran saamiseen on loppunut tai siirretty ja yhtiö
on pääosin siirtänyt omistamiseen liittyvät riskit ja
palkkiot.
Rahoitusvelat kirjataan taseesta niiden erääntyessä
tai kun niihin liittyvä velvoite muuten peruutetaan.
Käyvän arvon muutokset

Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosten
käsittely riippuu instrumenttien luokituksesta.

• Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvelat

• Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat ja -velat
Johdannaiset luokitellaan
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi ja
arvostetaan käypään arvoonsa.
Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on
laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän
valuuttakursseja ja korkonoteerauksia.
Koronvaihtosopimukset on arvostettu
kassavirtojen nykyarvoon ja käyttäen
asianmukaista markkinainformaatiota.
Johdannaisten arvonmuutokset kirjataan
niiden luonteen mukaisesti tuloslaskelman
rahoitustuottoihin ja -kuluihin, muihin
liiketoiminnan tuottoihin ja muihin
liiketoiminnan kuluihin
(valuuttatermiinisopimukset) sekä muihin
rahoitustuottoihin ja -kuluihin (valuuttaoptiot).
Muut arvonmuutokset kirjataan
korkotuottoihin ja -kuluihin
(koronvaihtosopimukset) ja muihin

Korkokulut ja transaktiokulut jaksotetaan
tuloslaskelmassa laina-aikana käyttäen
efektiivisen koron menetelmää.

Tilinpäätössiirrot
Konserniavustukset esitetään tilinpäätössiirtoina.

Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus arvostetaan suunnitelman
mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenoon.
Poistosuunnitelma perustuu kunkin omaisuuserän
arvioituun käyttöaikaan ja tasaeräpoistoihin.
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Yhtiö soveltaa seuraavia käyttöaikoja:

Vuotta
Aineeton omaisuus (ohjelmistot)
Poistettava liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset
Tiedonkäsittelylaitteet 1)

1–3
3–5
5–10
25–40
1–5

Muut koneet ja laitteet

5

Muu aineellinen omaisuus

5

1)

PC-tietokoneiden hankintameno kirjataan kuluksi toteutumishetkellä.

Laitteiden vuokrasopimukset luokitellaan käyttöleasingsopimuksiksi.

Tuloverot
Tuloslaskelmaan sisältyvät tuloverot perustuvat
tilikauden verotettavaan tulokseen, paikallisiin
verosäännöksiin sekä aiempiin verovuosiin liittyviin
oikaisuihin. Laskennalliset verovelat ja -saamiset on
käsitelty erillisessä liitetiedossa.
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1. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Euroa

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

-

21 057,24

Fuusiovoitot

150 393,12

-

Tytäryhtiön purkuvoitto

119 153,97

-

31 437 139,45

33 364 080,19

157 249 749,35

142 606 698,62

Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot

Vuokratuotot
Sisäiset palvelumaksut
Muut tuotot

17 712 485,67

4 674 736,36

206 668 921,56

180 666 572,41

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

13 067 290,28

14 948 288,11

2 506 523,58

2 843 357,45

2. HENKILÖSTÖKULUT
Euroa
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

726 646,83

852 699,60

16 300 460,69

18 644 345,16

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

1 790 912,57

2 450 846,57

Emoyhtiön henkilöstömäärä keskimäärin vuonna 2016 oli 146 ja edellisvuonna 157.

3. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Euroa
Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Lisenssit ja ylläpito

10 978 477,59

9 818 412,96

6 624 254,04

31 437 751,94

Hallintopalvelut

33 066 920,06

16 185 165,14

Tilavuokrat ja muut kiinteistökulut

30 652 386,26

29 975 420,68

Tietoliikenne- ja ohjelmistokulut

Muut liiketoiminnan kulut

116 493 678,20

82 482 331,32

199 606 628,72

172 349 928,61

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

Tilintarkastuspalkkiot

160 000,00

160 000,00

Veroneuvonta

156 000,00

297 000,00

Muut palvelut

157 000,00

300 000,00

473 000,00

757 000,00

Euroa
Tilintarkastajien palkkiot

KHT-yhteisö PwC

4. JOHDON PALKKIOT
Katso liite 9 konsernin tilinpäätösliitteistä.
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5. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Euroa

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

19 301 828,69

28 532 603,37

3 822 700,00

5 427 300,00

Osinkotuotot
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Osinkotuotot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä
Osinkotuotot muilta yrityksiltä

280,00

240,00

23 124 808,69

33 960 143,37

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta

Sijoitusten arvonalentumiset

1 461 256,61

3 198 700,04

17 284 264,35

15 978 518,44

18 745 520,96

19 177 218,48

-128 265,99

-2 691 169,91

-702 252,09

-2 542 389,05

Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-22 063 095,05

-22 146 558,46

-22 765 347,14

-24 688 947,51

18 976 716,52

25 757 244,43

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

47 200 000,00

38 150 000,00

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

6. TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Euroa
Saadut konserniavustukset

7. TILIKAUDEN VEROT
Euroa
Tilikauden tuloverot tilinpäätössiirroista
Tilikauden tuloverot varsinaisesta toiminnasta
Edellisten tilikausien verot
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8. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Euroa

31.12.2016

31.12.2015

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.

11 228 684,79

11 104 961,19

Lisäykset

100 000,00

123 723,60

Vähennykset

-65 919,89

-

Hankintameno 31.12.

11 262 764,90

11 228 684,79

Kertyneet poistot 1.1.

10 614 085,31

9 888 635,01

Vähennysten kertyneet poistot

-60 219,26

-

Tilikauden poisto

494 283,53

725 450,30

11 048 149,58

10 614 085,31

214 615,32

614 599,48

10 139 309,19

9 330 474,22

Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

6 128 611,06

913 699,26

-1 038 710,55

-107 311,59

-20 101,80

2 447,30

15 209 107,90

10 139 309,19

8 459 024,54

7 451 173,35

-1 014 686,44

-21 230,41

924 989,50

1 029 081,60

Kertyneet poistot 31.12.

8 369 327,60

8 459 024,54

Kirjanpitoarvo 31.12.

6 839 780,30

1 680 284,65

-

-

Tilikauden poisto

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset

792 728,30

-

Hankintameno 31.12.

792 728,30

-

7 847 123,92

2 294 884,13

Kirjanpitoarvo, aineettomat hyödykkeet 31.12.
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9. AINEELLISET HYÖDYKKEET
Euroa

31.12.2016

31.12.2015

Hankintameno 1.1.

60 270,13

60 270,13

Hankintameno ja kirjanpitoarvo 31.12.

60 270,13

60 270,13

Hankintameno 1.1.

-

861 062,06

Hankintameno 31.12.

-

861 062,06

Kertyneet poistot 1.1.

-

833 031,01

Tilikauden poisto

-

28 031,05

Kertyneet poistot 31.12.

-

861 062,06

Kirjanpitoarvo 31.12.

-

-

27 003 694,39

24 808 056,80

4 590 108,38

2 296 771,88

-1 207 001,93

-98 686,99

Maa-alueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä

20 101,80

-2 447,30

Hankintameno 31.12.

30 406 902,64

27 003 694,39

Kertyneet poistot 1.1.

23 666 054,41

22 212 211,40

Vähennysten kertyneet poistot

-1 172 727,01

-5 049,23

1 489 167,50

1 458 892,24

23 982 494,90

23 666 054,41

6 424 407,74

3 337 639,98

37 370,30

37 370,30

Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.

9 237,70

-

46 608,00

37 370,30

-

-

Tilikauden poisto

513,20

-

Kertyneet poistot 31.12.

513,20

-

46 094,80

37 370,30

6 530 772,67

3 435 280,41

Kirjanpitoarvo 31.12.

Kirjanpitoarvo, aineelliset hyödykkeet 31.12.
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10. SIJOITUKSET
Euroa

31.12.2016

31.12.2015

931 770 570,10

861 864 134,81

5 820 940,98

69 906 435,29

-258 019,09

-

Tytäryhtiöosakkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonalennukset

-7 628,12

-

Hankintameno 31.12.

937 325 863,87

931 770 570,10

Kirjanpitoarvo 31.12.

937 325 863,87

931 770 570,10

3 691 222,57

4 735 994,28

Osakkuus- ja yhteisyritysosakkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset

11,21

-

-

-1 044 771,71

Hankintameno 31.12.

3 691 233,78

3 691 222,57

Kirjanpitoarvo 31.12.

3 691 233,78

3 691 222,57

Hankintameno 1.1.

292 265,99

292 265,99

Hankintameno 31.12.

292 265,99

292 265,99

Kirjanpitoarvo 31.12.

292 265,99

292 265,99

941 309 363,64

935 754 058,66

Vähennykset

Muut osakkeet

Sijoitukset yhteensä 31.12.
Tytäryhtiöosakkeet
Katso liite 27 konsernin tilinpäätösliitteistä.
Emoyhtiön omistamat liikkeenjohtovastuulla toimivat osakkuusyritykset eli yhteisyritykset
Katso liite 28 konsernin tilinpäätösliitteistä.
Muut osakkeet ja osuudet
Katso liite 16 konsernin tilinpäätösliitteistä.
Katso liite 25 konsernin liitetiedoista käyvän arvon laskentaperiaatteista sekä emoyhtiön liitetieto 21 käyvistä arvoista.
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11. PITKÄAIKAISET SAAMISET
Euroa
Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Muut saamiset

31.12.2016

31.12.2015

4 285 203,29

6 127 182,56

236 733,08

429 967,17

4 521 936,37

6 557 149,73

31.12.2016

31.12.2015

Myyntisaamiset

10 912 137,88

12 756 196,32

Lainasaamiset

3 200 474,27

19 228 171,51

Muut saamiset

17 747 865,80

9 789 192,41

Konserniavustussaamiset

47 200 000,00

38 150 000,00

12. LYHYTAIKAISET SAAMISET
Euroa
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä

Siirtosaamiset

421 131,20

515 529,26

79 481 609,15

80 439 089,50

140 238,15

203 987,73

Saamiset yhteisyrityksiltä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

5 696,53

-

145 934,68

203 987,73

31.12.2016

31.12.2015

421 131,20

515 529,26

5 696,53

-

1 877 020,40

2 333 511,89

179 401,62

93 815,13

13. SIIRTOSAAMISET
Euroa
Siirtosaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Muut

Siirtosaamiset yhteisyrityksiltä

Siirtosaamiset muilta yrityksiltä
Lisenssimaksut
Sosiaalikulut
Osakemerkintäsaamiset

-

28 668,20

Muut

1 256 176,39

1 233 682,36

Yhteensä

3 312 598,41

3 689 677,58

Siirtosaamiset yhteensä

3 733 729,61

4 205 206,84
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14. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
Euroa

31.12.2016

31.12.2015

Osakepääoma 1.1.

76 555 412,00

76 555 412,00

Osakepääoma 31.12.

76 555 412,00

76 555 412,00

Ylikurssirahasto 1.1.

13 791 579,51

13 791 579,51

Ylikurssirahasto 31.12.

13 791 579,51

13 791 579,51

Sidottu oma pääoma yhteensä

90 346 991,51

90 346 991,51

12 089 729,37

8 919 947,13

754 192,02

3 141 114,04

Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla
Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla, rekisteröimätön
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Henkilöstölle jaetut osakkeet

-

28 668,20

12 843 921,39

12 089 729,37

618 187 909,96

665 944 406,80

1 280 363,57

809 253,63

Osingonjako

-99 361 904,85

-95 227 146,30

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

520 106 368,68

571 526 514,13

49 407 498,64

46 661 395,83

Vapaa oma pääoma yhteensä

582 357 788,71

630 277 639,33

Oma pääoma yhteensä

672 704 780,22

720 624 630,84

Tilikauden voitto

Laskema voitonjakokelpoisista varoista
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
Yhteensä

12 843 921,39

12 089 729,37

520 106 368,68

571 526 514,13

49 407 498,64

46 661 395,83

582 357 788,71

630 277 639,33

Emoyhtiön osakepääoman jakautuminen
Osakkeiden lukumäärä
Euroa
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15. PAKOLLISET VARAUKSET
Euroa
Eläkevastuut
Uudelleenjärjestelyvaraukset
Divestoinnit

31.12.2016

31.12.2015

67 106,84

114 375,48

2 127 098,86

4 892 658,78

-

320 000,00

2 194 205,70

5 327 034,26

16. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Euroa
Joukkovelkakirjalainat
Muu pitkäaikainen vieras pääoma

31.12.2016

31.12.2015

100 000 000,00

100 000 000,01

5 881,98

5 410,00

100 005 881,98

100 005 410,01

Joukkovelkakirjalainan käypä arvo on laskettu tilinpäätöshetken markkinahinnan mukaan, joka oli 31.12.2016 105 792 000 (104 875 000 EUR 31.12.2015).

17. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Euroa

31.12.2016

31.12.2015

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat
Muut velat sisältäen konsernitilivelan
Siirtovelat

3 294 048,46

537 792,53

208 857 050,67

201 138 637,08

4 918 886,55

14 222 820,65

217 069 985,68

215 899 250,26

Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille
Ostovelat
Muut velat

2 601,03

15 297,26

16 001 701,65

19 328 249,96

16 004 302,68

19 343 547,22

Velat muille yrityksille
Ostovelat

10 082 659,50

5 947 239,94

Yritystodistukset

50 997 275,17

50 055 803,21

Muut lainat

286 153,87

-

Muut velat

1 518 526,53

2 347 405,39

Siirtovelat

10 127 692,02

11 251 818,31

73 012 307,09

69 602 266,85

306 086 595,45

304 845 064,33

Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä

Lainat, muut saamiset ja rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Niiden kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen arvioidaan
vastaavan toisiaan, lukuunottamatta kiinteäkorkoista joukkovelkakirjalainaa, jonka kirjanpitoarvoa ei ole oikaistu vastaamaan käypää arvoa.
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18. SIIRTOVELAT
Euroa

31.12.2016

31.12.2015

Siirtovelat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Henkilöstökulut
Palvelumaksut

523 570,85

533 386,94

4 393 777,10

12 061 300,23

Korot

532,92

9 854,77

Muut

1 005,68

1 618 278,71

4 918 886,55

14 222 820,65

Lomapalkka ja siihen liittyvät henkilösivukulut

2 032 459,96

2 077 544,92

Muut palkat ja niihin liittyvät henkilösivukulut

1 011 554,11

1 594 304,80

Yhteensä

Muut siirtovelat

Muut sosiaalikulut

21 294,04

-

Korot

1 749 792,57

1 812 084,13

Vuokrat

3 218 105,28

3 289 266,91

Verot

851 343,40

1 658 763,69

Muut

1 243 142,66

819 853,86

Yhteensä

10 127 692,02

11 251 818,31

Siirtovelat yhteensä

15 046 578,57

25 474 638,96

31.12.2016

31.12.2015

1 490 183,93

2 270 426,46

90 943,81

502 791,73

1 581 127,74

2 773 218,19

19. LASKENNALLISET VEROSAAMISET
Euroa
Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista
Tilinpäätössiirroista
Yhteensä
Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu taseeseen.
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20. VASTUUSITOUMUKSET
Euroa

31.12.2016

31.12.2015

-

-

14 104 509,71

22 524 864,37

-

-

-

-

Vuonna 2017 (2016) maksettavat vuokravastuut

13 958 854,00

17 944 666,00

Myöhemmin maksettavat vuokravastuut

55 624 452,00

45 028 395,00

Vuonna 2017 (2016) maksettavat leasingvastuut

312 727,41

338 916,43

Myöhemmin maksettavat leasingvastuut

352 459,48

488 180,90

Omasta velasta
Pantit
Konserniyritysten puolesta
Takaukset
Yhteisyritysten puolesta
Muiden puolesta
Takaukset
Muut omat vastuut

Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmivuotisia eikä niihin liity lunastusehtoja.
Ylläolevien vastuusitoumusten lisäksi emoyhtiö on antanut vakuuksia koskien eräitä keskeisiä sopimuksia, liittyen IPR-korvausehtoihin. Näiden vastuiden enimmäismäärä on 15 milj.
euroa (15 milj. 2015).
Tieto Great Britain Ltd on vapautettu Iso-Britannian osakeyhtiölain mukaisesta tilintarkastusvelvoitteesta pykälän 479C nojalla. Emoyhtiö Tieto Oyj on antanut emoyhtiön takauksen
kaikista Tieto Great Britain Ltd:n vastuista tilikauden 2016 päätöstilanteen mukaan.
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21. JOHDANNAISET
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka eivät ole vielä erääntyneet tai joita ei ole suljettu. Avoinna oleva nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita
markkinariskiä, sillä joidenkin sopimusten riski voi kumoutua toisten sopimusten kautta.
Euroa
Valuuttatermiinisopimukset
Suojauslaskennan ulkopuolella
Suojauslaskennan piirissä
Sähköfutuurisopimukset suojauslaskennan ulkopuolella

31.12.2016

31.12.2015

255 688 434,01

455 099 869,99

255 688 434,01

429 899 869,99

-

25 200 000,00

539 966,40

270 085,20

31.12.2016

31.12.2015

1 315 609,00

1 332 938,46

65 564,60

-101 680,75

Johdannaissopimusten käyvät arvot
Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja korkonoteerauksia.
Johdannaissopimusten nettomääräiset käyvät arvot
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset
Johdannaissopimuksia on käytetty vain taloudelliseen suojaukseen.
Johdannaissopimusten käyvät positiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset suojauslaskennan ulkopuolella

Johdannaissopimusten käyvät negatiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset suojauslaskennan ulkopuolella

31.12.2016

31.12.2015

2 956 526,50

4 050 797,33

65 677,40

-

31.12.2016

31.12.2015

-1 640 917,50

-2 717 858,87

-112,80

-101 680,75

Yhtiö on suojannut pankien kanssa erittäin todennäköisiä ennakoituja, ulkomaan rahan määräisiä liiketoimia tytäryhtiöidensä puolesta. Tytäryhtiöiden kanssa on tehty vastaavat sisäiset
suojaustransaktiot.
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat
31.12.2016
Euroa

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Yhteensä

Johdannaissopimukset

-

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

3 022 203,90

-

3 022 203,90

-

292 265,99

292 265,99

-

-1 641 030,30

-

-1 641 030,30

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Yhteensä

Johdannaissopimukset

-

4 050 797,33

-

4 050 797,33

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

-

292 265,99

292 265,99

-

-2 819 539,62

-

-2 819 539,62

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
31.12.2015
Euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
Katso konsernin liitetieto 16 Myytävissä olevien rahoitusvarojen erittelyyn liittyen
Tasojen 1 ja 2 välillä ei ollut siirtoja vuoden 2016 aikana.
Tason 3 instrumenteissa ei ollut muutoksia 31.12.2016 päättyneen vuoden aikana.
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22. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Tiedon operatiiviset rahoitustoiminnot on keskitetty Konsernirahoitukseen, joka toimii emoyhtiössä. Konsernirahoitus vastaa konsernin rahoitusriskien hallinnasta sekä riittävän
likviditeettiaseman ylläpitämisestä. Tiedon hallituksen hyväksymä konsernin rahoituspolitiikka määrittää periaatteet ja määritelmät likviditeetti-, korko-, valuutta- ja vastapuoliriskien
hallintaan. Rahoituspolitiikka kuvaa lisäksi vastuunjaon rahoitusriskien hallinnassa. Konserni seuraa rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti.
Rahoitusriskejä arvioidaan, mitataan ja hallinnoidaan konsernitasolla. Katso konsernin liitetieto 24.
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Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Tieto Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty
osakepääoma 31.12.2016 oli 76 555 412,00 euroa
ja osakkeiden määrä 74 109 252.
Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro. Tiedon
osakkeet noteerataan NASDAQ:ssa Helsingissä ja
Tukholmassa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake oikeuttaa yhtä suureen osinkoon ja yhteen
ääneen. Tiedon yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta
koskevan äänestysrajoituksen, jonka mukaan
kukaan ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä
kuin yhdellä viidesosalla yhtiökokouksessa
edustettuina olevista äänistä. Yhtiöjärjestys löytyy
yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.tieto.fi/
sijoittajille.

Osakkeenomistajat ja omien osakkeiden
omistus
Vuoden 2016 lopussa yhtiöllä oli 26 029
rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Suomen ja
Ruotsin arvopaperikeskusten rekisterien mukaan
suomalaiset sijoittajat omistivat Tiedon osakkeista
36,9 % ja ruotsalaiset 3,0 %. Suomessa ja
Ruotsissa oli yhteensä 24 408 yksityissijoittajaa, ja
he omistivat 13 % Tiedon osakkeista.
Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja sekä
heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2016 yhteensä
0,16 % osakkeista ja äänistä. He eivät omistaneet
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjä optiooikeuksia. Toimitusjohtaja on mukana myös Tiedon
pitkän aikavälin osakekannustinohjelmissa 2015 ja
2016, joka maksetaan osittain Tiedon
osakkeina. Koska näihin kannustimiin liittyvien
lisäosakkeiden määrä riippuu yhtiön osakkeen
hinnasta mahdollisena toimitusajankohtana, ne eivät
sisälly yllämainittuihin lukuihin. Lisäksi hänelle
myönnettiin 4 256 osaketta perustuen
osakepohjaiseen palkitsemisohjelmaan, joka oli
voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Nämä
osakkeet luovutettiin 9.1.2017. Tieto ei ole laskenut
liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja.

Tiedolla on kolme pitkäaikaista osakkeenomistajaa,
jotka omistavat yli 10 % osakkeista: Cevian Capital
Partners Ltd, Solidium Oy ja Silchester International
Investors LLP. Viimeisimmän tiedon mukaan
31.8.2016 Cevian Capital Partners Ltd omisti
11 066 684 osaketta eli 14,9 % Tiedon osakkeista
ja äänistä. Solidium Oy omisti 10,0 % Tiedon
osakkeista 31.12.2016. Perustuen 23.6.2015
tehtyyn ilmoitukseen Silchester International
Investors LLP:n omistus Tiedosta oli 7 401 027
osaketta eli 10,0 % osakkeista ja äänistä.
Tieto ei ole tietoinen osakassopimuksista tai
ristiinomistuksista, jotka rajoittaisivat kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden määrää. Koska yhtiön
optio-ohjelmat ovat päättyneet, osakkeiden voidaan
katsoa olevan 100 %:sti kaupankäynnin kohteena
lukuun ottamatta yhtiön omistamia omia osakkeita.
Vuoden 2016 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt
omistivat yhteensä 411 682 omaa osaketta eli 0,6 %
osakkeista ja äänistä. Maaliskuussa Tiedon hallitus
päätti suunnatusta osakeannista liittyen Tiedon
pitkän aikavälin osakekannustinohjelman palkkion
maksuun. Osakeannissa 53 402 Tiedon omistamaa
omaa osaketta siirrettiin vastikkeetta ohjelmaan
osallistuville johtoryhmän jäsenille. Vuoden lopussa
liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois
lukien yhtiön omistamat omat osakkeet oli
73 697 570.
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Osakekannustinohjelmat

Kurssikehitys ja vaihto

Vuonna 2015 Tiedon hallitus hyväksyi kaksi
osakepohjaista kannustinjärjestelmää:
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015 ja
Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015. Vuonna
2016 hyväksyttiin kaksi uutta järjestelmää:
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016 ja
Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016.

Vuoden 2016 aikana Tiedon osakkeita vaihdettiin
864,6 milj. eurolla (34 827 778 osaketta) Helsingissä
ja 412,9 milj. kruunulla (1 802 382 osaketta)
Tukholmassa. Vaihdettujen osakkeiden määrä
vastasi 49 %:a liikkeeseen lasketuista osakkeista.
NASDAQ Helsingissä osakkeen vuoden 2016
volyymipainotettu keskikurssi oli 24,83 euroa.
Vuoden lopussa kurssi oli 25,92 euroa. Ylin
kaupantekokurssi oli 28,47 euroa ja alin 22,20
euroa. Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa
oli 1 920,9 (1 829,5) milj. euroa. Yhtiön osakekurssi
nousi vuoden aikana Helsingissä 5 % ja
Tukholmassa 10 %. Samaan aikaan OMX Helsinki indeksi nousi 4 % ja OMX Stockholm -indeksi 6 %.
NASDAQ Helsingin ja Tukholman lisäksi Tiedon
osakkeella käydään kauppaa monenkeskisillä
markkinapaikoilla (MTF). Osake oli kaupankäynnin
kohde ainakin seuraavissa: Chi-X, Turquoise ja
BATS Europe. Yhteensä näillä markkinapaikoilla
vaihdettiin 13 019 928 Tiedon osaketta eli noin 26
% kaupankäyntivolyymista.

Näiden kannustinjärjestelmien perusteella
mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan
vuosina 2018 (vuoden 2015 järjestelmä) ja 2019
(vuoden 2016 järjestelmä) osittain yhtiön osakkeina
ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa palkkioina
toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta
hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi
kannustinjärjestelmillä ei ole osakkeenomistajien
omistusta laimentavaa vaikutusta.
Kannustinjärjestelmien 2015 ja 2016 perusteella
maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään
noin 960 000 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen
rahana maksettavan osuuden).
Vuonna 2014 perustettu osakepohjainen
kannustinohjelma päättyi vuoden 2016 lopussa.
Järjestelmän pohjalta yhteensä 25 555 osaketta
maksettiin palkkioina 9.1.2017.

Lisätietoja Tiedon osakkeesta ja
osakkeenomistajista löytyy Tiedon verkkosivuilta
osoitteesta www.tieto.fi/sijoittajille.

Tiedolla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia sen
jälkeen kuin 2009C-optioiden merkintäaika päättyi
31.3.2016. Yhteensä 99 299 osaketta merkittiin
kaupparekisteriin vuoden aikana merkintöjen
pohjalta.
Tiedon kannustimet on kuvattu
yksityiskohtaisemmin osoitteessa www.tieto.com/
investors

Hallituksen valtuudet
Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous valtuutti
yhtiön hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
siten, että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä on enintään 7 200 000 eli noin 10 %
yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta
lukumäärästä. Valtuutusta on tarkoitus käyttää
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen.
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OSAKEINFORMAATIO
2016

2015

2014

2013

2012

74 109 252

74 009 953

73 675 903

73 132 367

72 377 213

Vuoden lopussa

73 697 570

73 544 869

73 165 084

72 590 573

71 823 513

Keskimäärin

73 660 433

73 426 563

72 944 228

72 369 221

71 659 278

76 555 412

76 555 412

76 555 412

76 555 412

75 952 174

Laimentamaton

1,46

1,23

0,48

0,86

0,41

Laimennusvaikutuksella oikaistu

1,46

1,23

0,48

0,86

0,41

6,62

6,57

6,44

7,08

7,30

Ylin vaihtokurssi, euroa

28,47

25,00

22,64

18,43

15,78

Alin vaihtokurssi, euroa

22,20

19,98

16,15

14,20

11,01

Tilikauden keskikurssi, euroa

24,83

22,48

19,45

16,09

13,53

34 827 778

37 041 013

28 085 320

26 657 716

38 797 365

47,0

50,0

38,1

36,5

53,6

Ylin vaihtokurssi, kruunua

275,90

246,10

207,90

155,00

139,50

Alin vaihtokurssi, kruunua

205,70

183,00

142,10

123,00

97,55

Tilikauden keskikurssi, kruunua

229,09

210,32

177,45

140,05

119,50

1 802 382

1 802 615

3 138 593

1 511 176

4 635 237

2,4

2,4

4,3

2,1

6,4

1 920,9

1 829,5

1 584,8

1 202,3

1 077,7

Osingonjako, 1 000 euroa

101 001

99 290

95 177

65 369

59 709

Osinko, nimellinen, euroa

1,37

1,35

1,30

0,90

0,83

Osinko, % tuloksesta

93,8

109,8

270,8

104,7

202,4

Osakkeiden lukumäärä
Osakkeiden lukumäärä
Ulkona olevat osakkeet 1)

Osakepääoma tilikauden lopussa, euroa

Osakekohtaisia tunnuslukuja
Voitto/osake, euroa

Oma pääoma/osake, euroa

Kurssikehitys ja vaihto
NASDAQ Helsingissä

Pörssivaihto, kpl
Pörssivaihto, %

NASDAQ Tukholmassa

Pörssivaihto, kpl
Pörssivaihto, %

Markkina-arvo, milj. euroa

Osingonjako

Osakekurssiin suhteutettuja tunnuslukuja
NASDAQ Helsingissä
Hinta/voitto -suhde (P/E)

18

20

45

19

36

Osinko suhteessa ostokurssiin tilikauden päättyessä, %

5,3

5,5

6,0

5,5

5,6

NASDAQ Tukholmassa
Hinta/voitto -suhde (P/E)
Osinko suhteessa ostokurssiin tilikauden päättyessä, %
1)

18

20

45

19

36

5,3

5,5

6,0

5,4

5,6

Oikaistu yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016

Osakkeet

%

11 066 684

14,9

Solidium Oy

7 415 418

10,0

Silchester International Investors LLP **)

7 401 027

10,0

4

Swedbank Robur rahastot

2 130 655

2,9

5

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

1 419 183

1,9

6

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

838 648

1,1

7

Valtion Eläkerahasto

673 000

0,9

8

Folketrygdfondet

570 000

0,8

9

Danske rahastot

560 172

0,8

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

541 345

0,7

10 suurinta osakkeenomistajaa

32 616 132

44,0

- joista hallintarekisteröityjä

20 598 366

27,8

Hallintarekisteröidyt

25 073 277

33,8

Muut

16 419 843

22,2

Yhteensä

74 109 252

100,0

1

Cevian Capital *)

2
3

10

Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin.

*) Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Cevian Capitalin omistus 31.8.2016 oli 11 066 684 osaketta, mikä vastaa 14,9 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.

**) Silchester International Investors LLP ilmoitti 23.06.2015, että sen omistus Tieto Oyj:ssä on 7 401 027 osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
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Osakkeiden määrä

Osakkeenomistajat

Osakemäärä

Lkm

%

Lkm

%

1 - 100

5 901

36,5

337 544

0,5

101 - 500

6 540

40,4

1 723 675

2,3

501 - 1 000

1 842

11,4

1 418 945

1,9

1 001 - 5 000

1 580

9,8

3 405 237

4,6

5 001 - 10 000

162

1,0

1 148 563

1,5

10 001 - 50 000

99

0,6

2 223 579

3,0

50 001 - 100 000

24

0,1

1 744 541

2,4

100 001 - 500 000

26

0,2

5 478 877

7,4

9

0,1

56 617 731

76,4

500 001 -

Osakepääoman muutokset
(1 osake = 1 ääni)

Yhteensä 31.12.2006
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2007
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2007
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2008
Yhteensä 31.12.2011
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2012
Yhteensä 31.12.2012
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2013
Yhteensä 31.12.2013
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2014
Yhteensä 31.12.2014
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2015
Yhteensä 31.12.2015
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2016
Yhteensä 31.12.2016

Osakkeita

Osakepääoma, euroa

75 841 462

75 841 462

1 883 350

0

61

61

1 935 000

0

72 023 173

75 841 523

354 040

110 651

72 377 213

75 952 174

755 154

603 238

73 132 367

76 555 412

543 536

0

73 675 903

76 555 412

334 050

0

74 009 953

76 555 412

99 299

0

74 109 252

76 555 412

Tieto, kaupankäyntitunnuksia

NASDAQ OMX Helsinki

TIEV

NASDAQ OMX Stockholm

TIEN

Thomson Reuters, Helsinki

TIE1V.HE

Thomson Reuters, Stockholm
Bloomberg, Helsinki
Bloomberg, Stockholm
ISIN Code
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Hallituksen esitys voittovarojen
käytöstä

Emoyhtiön käytettävissä olevat voittovarat

582 357 788,71

josta tilikauden tulos

49 407 498,64

Hallitus ehdottaa, että voittovarat käytetään seuraavasti:
- osakkeenomistajille jaetaan osinkona yhteensä 1,37 euroa osakkeelta

101 000 681,25

1,15 euroa (perusosa)
0,22 euroa (lisäosa)
- voittovarojen tilille jätetään

481 357 107,46

Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Espoo, 1. helmikuuta 2017

Markku Pohjola

Kurt Jofs

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

Harri-Pekka Kaukonen

Johanna Lamminen

Sari Pajari

Endre Rangnes

Jonas Synnergren

Lars Wollung

Esa Koskinen

Anders Palklint

Kimmo Alkio
toimitusjohtaja
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Tietoja osakkeenomistajille

OSAKKEENOMISTAJAN KALENTERI VUONNA
2017
• Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 13.3.
• Ilmoittautuminen 2.2.–20.3. klo 15.00
• Yhtiökokous 23.3.
• Osinko irtoaa 24.3.
• Osingonmaksun täsmäytyspäivä 27.3.
• Osingon maksu 6.4. alkaen
• Osavuosikatsaus 1/2017 27.4.
• Osavuosikatsaus 2/2017 21.7.
• Osavuosikatsaus 3/2017 24.10.
YHTIÖKOKOUS
Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään
tiistaina 23.3.2017 klo 16.00. hotelli Clarionissa,
osoite Tyynenmerenkatu 2, Helsinki.
Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla
osoitteessa www.tieto.com/agm.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2017 rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään
20.3.2017 klo 15.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen
voi ilmoittautua:
• internetsivulla www.tieto.com/agm
• sähköpostitse: agm(at)tieto.com
• puhelimitse: 020 727 1740 (ma–pe
9.00–15.00)
• faksilla: 020 602 0232 tai
• kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 2, 02101
Espoo

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 20.3.2017 klo
10.00 mennessä.
Mahdolliset valtakirjat osakkeenomistajan
edustamisesta yhtiökokouksessa pyydetään
toimittamaan osoitteeseen: Tieto, Legal/AGM, PL 2,
02101 Espoo 20.3.2017 mennessä (faksi 020 602
0232).
Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity
Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja
joka haluaa osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa,
täytyy olla rekisteröitynä Euroclear Sweden AB:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 13.3.2017 ja
pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Tieto Oyj:n osakasluetteloon. Kirjallinen
pyyntö tilapäisestä rekisteröinnistä tulee toimittaa
Euroclear Sweden AB:hen viimeistään 14.3.2017 klo
15.00 (Ruotsin aikaa). Lisätietoja: www.tieto.com/
agm.
Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen
rekisteröinti katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.
Valtakirjojen toimittaminen etukäteen

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen
on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä
on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä osoitteeseen: Tieto, Legal/AGM, PL 2,
02101 Espoo 20.3.2016 mennessä.
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Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2016 yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan
osinkoa 1,15 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa
0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 27.3.2017 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai

Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko
maksetaan 6.4.2017 alkaen.
Lisätietoja yhtiökokouksesta
osoitteessa www.tieto.com/agm.
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Tilintarkastuskertomus

Tieto Oyj:n yhtiökokoukselle
TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän
kuvan konsernin taloudellisesta asemasta
sekä sen toiminnan tuloksesta ja
rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti
• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia
velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Riippumattomuus
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja
konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset
eettiset velvollisuutemme.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Tieto Oyj:n (y-tunnus
0101138-5) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää:
• konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman
muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot,
mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista; sekä
• emoyhtiön taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja liitetiedot.
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Tarkastuksen yleinen lähestymistapa
Yhteenveto

Olennaisuus
Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on
vaikuttanut soveltamamme olennaisuus.
Tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia kohtuullinen
varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
olennaista virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen
perusteella.

Konsernitilinpäätökselle määritetty

Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme
olennaisuuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia rajaarvoja, kuten alla olevassa taulukossa kuvatun
konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden.
Nämä raja-arvot yhdessä kvalitatiivisten tekijöiden
kanssa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen
kokonaislaajuuden ja yksittäisten
tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja
laajuuden sekä arvioimaan virheellisyyksien
vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuutena.

6 miljoonaa euroa

olennaisuus
Olennaisuuden määrittämisessä käytetty

5 % tuloksesta ennen veroja

vertailukohde
Perustelut vertailukohteen valinnalle

Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertailukohteeksi tuloksen ennen veroja, koska käsityksemme mukaan tilinpäätöksen
lukijat käyttävät yleisimmin sitä arvioidessaan konsernin suoriutumista. Lisäksi tulos ennen veroja on yleisesti hyväksytty
vertailukohde. Valitsimme sovellettavaksi prosenttiosuudeksi 5 %, joka on tilintarkastusstandardeissa yleisesti hyväksyttyjen
määrällisten rajojen puitteissa.
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Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden
määrittäminen

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme
määrittäneet olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä,
että tilinpäätöksessä on olennainen virheellisyys.
Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta
johto on tehnyt subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat
esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin
liittyy oletuksia ja tulevien tapahtumien arviointia.
Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme
olemme ottaneet huomioon Tieto-konsernin
rakenteen, toimialan sekä taloudelliseen raportointiin
liittyvät prosessit ja kontrollit. Valitsimme
tilintarkastuksen kohteeksi konserniyhtiöitä ja
kirjanpidon tilejä edellä mainittujen kriteerien
perusteella siten, että suorittamillamme
tilintarkastustoimenpiteillä saatiin riittävä kattavuus
lausunnon esittämiseksi konsernitilinpäätöksestä.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat
seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan
ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena
olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on
otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena
kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä
laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä
anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.
Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon
riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän
sisältyy arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon
tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen
virheellisyyden riski.
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Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Liikevaihdon tulouttaminen

Katso konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetieto 2.
Konsernin tuotteiden ja palvelujen luonteesta johtuen olemme tunnistaneet kaksi
tilintarkastuksen kannalta keskeistä liikevaihdon tulouttamiseen liittyvää virheen ja
väärinkäytöksen riskiä:
- Virheellinen katko tuotteiden ja palvelujen myynnin tuloutuksessa;
- Virheellinen tuloutus suurissa projekteissa, jotka kokonsa ja
monimutkaisuutensa vuoksi vaativat erityistä huomiota sekä kirjanpidon että
tilintarkastuksen näkökulmasta. Yleensä nämä projektit ovat pitkäkestoisia ja
täyttävät pitkäaikaishankkeen määritelmän (IAS11).

Tuotekehityspalvelut -segmentin liikearvon arvostaminen

Katso konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 14 ja 30.
Tuotekehityspalvelujen liikearvoon liittyy herkkyys-analyysin perusteella riski
arvonalentumisesta, josta johtuen tämä on tilintarkastuksen kannalta keskeinen
seikka.
Segmentin liikearvon määrä on 59,8 miljoonaa euroa. Mahdollisen
arvonalentumisen määrittämiseen liittyy merkittävissä määrin johdon harkintaa
mm. arvioitaessa liiketoiminnan tulevaa kannattavuutta ja tulevaisuudessa
toteutuviin rahavirtoihin sovellettavaa diskonttokorkoa.

Yrityshankinnat

Katso konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetieto 29.
Tieto osti vuoden 2016 aikana ruotsalaisen Emric Partners AB:n
kokonaiskauppahintaan 37,7 miljoonaa euroa. Hankinta on käsitelty
liiketoimintojen yhdistämisenä (IFRS 3), ja siihen liittyy useita merkittäviä ja
monimutkaisia harkintaan perustuvia arvioita, jotka koskevat hankittujen varojen
ja velkojen käypien arvojen määrittämistä.
Keskeisen osan arvonmääritystä ja kauppahinnan kohdistamista muodosti
käyvän arvon määrittäminen aineettomille hyödykkeille (14,5 miljoonaa euroa),
jotka koostuivat teknologiasta ja asiakassuhteista. Liikearvoa muodostui 26,2
miljoonaa euroa. Kohdistamisessa arvioitiin myös muita varoja ja velkoja.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Olemme arvioineet tulouttamiseen liittyviä konsernin tietojärjestelmiä testaamalla järjestelmiin
pääsyn ja muutostenhallinnan kontrolleja. Prosesseja läpikäymällä olemme arvioineet kunkin
merkittävän myyntitapahtumalajin osalta keskeisten kontrollien rakenteen toimivuutta sekä
testanneet kyseisten kontrollien toiminnan tehokkuutta;
Tuotteiden ja palvelujen myynnin katkon aineistotarkastustoimenpiteemme olivat muun muassa:
- Lähellä tilikauden vaihdetta toteutuneiden yksittäisten tapahtumien tarkastaminen; ja
- Liikevaihtotapahtumien testaus, jonka tarkoituksena on varmistua tulouttamisen
oikeellisuudesta tilikauden aikana ja tilikauden vaihteessa.
Suurten projektien virheellisen tuloutuksen riskiin kohdistuvien
aineistotarkastustoimenpiteidemme pääpaino on ollut johdon käyttämässä harkinnassa
projekteja koskevia arvioita tehtäessä. Valitsimme sopimuksista otoksen ja suoritimme seuraavat
toimenpiteet:
- Varmistimme, että käytetty tulouttamismenettely oli sopimuksen ehtojen perusteella
asianmukainen;
- Täsmäytimme tuottoennusteen myyntisopimukseen huomioiden sopimukseen mahdollisesti
tehdyt muutokset;
- Tarkastimme kustannusennusteen valitsemalla otoksen ennusteeseen sisältyviä
kustannuskomponentteja, jotka täsmäytimme taustadokumentaatioon; ja
- Laskimme myyntituoton uudelleen valmistumisasteen perusteella. Arvioimme projektien
valmistumisasteen oikeellisuutta vertaamalla yhtiön kirjanpitoaineiston mukaisia toteutuneita
kustannuksia projektin arvioituihin kokonaiskustannuksiin.
Keskityimme tarkastustoimenpiteissämme johdon harkintaa edellyttävien arvioiden
asianmukaisuuden varmentamiseen seuraavin toimenpitein:
- Tarkastimme käyttöarvolaskelmissa käytetyt menetelmät vertaamalla niitä IAS 36:n
Omaisuuserien arvon alentuminen -standardin mukaisiin vaatimuksiin ja testasimme johdon
käyttämän mallin matemaattisen oikeellisuuden;
- Arvioimme rahavirtaennusteiden laatimisessa käytettävää prosessia ja teimme vertailuja
viimeisimpiin hallituksen hyväksymiin budjetteihin ja pitkän aikavälin suunnitelmiin;
- Testasimme rahavirtaennusteiden perusteena olevat keskeiset oletukset, joita ovat mm.
myyntiä ja kannattavuutta koskevat ennusteet, käytetty diskonttokorko sekä ennustejakson
jälkeiseen aikaan sovellettu kasvuprosentti;
- Vertasimme tilikauden toteutuneita tuloslukuja edellisenä vuonna arvonalentumismallissa
käytettyihin tulosennusteisiin sen selvittämiseksi, sisältyikö ennusteisiin oletuksia, jotka olivat
jälkikäteen arvioituina olleet optimistisia;
- Arvioimme johdon laatimassa herkkyysanalyysissä käytettyjen oletusten asianmukaisuutta,
arvioimalla niihin sisältyvien johdon harkintaa vaativien olettamusten muutosten
todennäköisyyttä; ja
- Arvioimme mallissa käytettyjen diskonttokorkojen ja pitkän aikavälin kasvuprosenttien
asianmukaisuutta ja soveltuvilta osin vertasimme niitä kansantaloudellisiin ja toimialakohtaisiin
ennusteisiin.
Olemme arvioineet, ovatko konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 14 ja 30 esitetyt asiaa koskevat
tiedot asianmukaiset.
Aineettomien hyödykkeiden osalta olemme arvioineet menetelmiä, joita johto on käyttänyt
hankitun teknologian ja asiakassuhteiden käyvän arvon määritystä koskevissa laskelmissa sekä
tarkastaneet arvonmääritykseen sisältyviä keskeisiä oletuksia, kuten:
- arvonmääritysprosessissa käytetyt rahavirtaennusteet;
- teknologiaan sovelletut rojaltiprosentit;
- teknologian ja asiakassuhteiden oletetut taloudelliset vaikutusajat; ja
- transaktioon sovellettava diskonttokorko.
Olemme arvioineet, ovatko konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 29 esitetyt asiaa koskevat tiedot
asianmukaiset.

Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi viestittävä kertomuksessamme.
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Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen
laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa
oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa
oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä
laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen.
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan
purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

•

•

•

Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on
korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen
perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen
tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme
ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen
olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelemme ja suoritamme näihin
riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä
ja hankimme lausuntomme perustaksi
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tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että
väärinkäytöksestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta,
sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen
tahallista esittämättä jättämistä tai
virheellisten tietojen esittämistä taikka
sisäisen valvonnan sivuuttamista.
muodostamme käsityksen tilintarkastuksen
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan
olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan
lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen
valvonnan tehokkuudesta.
arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja
niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
teemme johtopäätöksen siitä, onko
hallituksen ja toimitusjohtajan ollut
asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja
teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa
merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätöksemme on, että olennaista
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole
riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat
tilintarkastuskertomuksen antamispäivään
mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin
johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni
pysty jatkamaan toimintaansa.
arvioimme tilinpäätöksen, liitetiedot mukaan
lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja
sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen
perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin
kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja
koskevasta taloudellisesta informaatiosta
pystyäksemme antamaan lausunnon
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konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme
konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta,
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme
tilintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta
ja ajoituksesta sekä merkittävistä
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien
mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen
aikana.
Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä,
että olemme noudattaneet riippumattomuutta
koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja
kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja
muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella
vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa
tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.
Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa
kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä
tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa
ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta
keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat
tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai
määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun
äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme,
ettei kyseisestä seikasta viestitä
tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien
epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella
odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta
viestinnästä koituva yleinen etu.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta
informaatiosta. Muu informaatio käsittää
toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen
sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja
sitä koskevan tilintarkastuskertomuksemme.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta
informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu
informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko
muu informaatio olennaisesti ristiriidassa
tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa
hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako
se muutoin olevan olennaisesti virheellistä.
Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että
• toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot
ovat yhdenmukaisia
• toimintakertomus on laadittu
toimintakertomuksen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen
antamispäivää käyttöön saamaamme muuhun
informaatioon kohdistamamme työn perusteella
johtopäätöksen, että kyseisessä muussa
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän
on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän
asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 1. päivänä helmikuuta 2017
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö
Tomi Hyryläinen
KHT
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Toimitusjohtajan katsaus

KESTÄVÄÄ ARVONLUONTIA KAIKILLE
SIDOSRYHMILLE
Tämän päivän datakeskeisessä maailmassa uusien innovaatioiden
kysyntä kasvaa ja uutta teknologiaa on omaksuttava yhä nopeammin.
Tieto pyrkii olemaan keskeisesti mukana muutoksessa, tavoitteena
vakiinnuttaa asema asiakkaiden ensisijaisena kumppanina liiketoiminnan
uudistamisessa.
kannattavuus tukevat osinkojen kasvattamista
edellisvuodesta.
Olemme myös ylpeitä siitä, että Tieto nimettiin
Thomson Reutersin Top 100 Global Tech Leader
-listalle, jolla on kaikkiaan vain 14 eurooppalaista ja 3
pohjoismaista yritystä. Tämä on tunnustus 14 000
työntekijämme pitkäjänteisestä sitoutumisesta
innovointiin, hyvään suorituskykyyn ja
yhteiskuntavastuuseen.
Tältä vahvalta pohjalta lähdemme innolla vuoteen
2018, joka on myös juhlavuotemme. Tieto on ollut jo
50 vuoden ajan mukana muovaamassa
pohjoismaisten yritysten ja yhteiskuntien
tulevaisuutta. Näistä lähtökohdista tartumme nytkin
markkinan ja datakeskeisen maailman tarjoamiin
mahdollisuuksiin ja pyrimme olemaan mukana
yhteiskunnan kehityksessä uusin ja monipuolistuvin
tavoin.

Oli ilahduttava nähdä, että etenimme vuonna 2017
vahvasti suhteessa pitkän aikavälin keskeisiin
tavoitteisiimme. Paransimme merkittävästi
asiakaskokemusta, työntekijöiden sitoutumisessa ja
motivaatiossa kehitys jatkui hyvänä sekä
taloudellinen kehitys vahvana – hyvä kassavirta ja

KOHTI PAREMPIA ASIAKASKOKEMUKSIA
Asiakaskokemus ja asiakkaille tuotettu arvo ovat
noin 14 000 työntekijämme päivittäisen työn
onnistumisen tärkeimpiä mittareita. Jokainen
vuorovaikutustilanne vaikuttaa saumattoman hyvän
asiakaskokemuksen syntyyn. Olemme viime vuosina
osana yhtiön uudistumista rakentaneet myös
toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla pyrimme
jatkuvaan kehittämisee myös asiakaskokemuksen
osalta. Olennaista on saadun palautteen tehokas
jalkauttaminen organisaatioon, jotta ymmärrys ja
toimintatavat vahvistuvat.
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Vuonna 2017 paransimme huomattavasti
tuloksiamme strategisessa asiakaskokemusta (CX)
mittaavassa kyselytutkimuksessa asiakkaidemme
keskuudessa, ja Net Promoter Score -tuloksemme
kohosi ennätystasolle. On todella rohkaisevaa
nähdä, kuinka vuosien systemaattinen työ yhtiön
uudistamiseen ja kulttuurin kehittämisen saralla
alkaa tuottaa merkittäviä tuloksia.
Tavoitteenamme on luoda asiakaskokemuksella
tulevaisuuden kilpailuetua. Tämä edellyttää, että
koko Tiedon globaali tiimi sitoutuu lunastamaan
asiakkaille tekemämme lupaukset jokaisessa
vuorovaikutustilanteessa, saumattomasti kautta
asiakaspolun eri kosketuspisteiden, joka päivä.
Tämä puolestaan edellyttää, että vaalimme
yrityskulttuuria, jossa työntekijä- ja asiakaskokemus
ovat yhtä lailla arvossaan - ja niiden vaikutussuhde
tunnistetaan.
TYÖNTEKIJÄKOKEMUS – KESKEINEN
MENESTYSTEKIJÄ
Tunnistamme työntekijäkokemuksen keskeiseksi
liiketoiminnan menestystekijäksi. Open Source
-yrityskulttuurimme tavoite on rakentaa hyvää
työntekijäkokemusta ja lisätä henkilöstön
sitoutumista. Tätä tukemaan kehitämme myös
jatkuvasti digitaalisia työkalujamme ja panostamme
moderneihin työympäristöihin. Vuonna 2017
työntekijöidemme yleistä sitoutumista mittaava tulos
kohentui edellisvuodesta, ja kehitys on iloksemme
jatkunut nousujohteisena vuodesta 2014.
Nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa taitoja osaamisvaatimukset kehittyvät myös tiuhaan.
Digitalisaation myötä käytännössä kaikki yritykset
muuttuvat teknologiayrityksiksi ja kilpailu osaajista
kiihtyy. Tieto pyrkii pärjäämään kilpailussa
rekrytoimalla osaajia uusille palvelualueille,
kehittämällä työntekijöiden osaamista, innovoimalla
yhdessä asiakkaiden ja laajan kumppaniverkoston
kanssa sekä kiinnittämällä jatkuvasti huomiota
työntekijöiden hyvinvointiin.
Vuoden 2017 aikana rekrytoimme Tietoon noin 2
300 uutta kollegaa. Lisäksi ruotsalaisen
konsultointiyritys Avegan oston myötä tiimiimme
liittyi joulukuussa noin 350 asiantuntijaa
vahvistamaan toimintaamme konsultointilähtöisillä
markkinoilla.
Rohkaisemme aktiivisesti työntekijöitämme
tarttumaan ajatukseen oppimisesta elämäntapana.
Tarjoamme mahdollisuuksia ja välineitä, kuten kaikille
työntekijöille avoin ja jatkuvasti kehittyvä ’Learning
as a Lifestyle’ -oppimisalusta, joiden avulla jokainen
voi hankkia uusia tietoja ja taitoja. Osaamista
kartutetaan myös tiivistämällä eri yksiköiden ja

toimintojen välistä yhteistyötä - tätä jatketaan
aktiivisesti myös vuonna 2018.
INVESTOIMME INNOVAATIOIHIN JA KASVUUN
Tieto panostaa innovaatioihin, etenkin
datakeskeisten palvelujen ja teknologioiden, kuten
tekoälyn alueella. Nämä innovaatiot kiihdyttävät
kasvuamme useilla markkina-alueilla ja eri
asiakassegmenteissä.
Vuonna 2017 investointimme innovaatioihin sekä
uusiin palveluihin ja teknologioihin pysyivät noin 100
miljoonan euron vuositasolla. Jatkoimme myös
tuottavuuden ja laadun parantamista standardoinnin
ja automaation avulla.
Viimeisten kahden vuoden aikana olemme lisänneet
investointejamme ennen kaikkea datakeskeisiin
liiketoimintoihin, valittuihin toimialaratkaisuihin ja
muihin kasvaviin palveluihin. Valittuja
toimialakohtaisia ratkaisuja ovat sosiaali- ja
terveydenhuollon alueelle suunnattu Lifecare,
julkisen sektorin asianhallintajärjestelmät sekä
finanssitoimialan pankki- ja maksuliikenneratkaisut.
Kasvavia palveluja ovat pilvipalvelut, digitaalinen
asiakaskokemus ja tietoturvapalvelut.
Viime vuosina olemme hakeneet kilpailukykyä myös
yrityskaupoilla ja toteuttaneet kaikkiaan kuusi
yritysostoa vuodesta 2013 lukien. Tieto-perheen
uusin tulokas on ruotsalainen konsulttiyhtiö Avega,
jonka osto saatiin päätökseen joulukuussa 2017.
Nämä yrityskaupat vahvistavat edelleen
ohjelmistoliiketoimintaamme ja
konsultointikyvykkyyksiämme, sekä strategista
tavoitettamme olla asiakkaidemme ensisijainen
kumppani liiketoiminnan uudistamisessa.
KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUULLISUUS
KESKIÖSSÄ
Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys
yhteiskunnassamme kasvaa, kun yhä useammat
sidosryhmät ovat kiinnostuneita yli liiketoimintojen ja
markkina-alueiden ulottuvista kestävän kehityksen
arvoketjuista. Yritysvastuumme tavoitteita on olla
edelläkävijä eettisissä kysymyksissä, minimoida
ympäristövaikutukset sekä luoda arvoa kaikille
sidosryhmille.
Digitaaliset ratkaisut edesauttavat Yhdistyneiden
kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamisessa. Tieto on jo vuodesta 2010 lähtien
tutkinut IT-palveluiden ympäristövaikutuksia ja
laskenut asiakkaiden hiilidioksidipäästöjen muutosta,
kun manuaalisista prosesseista siirrytään digitaalisiin
transaktiopalveluihin. Vuonna 2017 näissä
palveluissa saavutettiin yhteensä noin 75 tuhannen
hiilidioksiditonnin vähennykset, mikä on noin kolme
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kertaa yhtä paljon kuin Tiedon omat
hiilidioksidipäästöt.
Vuonna 2017 siirryimme käyttämään
pohjoismaisissa datakeskuksissamme vain
uusiutuvaa sähköä, minkä ansiosta epäsuora
energiankulutuksemme laski 4 prosenttia ja siihen
liittyvät hiilidioksidipäästöt vähenivät 44 prosenttia.
Koko vuoden raportoidut hiilidioksidipäästömme
vähenivät 34 prosenttia.
Tavoitteenamme on olla edelläkävijä eettisissä
kysymyksissä niillä markkinoilla, joilla toimimme.
Yhtäläiset mahdollisuudet, monimuotoisuus ja
osallistava kulttuuri edustavat arvoja, joihin olemme
sitoutuneet, ja joita meidän on edistettävä kaikessa
toiminnassamme. Meillä Tiedossa on nollatoleranssi
kaikkea epäeettistä käytöstä kohtaan. 88 prosenttia
työntekijöistämme suoritti vuotuisen eettisten
periaatteiden ja korruption vastaisen toiminnan
verkkokoulutuksen vuonna 2017. Alihankkijoitamme
koskevat eettiset periaatteet kattavat nykyään 86
prosenttia vakiotoimittajille kohdistuvasta
kulutuksestamme. Liiketoiminnan eettisyys on läpi
arvoketjumme kulkeva avainteema myös vuonna
2018.
Tieto on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien
UN Global Compact -aloitteen koskien
ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, korruption
vastaista toimintaa ja ympäristöasioita jo vuonna
2010, ja on sitoutunut toimimaan UNGC:n
mukaisesti jatkossakin. Vuonna 2017 uudistimme
yritysvastuuohjelmamme sidosryhmäpalautteen ja
-dialogin pohjalta, ja nyt vastuullisuuden
toimintasuunnitelmamme kattaa nykyisen
strategiakautemme vuoteen 2020.
DATAKESKEISYYS TUO MARKKINOILLE
RUNSAASTI UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
Data on digitalisaation raaka-ainetta, jota yritykset
kautta toimialojen voivat hyödyntää innovaatio- ja
kilpailukykynsä parantamiseen. Datakeskeisen
maailman mahdollisuuksia tunnistetaan ja niihin
tartutaan enenevässä määrin ja kiihtyvällä tahdilla, ja
tämän myötä saamme todistaa myös uusien, jopa
maailmaa mullistavien, innovaatioiden ja
liiketoimintamallien syntymistä sekä eri toimialojen,
segmenttien ja liiketoimintojen yhdistymistä.

Tällaisessa toimintaympäristössä uusiin
teknologioihin, kuten pilviratkaisuihin,
ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja lohkoketjuihin
perustuvien palvelujen määrän odotetaan kasvavan
ja kiihdyttävän innovaatiota. Näin
investointihalukkuus digitaalisiin ratkaisuihin pysyy
hyvällä tasolla, myötävaikuttaen näihin liittyvien
palveluiden ja konsultaation kysyntään. Tieto pyrkii
myös kasvu- ja innovaatiolähtöisen strategiansa
avulla kasvattamaan rooliaan asiakkaidensa
liiketoiminnan uudistamisessa.
Vuonna 2017 IT-palvelujen markkinat Pohjoismaissa
kasvoivat noin 2 prosenttia, ja kasvun odotetaan
jatkuvan samanlaisena vuonna 2018. Tiedon
ydinmarkkina-alueella kasvu on nopeinta Ruotsissa.
Suomessa parantuneet taloussuhdanteet piristävät
myös asteittain IT-palvelujen markkinaa.
Tuotekehityspalvelujen globaali markkina puolestaan
on dynaaminen ja positiivinen, etenkin 5G-verkkoon
liittyvien ratkaisujen ja älyliikenteen kehityksen
kasvattaessa kysyntää.
TIIMITYÖLLÄ MENESTYKSEEN
Datakeskeinen maailma edellyttää nopeita
muutoksia, mutta tarjoaa myös erinomaisia
innovaatio- ja kasvumahdollisuuksia. Tässä
toimintaympäristössä uskomme vahvasti
avoimuuteen ja yhdessä innovointiin. Edistämme
näitä arvoja asiakkaidemme ja kumppaneidemme
kanssa sekä sisäisesti Open Source -kulttuuriimme
panostamalla.
Haluan lämpimästi kiittää kaikkia asiakkaitamme,
työntekijöitämme, kumppaneitamme ja
sidosryhmiämme inspiroivasta ja edistystä
mukanaan tuoneesta vuodesta 2017. Odotan innolla
yhteistyömme ja yhteisen menestyksemme jatkuvan
ja syvenevän myös vuonna 2018.
Kimmo Alkio
Toimitusjohtaja
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Hallituksen toimintakertomus

TUNNUSLUVUT
2017

2016

1 543,2

1 492,6

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

139,2

140,8

Liikevoitto, % liikevaihdosta

9,0

9,4

161,5

152,2

Liikevaihto, milj. euroa

Oikaistu 1) liikevoitto (EBIT), milj. euroa
Oikaistu 1) liikevoitto, % liikevaihdosta
Voitto ennen veroja, milj. euroa
Osakekohtainen tulos, euroa
Oikaistu

1)

10,2
136,8

1,46

1,46

1,69

1,58

Oma pääoma/osake, euroa

6,45

6,62

Osinko/osake, euroa

1,40

1,37

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa

50,8

61,6

Yrityshankinnat, milj. euroa

49,3

37,6

Oman pääoman tuotto, %

22,4

22,1

Sijoitetun pääoman tuotto, %

20,5

21,6

Nettovelkaantumisaste, %

32,7

22,5

Omavaraisuusaste, %

42,6

47,3

Henkilöstö keskimäärin

13 889

13 472

Henkilöstö 31.12.

14 329

13 876

1) Oikaistu

osakekohtainen tulos, euroa

10,5
135,8

seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
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IT-markkinoiden kehitys

• Kokonaismarkkinoiden odotetaan säilyvän
dynaamisina ja kasvavan edelleen.
Pohjoismaisten markkinoiden arvioidaan
kasvavan 2 % vuonna 2018.
Asiakkaiden liiketoiminnan digitalisointi kiihtyy
edelleen. Tavoitteena on toisaalta liikevaihdon
kasvattamiseen innovoinnin kautta ja toisaalta
kustannussäästöihin toimintaa tehostamalla.
Asiakkaat keskittyvät digitaalisuuden
hyödyntämiseen esimerkiksi analytiikan avulla
voidakseen laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaansa
sekä parantaa asiakaskokemusta. Yrityksen
kehittävät uuden sukupolven digitaalisia alustoja, ja
samanaikaisesti nykyisiä järjestelmiä uudistetaan.
Uusiin teknologioihin, kuten pilviteknologiat,
ohjelmistorobotiikka, tekoäly ja lohkoketju,
pohjautuvien palvelujen odotetaan kasvavan
kaksinumeroisin luvuin, ja perinteisten palveluiden
(perinteiset sovellus- ja infrastruktuuripalvelut)
kysyntä laskee edelleen. Esimerkiksi tekoäly ja
koneoppiminen auttavat havaitsemaan suurissa
datamäärissä samankaltaisuuksia ja auttavat näin
ennalta arvioimaan mahdollisia tulemia. Näin
yritykset voivat tarjota asiakkailleen personoituja ja
ennakoivia kokemuksia sekä lisätä automaatiota ja
prosessien paikkansapitävyyttä.
Lohkoketjuteknologioiden ansiosta yritykset, julkisen
sektorin organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat
asioida turvallisesti internetin välityksellä ilman
välikäsiä. Tieto perusti uuden Blockchain Solutions
-liiketoimintayksikön vuonna 2017. Sen tavoitteena
on auttaa eri toimialojen organisaatioita uudistamaan
liiketoimintaansa tarjoamalla teknologiakonsultointia
ja palveluja laajan kumppaniverkoston avulla.
Globaalin identiteettiverkoston rakentaminen
pohjoismaisille asiakkaille, missä tavoitteena on
turvallinen sähköinen asiointi, on yksikön
ensimmäisiä hankkeita. Kumppanina toimiva
Evernym on johtavia kehittäjiä tällä alueella.

Arvioiden mukaan tällä hetkellä noin 20–25 %
globaaleista infrastruktuuripalveluista on
pilvipalveluita, ensisijaisesti yksityisessä pilvessä.
Vaikka useimmat organisaatiot käyttävät
pilvipalveluita jossain määrin, alle 20 % hyödyntää
niitä täysmääräisesti. Infrastruktuuripalvelujen
pilvipalvelumarkkinan (Infrastructure as a Service ja
Platform as a Service) vuotuisen kasvun arvioidaan
olevan 15–20 %. Kasvu koostuu seuraavista
• julkisen pilven käyttöönotto – markkinoiden
kasvun odotetaan olevan 25–30 %
• yksityinen/yrityspilvi – markkinoiden kasvun
odotetaan olevan 10–15 %.
Tulevaisuudessa pilvipalvelumarkkinoiden kasvun
merkittävänä ajurina toimivat monipilviratkaisut, jotka
integroivat yksityisiä ja julkisia pilviä sekä perinteistä
teknologiaa mahdollistaen innovoinnin ja ketteryyden
kustannustehokkaasti. Vuodesta 2014 lähtien
Tiedon painopiste ja kasvu pilvipalveluissa on
perustunut pääasiassa yksityiseen pilveen. Vuonna
2017 Tieto laajensi pilvipalvelutarjontaansa julkiseen
pilveen OneCloud-ratkaisulla, jonka ansiosta
kapasiteettia voidaan saumattomasti siirtää
yksityisen ja julkisen pilven välillä.
Asiakkailla on jatkuvasti lisääntyvä tarve ottaa uusia
digitaalisia palveluita käyttöön nopeasti. Tämä
edellyttää siirtymistä automatisoituun sovellusten
kehittämiseen ja ylläpitoon sekä
monipilviratkaisuihin, jotka edellyttävät vahvaa kykyä
yhdistää useiden toimittajien palveluja. Näiden
suuntausten mukaisesti perinteiset laajat
kehitysohjelmat jaetaan useampaan pieneen
hankkeeseen. IT-toimialalla jatkuu myös siirtymistä
perinteisistä, suurista ulkoistussopimuksista ketteriin
menetelmiin ja käytön mukaisiin
liiketoimintamalleihin.
Asiakkaiden kilpailutilanne muuttuu nopeasti, kun
näiden markkinoille tulee uusia, toisinaan oman
toimialan ulkopuolella toimivia teknologiapohjaisia
yrityksiä. Tämä suuntaus näkyy kaikilla toimialoilla ja
vaatii nykyisiltä toimijoilta aktiivista innovointia.
Suuntaus vaikuttaa tällä hetkellä eniten
finanssipalveluihin ja kauppaan.
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Toukokuussa 2018 voimaan astuva EU:n yleinen
tietosuoja-asetus vaikuttaa
tietotekniikkamarkkinoihin. Asetus on avannut uusia
mahdollisuuksia Tiedon tietoturva- ja
sovelluspalveluille.
Ruotsin markkinat kasvavat edelleen nopeimmin
Tiedon ydinmarkkinoista, mikä näkyy myös ITosaamisen aktiivisena rekrytointina kaikilla
toimialoilla. Suomessa talouden näkymät ovat
parantuneet, mikä vaikuttaa vähitellen myönteisesti
myös IT-palvelumarkkinoihin.

Toimialakohtainen kehitys
• Finanssitoimialalla markkinat ovat edelleen
suhteellisen aktiiviset, ja lukuisia suuria
kehitysohjelmia on käynnissä digitaalisen
muutoksen, ydinjärjestelmien uudistamisen
ja sääntelyn toimiessa markkinoiden ajureina.
Kehitysprojekteja kuitenkin usein jaetaan
pienemmiksi hankkeiksi tulosten ja
kustannusten hallinnan parantamiseksi. Tällä
hetkellä hankinnat painottuvat eri osaalueiden osaamisen ostamiseen, sillä
asiakkaat johtavat usein itse suurempia
kehityshankkeita, jotka edellyttävät laajaalaista osaamista. Markkinoille tulee edelleen
runsaasti uusia pieniä yrityksiä (Fintech),
jotka haastavat perinteisiä IT-palvelutarjoajia.
Sääntelyn muutokset kuten
maksupalveludirektiivi ja yleinen tietosuojaasutus luovat Finanssipalveluille uusia
mahdollisuuksia, mutta samalla ne myös
lisäävät epävarmuutta asiakkaiden suurissa
muutosohjelmissa ja lykkäävät niitä.
Kiinnostus liiketoimintaprosessien
ulkoistamiseen ja turvallisista pilvialustoista
palveluna tarjottaviin ohjelmistoihin kasvaa
edelleen.
• Julkisella sektorilla palveluiden ja
prosessien digitalisointi jatkuu painottuen
kustannussäästöihin ja kansalaiskeskeisten
palvelujen kehittämiseen.
Konsultointipalveluiden ja -ratkaisujen, kuten
sähköiseen oppimiseen ja koulutuksen
suunnitteluun liittyvien ratkaisujen sekä
vanhustenhuollon mobiiliratkaisujen, kysyntä
on hyvää. Johtuen viimeaikaisista
tietoturvaongelmista, etenkin Ruotsissa,
asiakkaat ovat tulleet varovaisemmiksi
tietotekniikkapalvelujen ulkoistuksen suhteen
ja haluavat varmistua siitä, että data säilyy ja
palveluja tuotetaan omassa maassa.
Suomessa Tieto osallistuu aktiivisesti julkisen
sektorin kehitysohjelmaan, jonka tavoitteena
on edistää julkisen sektorin digitalisointia.
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• Terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla
digitalisointi tukee edelleen terveydenhuollon
helpompaa ja nopeampaa saatavuutta
kansalaisille sekä helpottaa hoitoalan tulevaa
henkilöstöpulaa. Kaikilla pohjoismaisilla
makkinoilla on suunnitteilla suuria
kehityshankkeita. Vallitsevan suuntauksen
mukaisesti asiakkaat ovat siirtymässä
integroituihin terveydenhuolto- ja
hyvinvointijärjestelmiin, jotka tukevat
saumatonta hoitoa. Kaikissa Pohjoismaissa
on vireillä suuria sähköisten
potilastietojärjestelmien hankintoja.
Suomessa käynnissä olevan soteuudistuksen odotetaan tarjoavan
kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina, ja
ensimmäiset alueelliset tarjoukset tehtiin
vuoden 2017 aikana. Asiakkaat keskittyvät
kuitenkin pienempiin kehityshankkeisiin
lainsäädännön lykkääntymisen vuoksi.
• Valmistavassa teollisuudessa ja metsäja paperiteollisuudessa
digitalisointisuuntaus on edelleen vahva, ja
asiakkaat etsivät tapoja hyödyntää IoTsovelluksia sekä tuotannossa että älykkäissä
palveluissa. Tavoitteena on vakaa liikevaihto
ja parempi palvelukokemus. Samanaikaisesti
ydinprosessien uudistaminen pilvessä oleviin
toiminnanohjausjärjestelmiin jatkuu.
Ennakoiva ylläpito toimii edelleen
teollisuuden digitalisoinnin ajurina, ja
asiakaskokemus on merkittävä tekijä.
Tuotannossa kiinnostus laitteiden
digitaalisten kaksosten hyödyntämistä
kohtaan kasvaa. Niissä hyödynnetään
laitteisiin asennetuista sensoreista saatavaa
ajantasaista data. Paperiteollisuudessa tarve
alentaa tuotantokustannuksia edistää uusien
digitaalisten ratkaisujen kuten IoT ja Smart
Manufacturing käyttöönottoa. Konsultoinnin
ja liiketoiminnan kehittämisen markkinat ovat
aktiiviset.
• Kaupassa ja logistiikassa yritykset
investoivat yhä kehittyneimpiin ratkaisuihin ja
sähköisen kaupan alustoihin voidakseen
tarjota asiakkailleen yhtenäisen
asiakaskokemuksen näiden asioidessa eri
kanavien kautta mukaan lukien
kivijalkakaupat. Monikanavamuutoksen
myötä yritysten täytyy integroida
asiakasrajapintaratkaisunsa tiiviisti
perustoimitusketjuratkaisuihinsa ja
saumattomiin mobiilimaksuihin. Lisäksi B2Byritykset laajentavat toimintaansa
liiketoiminnallisista digitaalisista palveluista
parempaan asiakaskokemukseen.
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• Energiasektorilla automaatiota ja
digitalisointia tarvitaan parantamaan
tehokkuutta ja asiakaspalvelua, ja
erottautuminen perustuu yhä enemmän
yritysten tarjoamaan palvelukokemukseen.
Pohjoismaissa yhteiset datahubit ja
toimittajakeskeisen mallin toteutus toimivat
edelleen asiakastieto- ja laskutusratkaisujen
ajureina vuonna 2018. Suomessa ja
Ruotsissa älykkäiden mittareiden seuraava
sukupolvi avaa uusia mahdollisuuksia
edistyneen mittari-infrastruktuurin palveluille.
Öljy- ja kaasuteollisuudessa Tiedon
ratkaisujen kysyntä on hyvällä tasolla.
• Mediasektorilla on edelleen käynnissä
muutoksia ja digitaalisia palveluja käytetään
yhä yleisemmin. Mainostaminen on
siirtymässä perinteisistä medioista
digitaalisiin kanaviin, ja tähän liittyviä
ratkaisuja uudistetaan. Vaikka
myyntiprosessien uudistukset ja
automatisointi tarjoavat mahdollisuuksia,
hintapaine on kovaa ja useiden yritysten
täytyy alentaa kustannuksia.
• Tietoliikennesektorilla
tietotekniikkapalveluiden kysyntä perustuu
nykyisten omien järjestelmien uudistamiseen
sekä siirtymiseen uusille lisäarvoa tarjoaville
alustoille. Asiakkaat käyttävät yhä enemmän
ketteriä kehittämismenetelmiä voidakseen
ottaa nopeasti käyttöön ja hallita uusia
palveluita. EU:n sääntelyvaatimukset luovat
myönteisen liiketoimintaympäristön
palvelutarjoajille.
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Strategian toteutus

Vuosille 2016–2020 vahvistetun strategiansa
mukaisesti Tieto pyrkii auttamaan asiakkaitaan
näiden tavoitteessa parantaa nykyisen liiketoiminnan
tehokkuutta ja samalla kehittää uusia, innovatiivisia
palveluita. Tieto parantaa kilpailukykyään ja
nopeuttaa kasvuaan seuraavien strategisten
valintojen avulla:
• Palvelut, jotka kasvattavat asiakkaalle
tuotettua lisäarvoa
• Johtava asema Pohjoismaissa ja
kansainvälinen kasvu
• Yhdessä innovointi ja ekosysteemien
tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Tiedon kasvu pohjautuu markkinaosuuden
kasvattamiseen Pohjoismaissa, ja yhtiö keskittyy
pohjoismaisiin yrityksiin ja julkiseen sektoriin. Kasvua
tuetaan myös laajentamalla nykyisillä markkinoilla
vahvoiksi osoittautuneiden, valittujen
toimialaratkaisujen myyntiä kansainvälisesti.
Tiedon strategia tai taloudelliset tavoitteet ovat
ennallaan ja vuonna 2016 julkaistun strategian
mukaiset. Tiedon tavoitteena on tarjota
osakkeenomistajille alan keskiarvoa parempaa
tuottoa. Myönteisen taloudellisen kehityksen ja
houkuttelevan osinkopolitiikan odotetaan jatkuvan
samalla kun yhtiö on lisännyt investointeja
innovaation ja kasvun tukemiseen.

Strategian toteutus vuosina 2017 ja 2018
Tieto jatkoi strategiansa johdonmukaista toteutusta
vuodelle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Vuonna
2017 painopiste oli mm. innovoinnissa ja kasvussa,
laadussa ja asiakaskokemuksessa, tuottavuudessa
sekä tulevan osaamisen varmistamisessa.

vahvistamiseksi Ruotsissa, vaikuttivat kasvuun
vuonna 2017. Vuodelle 2017 asetettujen
tavoitteiden mukaisesti kasvu Ruotsissa vahvistui ja
oli 8 %, orgaanisesti kasvua 5 %.
Voidakseen vahvistaa asemaansa asiakkaiden
parhaana kumppanina liiketoiminnan
uudistamisessa ja kasvattaa markkinaosuuttaan
Pohjoismaissa 1–2 prosenttiyksiköllä vuoteen 2020
mennessä Tieto säilytti palveluiden
kehittämisinvestoinnit korkealla tasolla eli lähes 75
milj. eurossa, mikä on 5 % liikevaihdosta. Suurin osa
investoinneista kohdistetaan valittuihin
toimialaratkaisuihin, mukaan lukien Tiedon
datakeskeiset liiketoiminnot. Tavoitteena on kasvun
kiihdyttäminen strategiakauden loppua kohden.
Tiedon tavoitteena on nostaa Toimialaratkaisujen
osuus noin 40 %:iin konsernin liikevaihdosta
vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2017 Tieto jatkoi
ohjelmistojensa uudistamista suunnitelmien
mukaisesti. Toimialaratkaisujen kasvu vuoden aikana
oli 5 %, mikä on hieman alle pitkän aikavälin
tavoitteen. Vuodelle 2018 on suunniteltu uusia
lanseerauksia ja investointien odotetaan tuottavan
tuloksia strategiakauden 2016–2020 toisella
puoliskolla.
Vuoden 2017 automaatio-ohjelmaa, jonka
tavoitteena oli varmistaa tuottavuuden jatkuva
paraneminen ja kilpailukyky, on toteutettu
suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi yhtiön tavoite
vähentää myynnin ja hallinnon kustannuksia on
edennyt ja kustannukset ovat laskeneet 15 %:sta
13–14 %:iin liikevaihdosta.
Yleisesti vuosi 2017 oli vahva kaikille sidosryhmille,
mukaan lukien

Tiedon liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi
4 %. Markkinoita nopeampaa kasvua olivat
osaltaan tukemassa yritysostot. Sekä vuonna 2016
toteutettu Emricin osto, jonka tavoitteena oli
kiihdyttää kasvua Toimialaratkaisuissa, että
konsultointiyritys Avega, joka hankittiin aseman
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• Työntekijät: parantunut työntekijäkokemus
vuotuisen työntekijöiden sitoutumista
mittaavan tutkimuksen mukaan
• Asiakkaat: ennätyskorkea asiakaskokemus
(Net Promoter Score) – asiakaskeskeisyys
yhdessä järjestelmällisten toimintatapojen
kanssa tukee laadun varmistamisessa ja
kehittämisessä
• Osakkeenomistajat: vahva osingonjako
tukee hyvää kokonaistuottoa, minkä lisäksi
investoinnit valittuihin ratkaisuihin varmistavat
kasvun jatkumisen.
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Tieto sai vuoden aikana tunnustuksia, jotka luovat
hyvän pohjan strategian toteutukselle kuluvana
vuonna. Vuonna 2017 julkistamassaan
tutkimuksessa Forrester nimesi Tiedon vahvaksi
toimijaksi (Strong Performer) yksityisissä
pilvipalveluissa Euroopassa. Thomson Reuters
palkitsi Tiedon jatkuvat panostukset innovointiin,
hyvään tulokseen ja yhteiskuntavastuuseen ja
sisällytti yhtiön Top 100 Global Tech Leaders -listalle.
Vuonna 2018 Tieto jatkaa investointejaan valittuihin
liiketoimintoihin tavoitteenaan kasvun kiihdyttäminen.
Kasvun painopiste on Ruotsissa, datakeskeisten
liiketoimintojen skaalautuvuudessa sekä
merkittävissä lanseerauksissa Toimialaratkaisut
-alueella, mukaan lukien maksamiseen liittyvät
ratkaisut ja sairaaloiden tietojärjestelmäratkaisut.

Kasvuliiketoiminnot
Tiedon tavoitteena on kasvaa markkinoita
nopeammin pitkällä aikavälillä. Yhtiö pyrkii
kasvattamaan asiakkaille tuotettua lisäarvoa
kokonaisvaltaisilla toimialaratkaisuilla ja asiakkaiden
teknologia-alustojen aktiivisella uudistamisella.
Lisäksi uudet datakeskeiset liiketoiminnot auttavat
Tietoa ja sen asiakkaita hyödyntämään
datakeskeisen talouden ja tekoälyn tarjoamia
mahdollisuuksia.
Tieto panostaa skaalautuvuuteen ja toistettavuuteen
investoimalla ohjelmistoliiketoimintaan, mukaan
lukien startup-toiminnot, jotka tarjoavat vahvaa
kasvupotentiaalia. Tieto erottautuu kilpailijoistaan
johtaviin ohjelmistotuotteisiin perustuvien
toimialaratkaisuiden, järjestelmäintegraation ja
kumppanuuksien avulla.
Kasvu pohjautuu valittuihin omiin ratkaisuihin ja
kasvupalveluihin. Tieto on viimeisen kahden vuoden
aikana pääasiassa lisännyt investointejaan seuraaviin
kasvuliiketoimintoihin:
• Valitut toimialaratkaisut ja datakeskeiset
liiketoiminnot, joiden liikevaihto oli yhteensä
noin 340 milj. euroa vuonna 2017
• Lifecare (terveydenhuolto- ja
hyvinvointisektori)
• Asianhallintaratkaisut (Julkinen
sektori)
• Pankkiratkaisut (Finanssipalvelut)
• Maksamiseen liittyvät ratkaisut
(Finanssipalvelut)
• Datakeskeiset liiketoiminnot –
käynnistettiin heinäkuussa 2016 ja
raportoidaan osana valittuja
toimialaratkaisuja

• Valitut kasvupalvelut, joiden liikevaihto oli
noin 190 milj. euroa vuonna 2017
• Pilvipalvelut
• Digitaalinen asiakaskokemus
• Tietoturvapalvelut.
Kasvuliiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto
vuonna 2017 oli noin 530 milj. euroa kasvun ollessa
8 %. Valittujen toimialaratkaisujen ja datakeskeisten
liiketoimintojen kasvu oli 6 % ja muiden
kasvupalvelujen kasvu 13 %.
Tiedon startup-toiminnot eli tietoturvapalvelut ja
digitaalinen asiakaskokemus kasvoivat
voimakkaimmin. Vuoden 2015 lopussa markkinoille
tuotu Tietoturvapalvelut-alue kasvoi kaksinumeroisin
luvuin neljännellä neljänneksellä. Koko vuonna sen
liikevaihto kasvoi 19 %. Kasvava tietoisuus
kyberuhista ja suojaamisen tarve kiihdyttävät
edelleen tietoturvapalvelujen kysyntää. Tieto arvioi,
että EU:n yleinen tietosuoja-asetus avaa uusia
mahdollisuuksia vuoden 2018 ensimmäisellä
puoliskolla. Digitaalisen asiakaskokemuksen kasvu
oli 26 % vuonna 2017. Monikanavaratkaisujen sekä
ketterien asiakaslähtöisisten ratkaisujen, joka tukevat
personoitua, dataan ja älykkäisiin ratkaisuihin
perustuvaa käyttäjäkokemusta, kehittämistä on
jatkettu. Painopiste on ollut seuraavan sukupolven
digitaalisen asiakaskokemuksen ratkaisun
kehittämisessä. Se pohjautuu microservicesarkkitehtuuriin, joka yhdistää liiketoiminnan
tuntemuksen, muotoilun, ohjelmistokehityksen ja
nopean käyttöönoton. Ratkaisu on kehitetty
monikanavamarkkinointiin, -myyntiin ja -palveluihin.
Pilvipalveluiden kasvu oli 10 %1). Kiinnostus
siirtymiseen nykyisistä palveluympäristöistä Tiedon
OneCloud-ratkaisuun on vahvaa. Vuoden 2017
alkupuolella markkinoille tuotu OneCloud on
dynaaminen ratkaisu, jonka avulla asiakkaat voivat
hallita tehokkaasti sekä yksityiseen että julkiseen
pilveen pohjautuvia palveluita.
Datakeskeisten liiketoimintojen kasvuratkaisut, kuten
Intelligent Wellbeing ja Empathic Building, jota on
laajennettu Suomesta muihin Pohjoismaihin, ovat
kehittyneet myönteisesti ja saaneet hyvää palautetta
asiakkailta. Myös Tiedon Digital Data PaaS (Platform
as a Service) -palvelun osalta on käynnissä useita
hankkeita eri toimialoilla, ja hyvän kehityksen
odotetaan jatkuvan. Vuonna 2018 keskitytään
toiminnan kiihdyttämiseen ja kasvattamiseen.
1)

Mukaan lukien sekä infrastruktuuripilvipalvelut että palveluja
kuten pilvipalveluihin liittyvä konsultointi ja integaatiopalvelut.
Infrastruktuuripilvipalveluiden (Infrastructure as a Service ja
Platform as a Service) liikevaihto kasvoi yli 15 % koko vuonna.

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2017.tieto.com/fi

41

TIETO VUOSIKERTOMUS 2017

/ T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S / H A L L I T U K S E N T O I M I N TA K E R T O M U S

/ S T R AT E G I A N T O T E U T U S

Tulosajurit vuonna 2018
Tieto tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua ITpalveluissa vuoden aikana. Voidakseen tukea tätä
tavoitetta Tieto jatkaa toimenpiteitä, joilla se
parantaa kilpailukykyään, ja jatkaa investointejaan
innovaatioihin ja kasvuun. Tiedon tavoitteena on
kiihdyttää kasvua Ruotsin konsultointilähtöisillä
markkinoilla, minkä mukaisesti se osti Avega Group
AB:n joulukuussa 2017. Tämä kauppa vaikuttaa
vuoden 2018 liikevaihtoon. Avegan liikevaihto on
noin 45 milj. euroa, josta noin 4 milj. euroa näkyi
Tiedon tuloksessa vuonna 2017. IT-palveluiden
tuloksen kehitykseen vaikuttavat myös
• palveluiden kehittäminen
• rekrytoinnit uusille palvelualueille ja tähän
liittyvä osaamisen kehittäminen
• palvelutoimitusten automatisointi ja
teollistaminen
• palkkainflaatio.
Tieto jatkaa palveluidensa ja ratkaisujensa
uudistamista ja vahvistamista etenkin valituissa
korkean kasvun toimialaratkaisuissa. Vuonna 2018
konsernin palveluiden kehittämiskustannusten
odotetaan olevan vuoden 2017 tasolla eli lähes 5 %
konsernin liikevaihdosta.
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan alle 4
% konsernin liikevaihdosta.
Osaamisen uudistaminen jatkuu markkinamuutosten
mukaisesti. Liiketoimintaostojen ja uusien
ulkoistussopimusten myötä Tietoon tuli lähes 450
uutta henkilöä. Tämän lisäksi Tieto rekrytoi lähes 250
uutta henkilöä vuonna 2017, lähinnä uusille
osaamisalueille. Osana pitkän aikavälin
uudistumistaan ja tarvetta parantaa yhtiön
tuottavuutta ja hintakilpailukykyä Tieto käynnisti
tammikuussa 2017 toimenpiteitä tuottavuutensa ja
kustannusrakenteensa optimoimiseksi globaalisti.

Vuonna 2017 toteutettiin yli 500 irtisanomista, ja
toimenpiteet johtivat noin 20 milj. euron
bruttosäästöihin vuonna 2017. Yhtiö arvioi, että
ohjelman myötä yhtiö saavuttaa yhteensä noin 20
milj. euron bruttosäästöt myös vuonna 2018,
pääasiassa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Noin
puolet irtisanomisista vaikuttaa Teknologiapalvelut ja
uudistaminen -palvelualueeseen.
Tieto arvioi, että koko vuoden 2018
uudelleenjärjestelyjen kulut ovat 1–2 % konsernin
liikevaihdosta. Tiedon uudelleenjärjestelyjen tarve
perustuu automaatioon, muuhun tuottavuuden
parantamiseen sekä tarpeeseen uudistaa yhtiön
osaamista kysynnän mukaisesti.
Palkkainflaation odotetaan olevan lähes 30 milj.
euroa vuonna 2018.
Vuositasolla Tieto odottaa kasvun ja kannattavuuden
kehityksen jatkuvan myönteisenä, mutta
taloudellisen kehityksen odotetaan vaihtelevan
vuosineljänneksittäin. Ensimmäiseen neljännekseen
vaikuttaa työpäivien alempi määrä, mutta toisen
neljänneksen odotetaan olevan vahvempi. Lisäksi
vuoden lopun valuuttakurssien pohjalta,
valuuttamuutosten odotetaan vaikuttavan kielteisesti
ensimmäiseen neljännekseen. Lisätietoja
valuuttaherkkyyksistä löytyy yhtiön verkkosivuilta
osoitteesta www.tieto.com/currency-impact.
Toimialaratkaisujen markkinoiden odotetaan pysyvän
hyvinä, etenkin finanssipalveluissa sekä
terveydenhuollossa ja hyvinvoinnissa, ja Tiedon
markkinoille kuluvan vuoden aikana tuomien uusien
ratkaisujen odotetaan kiihdyttävän kasvua vuoden
toisella puoliskolla.
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Taloudellinen tulos

Liikevaihto kasvoi 3,4 % ja oli 1 543,2 (1 492,6) milj.
euroa. Kasvu paikallisissa valuutoissa oli 4,1 %. ITpalveluiden liikevaihto kasvoi 3,0 %, paikallisissa
valuutoissa kasvu oli 3,6 %. Tuotekehityspalveluissa
liikevaihto kasvoi 7,9 %, paikallisissa valuutoissa
kasvu oli 9,6 %. Liiketoimintaostoilla oli 17 milj.

euron myönteinen vaikutus liikevaihtoon. Vaikutukset
kohdistuivat Toimialaratkaisut ja Liiketoiminnan
konsultointi ja toteutus -alueisiin. Valuuttakursseilla,
lähinnä Ruotsin kruunun heikkenemisellä, oli 10 milj.
euron kielteinen vaikutus liikevaihtoon.
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Liikevoitto (EBIT) oli 139,2 (140,8) milj. euroa eli 9,0
% (9,4) liikevaihdosta. Liikevoittoon vaikuttivat
kielteisesti tammikuussa 2017 käynnistettyyn
automaatio- ja tehostamisohjelmaan liittyvät
uudelleenjärjestelykulut. Oikaistu1) liikevoitto oli
161,5 (152,2) milj. euroa eli 10,5 % (10,2)
liikevaihdosta. Lisätietoja oikaisuista löytyy
taulukosta Raportoidut vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Poistot olivat 54,7 (53,9) milj. euroa. Niihin sisältyy
4,3 (3,3) milj. euroa yritysostoihin liittyvien
aineettomien hyödykkeiden poistoja. Koko vuoden
nettorahoituskustannukset olivat 3,4 (4,0) milj.
euroa. Nettokorkokustannukset olivat 2,1 (2,1) milj.
euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat
0,2 (1,1) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut
olivat -1,1 (-0,8) milj. euroa.

Toiminnan tehostamisohjelmalla oli noin 20 milj.
euron myönteinen vaikutus kustannuspohjaan
vuonna 2017, mutta tulosta pienensi noin 18 milj.
euron palkkainflaatio. Tulospohjaisiin kannustimiin
liittyvät varaukset olivat 37,6 (25,6) milj. euroa,
mukaan lukien sekä lyhyen että pitkän aikavälin
kannustimet. Palveluiden kehittämiskustannukset
olivat edellisvuoden tasolla eli lähes 75 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli 1,46 (1,46) euroa.
Oikaistu1) osakekohtainen tulos oli 1,69 (1,58) euroa.
1)

oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
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Taloudellinen tulos palvelualueittain
Asiakasmyynti
1–12/2017

Asiakasmyynti
1–12/2016

Muutos, %

Liikevoitto
1–12/2017

Liikevoitto
1–12/2016

Teknologiapalvelut ja uudistaminen

771

762

1

84,8

89,0

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

150

139

8

8,0

4,1

Toimialaratkaisut

496

475

5

55,4

55,2

Tuotekehityspalvelut

127

117

8

Milj. euroa

Tukitoiminnot ja globaali johto
Yhteensä

1 543

1 493

3

12,3

10,9

-21,2

-18,5

139,2

140,8

Liikevoitto palvelualueittain
Liikevoitto, % liikevaihdosta
1–12/2017

Liikevoitto, % liikevaihdosta
1–12/2016

Oikaistu liikevoitto1),
% liikevaihdosta
1–12/2017

Oikaistu liikevoitto1),
% liikevaihdosta
1–12/2016

11,0

11,7

12,4

12,1

5,3

3,0

4,8

1,2

11,2

11,6

11,8

12,5

Tuotekehityspalvelut

9,7

9,3

10,0

9,4

Yhteensä

9,0

9,4

10,5

10,2

%
Telnologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut

1)

oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Teknologiapalvelut ja uudistaminen -alueella
liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi 2 %.
Perinteisten palveluiden kehitys on säilynyt
kaksijakoisena. Sovelluspalvelut kasvoivat 4 %,
mutta perinteisten infrastruktuuripalveluiden lasku oli
5 %. Pilvipalvelujen myynnin kasvu jatkui, ja koko
vuonna kasvua oli 10 %1). Liikevoittomarginaali säilyi
hyvällä tasolla palveluiden edelleen jatkuvan
standardisoinnin ja automatisoinnin ansiosta.
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -alueella
liikevaihdon kasvua tukivat Avegan osto sekä
digitaalisen asiakaskokemuksen 26 %:n kasvu ja
konsultoinnin kysynnän nousu. Oikaistu liikevoitto
parani johtuen korkeammasta laskutusasteesta ja
pienemmistä palveluiden kehittämiskustannuksista.

Toimialaratkaisut -alueella liikevaihto paikallisissa
valuutoissa kasvoi 5 %. Kehitys oli hyvää kaikilla
toimialoilla. Finanssipalveluissa kasvuun vaikutti
Emricin osto, joka oli tukemassa pankkiratkaisujen
yli 20 %:n kasvua. Lisäksi esimerkiksi Lifecare ja
SmartUtility -ratkaisujen kehitys jatkui
hyvänä kummankin kasvun ollessa 5 %. Investoinnit
valittuihin ratkaisuin jatkuivat, ja palveluiden
kehittämiskustannukset kasvoivat noin 5 milj. euroa.
Toiminnan tehostamisesta huolimatta oikaistu
liikevoitto laski.
Tuotekehityspalveluissa liikevaihto kasvoi vahvasti
koko vuoden. Kasvu johtui suurimpien
avainasiakkaiden vahvasta volyymikasvusta. Kehitys
oli vahvaa etenkin Radio ja Smart Traffic -alueilla.
Hyvän kasvun myötä myös laskutusaste parani ja
liikevoittomarginaali vahvistui.
1)

Mukaan lukien sekä infrastruktuuripilvipalvelut että palvejuja
kuten pilvipalveluihin liittyvä konsultointi ja integraatiopalvelut.
Infrastruktuuripilvipalveluiden (Infrastructure as a Service ja
Platform as a Service) liikevaihto kasvoi yli 15 % koko vuonna.
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Asiakasmyynti toimialaryhmittäin
Asiakasmyynti
1–12/2017

Asiakasmyynti
1–12/2016

Muutos, %

Finanssipalvelut

385

370

4

Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi

502

479

5

Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut

531

527

1

1 416

1 376

3

127

117

8

1 543

1 493

3

Milj. euroa

IT-palvelut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä

Yritysostojen vaikutus palvelualueittain
Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–12/2017

Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–12/2017

Teknologiapalvelut ja uudistaminen

1,8

1,8

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

8,7

5,9

Toimialaratkaisut

5,2

2,5

IT-palvelut

3,6

2,4

Tuotekehityspalvelut

9,6

9,6

Yhteensä

4,1

3,0

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–12/2017

Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
1–12/2017

Finanssipalvelut

4,4

1,1

Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi

5,6

5,4

Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut

1,3

0,6

IT-palvelut

3,6

2,4

Tuotekehityspalvelut

9,6

9,6

Yhteensä

4,1

3,0

Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin
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Rahavirta ja rahoitus

Koko vuoden liiketoiminnan nettorahavirta, joka
sisältää nettokäyttöpääoman kasvun 15,4 (51,6)
milj. euroa, oli 151,0 (97,2) milj. euroa.
Koko vuoden maksetut verot olivat 16,9 (37,6) milj.
euroa mukaan lukien neljännellä neljänneksellä saatu
4,8 milj. euron veronpalautus. Palautus liittyi vuonna
2015 tehtyyn päätökseen liittyen yhtiön
siirtohinnoittelun verotarkastukseen Suomessa.
Omavaraisuusaste oli 42,6 % (47,3).
Nettovelkaantumisaste nousi 32,7 %:iin (22,5).
Korollinen nettovelka oli 155,7 (109,7) euroa
sisältäen 234,7 (166,9) milj. euroa korollista velkaa,
2,5 (5,5) milj. euroa rahoitusleasingvelkaa, 2,8 (5,7)
milj. euroa rahoitusleasingsaatavia, 0,5 (0,3) milj.
euroa muita korollisia saatavia ja 78,2 (56.7) milj.
euroa rahavaroja.

100 milj. euron suuruinen joukkovelkakirjalaina
erääntyy toukokuussa 2019. Lainalle maksetaan
kiinteää 2,875 %:n vuotuista korkoa. Pitkäaikaiset
korolliset lainat olivat 102,5 milj. euroa joulukuun
lopussa. Lyhytaikaiset korolliset lainat olivat 134,6
milj. euroa ja liittyivät lähinnä yritystodistuksiin ja
yhteisyritysten konsernitiliin. 150 milj. euron
syndikoitu laina, joka erääntyy toukokuussa 2021, ei
ollut käytössä joulukuun lopussa. Tiedon
kesäkuussa allekirjoittama 85 milj. euron
rahoitussopimus Euroopan investointipankin kanssa
ei ollut käytössä joulukuun lopussa. Sopimus on
sitova luottolimiitti, jonka puitteissa Tieto voi nostaa
rahoitusta yhdeksän vuoden maturiteettiin asti.
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Investoinnit ja kehittäminen

Tieto on säilyttänyt korkean investointitasonsa
voidakseen kiihdyttää innovaatioita
kasvuliiketoimintojen tuotekehityksellä ja tehdä
yritysostoja. Lisäksi Tieto jatkaa investointeja
standardisointiin ja automaatioon, joiden avulla se
voi parantaa tuottavuutta ja laatua.
Koko vuoden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 50,8
(61,6) milj. euroa, josta 47,0 (61,7) milj. euroa
maksettiin. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,3 %
(4,1) liikevaihdosta ja liittyivät pääasiassa
konesalikeskuksiin. Yritysostoista maksettiin 49,3
(37,6) milj. euroa.

Tiedon palveluiden kehittämiskustannukset olivat
edellisvuoden tasolla eli lähes 75 milj. euroa, mikä on
5,0 % konsernin liikevaihdosta (75 milj. euroa
vuonna 2016 eli 5,0 % liikevaihdosta). Nämä
kustannukset kattavat palveluiden ja tuotteiden
kehittämisen. Painopistealueita ovat olleet
esimerkiksi toimialakohtaiset ohjelmistot, digitaalinen
asiakaskokemus, tietoturvapalvelut sekä
pilvipalvelut. Lisäksi sisäiseen kehittämiseen kuten
infrastruktuuripalveluiden automatisointiin liittyvät
kustannukset sisältyvät summaan. Vuosina 2017 ja
2016 kehittämiskuluja ei aktivoitu taseeseen.

Tilauskanta

Vahvistuvan markkinasuuntauksen mukaisesti
uusien sopimusten sitovat kestot ja arvot laskevat,
vaikkakin samanaikaisesti puitesopimukset tarjoavat
myyntimahdollisuuksia. Tämä muutos vaikuttaa sekä
tilauskantaan että uusien sopimusten
kokonaisarvoon, mutta sillä ei ole vaikutusta yhtiön
kasvunäkymiin. Jos sopimusten keskimääräinen
kesto olisi säilynyt samalla tasolla, Tiedon book-tobill -suhdeluku olisi 0,2 nykyistä vahvempi (liukuva
12 kk verrattuna vuoteen 2015).
Uusien sopimusten kokonaisarvo oli 1 575 (1 669)
milj. euroa ja book-to-bill -suhdeluku 1,0 (1,1).

Tilauskanta on hyvällä tasolla 1 860 (1 847) milj.
euroa. Vuonna 2018 tilauskannasta arvioidaan
laskutettavan 52 % (49), mikä vastaa annualisoituna
974 (913) milj. euron liikevaihtovaikutusta kuluvana
vuonna.
Uusien sopimusten kokonaisarvo sisältää myös
irtisanomisajan jälkeisen osan sekä kulutuspohjaisiin
sopimuksiin liittyvän arvion. Tilauskanta sisältää
kaikki allekirjoitetut asiakastilaukset, joita ei ole
tuloutettu, mukaan lukien kulutuspohjaisiin
sopimuksiin liittyvän arvion.
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Merkittävät sopimukset

Vuoden aikana Tieto on solminut lukuisia uusia
sopimuksia asiakkaiden kanssa kaikissa
toimialaryhmissä. Asiakassopimusten ehtojen
mukaisesti Tieto ei voi kuitenkaan julkistaa kauppoja
useimpien sopimusten kohdalla.
Tammikuussa norjalainen kuntien yhteistyöelin (DGI)
valitsi Tiedon uuden jakelualustan toimittajaksi
kuuteen DGI:n omistajakuntaan. Syyskuussa
norjalaiset kunnat käynnistivät neuvottelut, joiden
tavoitteena oli sopimuksen uudelleenarviointi, ja
neljännellä neljänneksellä osapuolet päättivät
päättää sopimuksen. Tieto on vähentänyt uusien
sopimusten arvosta ja tilauskannasta noin 22 milj.
euroa.
Tammikuussa Tieto solmi Ruotsissa sopimuksen
Blekingen aluehallinnon kanssa asianhallinnan
digitalisoimisesta Tiedon uudella pilvipohjaisella
Public 360° -ratkaisulla. Digitalisointi mahdollistaa
nopeamman, tehokkaamman ja joustavamman
tiedonhallinnan ja helpottaa aluehallinnon tulevaa
integrointia maakäräjien kanssa vuonna 2019.
Tammikuussa Tieto alkoi kehittää merkittävälle
ruotsalaiselle vähittäismyyntiketjulle Granngårdenille
seuraavan sukupolven monikanavaista sähköisen
kaupankäynnin ratkaisua. Uuden ratkaisun avulla
Granngården kehittää asiakaskokemusta sekä luo
pohjaa verkkokaupan kasvulle ja saumattomalle
monikanavaiselle kokemukselle.
Helmikuussa Tieto solmi ulkoistussopimuksen
Tukholman lääniin kuuluvan Järfällan kunnan
kanssa. Tavoitteena on varmistaa tulevaisuudessa
toimiva ratkaisu sekä IT-palvelut, jotka
mahdollistavat toiminnan sujuvan digitalisoinnin ja
helpottavat kuntalaisten elämää. Nelivuotiseen
sopimukseen sisältyy enintään kahdeksan vuoden
lisäoptio ja sen kokonaisarvo on noin 14 miljoonaa
euroa.
Helmikuussa Tieto allekirjoitti neljän vuoden
sopimuksen ruotsalaisen insinööri- ja konsulttiyhtiö
ÅF:n kanssa yhtiön IT-infrastruktuurin
modernisoinnista maailmanlaajuisesti. Sopimus
laajentaa Tiedon strategista kumppanuutta ÅF:n
kanssa ja auttaa yritystä sen aggressiivisten
kasvutavoitteiden saavuttamisessa viimeisimmillä
pilvipalveluilla sekä työpöytäratkaisuilla. Tieto

päivittää ÅF:n IT-ympäristön yrityksen toimipaikoissa
ympäri maailmaa kuudella eri palvelualueella,
mukaan lukien palvelin- ja tallennuspalvelut
OneCloudin kautta.
Helmikuussa valtioneuvoston kanslia, Valtori ja Tieto
solmivat sopimuksen asianhallintaan liittyvien
toimintaprosessien digitalisoinnista ja ministeriöiden
ja muun julkishallinnon yhteisestä
asianhallintajärjestelmästä. Sopimus on yksi
merkittävimmistä digitalisointihankkeista Suomessa
ja tukee digitaaliseen toimintakulttuuriin siirtymistä
valtionhallinnossa. Sopimus Tiedon kanssa on
voimassa vuoteen 2020. Sen on tarkoitus
mahdollistaa asteittainen siirtyminen kaikkien
asioiden digitaaliseen hallintaan aina asian- ja
asiakirjanhallinnasta sähköiseen arkistointiin.
Helmikuussa Tieto ja SCA, Euroopan suurin
yksityinen metsänomistaja, solmivat kolmivuotisen
sopimuksen koskien SAP-sovellushallintapalveluista.
Sopimuksen mukaan Tieto vastaa SAP-ratkaisujen
elinkaaren hallinnasta Tavoitteena on auttaa SCA:ta
noudattamaan alan parhaita käytäntöjä ja samalla
varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja alentaa
sovellushallinnan kustannuksia.
Maaliskuussa Ruotsin valtion omistama lääkealan
vähittäismyyjä Apoteket-konserni jatkoi
sovellushallinnon sopimustaan Tiedon kanssa
kolmella vuodella. Sopimus tarjoaa konsernille
kustannustehokkaan sovelluksen sekä sovellusten
hyvän saatavuuden. Sopimuksen arvioitu arvo on 4
milj. euroa.
Maaliskuussa Tieto solmi ulkoistussopimuksen
ruotsalaisen vakuutusyhtiön Folksamin kanssa.
Folksam ja Tieto jatkavat kumppanuutensa
kehittämistä ulkoistussopimuksella, jonka pohjalta
Tiedon vastuulle siirtyy Folksamin IT-toiminta
Östersundissa. Sopimuksen myötä Folksamin ITtoimintojen henkilöstölle Östersundissa tarjotaan
työpaikka Tiedossa. Sopimus vahvistaa Tiedon
asemaa Ruotsissa ja kasvattaa yhtiön osaamista
sovellushallinnassa ja konsultointipalveluissa.
Maaliskuussa HSB ja Tieto solmivat uuden
kolmivuotisen sopimuksen infrastruktuuripalveluista,
jonka kokonaisarvo on arviolta 7,8 milj. euroa.
Ruotsin suurimman asunto-osuuskunnan HSB:n
tavoitteena oli yhteistyö IT-kumppanin kanssa, joka
tukee koordinoidun IT-infrastruktuurin rakentamista
sen alueellisille yhdistyksille. Tiedon SPOC Service
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Deskiin, OneCloud-palveluihin, verkkopalveluihin,
sovelluspalveluihin ja räätälöityihin
infrastruktuuripalveluihin perustuva ratkaisu
helpottaa yhteistyötä joustavien standardien pohjalta
ja mahdollistaa samalla IT-kustannusten 30 %:n
laskun laskutuksen pohjautuessa käyttöön.
Maaliskuussa Tieto solmi Outokummun kanssa
viisivuotisen sopimuksen, jonka pohjalta Tieto
toimittaa Outokummulle uuden sukupolven
infrastruktuuripalveluita. Tiedon toimittama
OneCloud-ratkaisu, julkisen ja yksityisen pilven
yhdistävä alusta, yhtenäistää palvelukokemuksen ja
lisäksi Outokumpu voi sovelluksen ansiosta
parantaa kilpailukykyään globaaliin standardisointiin
pohjautuvalla toiminnan tehostamisella sekä
tuomalla palveluja nopeammin markkinoille.
Huhtikuussa energiayhtiö Vattenfall valitsi kahden eri
hankintaprosessin kautta Tieto Smart Utility
-ratkaisun energian myynti- ja jakeluliiketoimintansa
tueksi Ruotsissa. Uusi järjestelmä lisää tehokkuutta
digitalisoimalla ja automatisoimalla asiakkaan
ydinliiketoiminnot, kuten myynnin, asiakaspalvelun,
työnkulun hallinnan ja laskutuksen.
Huhtikuussa Suomen suurimpien energiayhtiöiden
joukkoon lukeutuva Turku Energia valitsi Tieto Smart
Utility -pilvipalveluratkaisun energian myynti- ja
jakeluliiketoimintojen sekä kaukolämpö-, höyry- ja
jäähdytysliiketoimintojen tueksi. Tiedon Smart Utility
lisää energiayhtiön tehokkuutta digitalisoimalla ja
automatisoimalla yhtiön avainprosessit sekä
mahdollistamalla vaivattoman liittymisen tulevaan
energiayhtiöiden keskitettyyn tiedonvaihtoratkaisuun,
datahubiin.
Toukokuussa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja
Tieto solmivat puitesopimuksen
tietojärjestelmäpalveluiden hankkimisesta Tiedolta.
Tiedon asiantuntijat kehittävät ja ylläpitävät Trafin
tieliikenteen, merenkulun, veneilyn ja tietopalveluiden
tietojärjestelmiä. Sopimus on voimassa vuoteen
2021.
Toukokuussa Tieto ja eläkevakuutusten
hallinnointiyhtiö Fora allekirjoittivat jatkosopimuksen
pilvi- ja kapasiteettipalveluista. Jatkosopimus kattaa
edelleen korkean käyttöasteen joustavat ja turvalliset
pilvipalveluratkaisut niin infrastruktuurin osalta kuin
liiketoiminnan kannalta kriittisissä ERPjärjestelmissä. Ratkaisut auttavat Foraa
vahvistamaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja
parantamaan IT-prosesseja. Myös kustannukset
pienenevät ja toiminnan joustavuus paranee.
Toukokuussa Tieto allekirjoitti ulkoistussopimuksen
Inwido AB:n kanssa, joka on Euroopan suurin
ikkunoiden toimittaja ja johtava ovien toimittaja,

tukipalveluista sekä loppukäyttäjä- ja
infrastruktuuripalveluista. Sopimus, jonka
kokonaisarvo on 6 milj. euroa, on viisivuotinen ja
kattaa Ruotsin sekä eräitä globaaleja palveluja.
Kesäkuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen Lectan
kanssa Tiedon paperitehdasjärjestelmän TIPS:n (Mill
Execution System) toteutuksesta, joka integroi
SAP:n ja TIPS:n. Lecta on yksi maailman johtavista
tarrojen ja pakkausten erikoispapereiden sekä
korkealaatuisiin painotuotteisiin tarkoitetun
päällystetyn paperin valmistajista ja myyjistä. Vuonna
2016 ja vuoden 2017 alussa Tieto virtaviivaisti ja
harmonisoi Lectan liiketoimintaprosessit perustuen
Tiedon paperitehdasjärjestelmään. Huhtikuuhun
2018 mennessä Tieto toteuttaa määritellyt prosessit
SAP:ssa, tavoitteena on luoda yhteinen alusta
seitsemälle paperitehtaalle ja tukea
toteutusprosessia. Sopimus vahvistaa Tiedon
asemaa suosituimpana kumppanina, joka
tietotekniikan avulla mahdollistaa liiketoiminnan
muutoksen markkinoiden nopeasti muuttuvien
vaatimusten pohjalta.
Kesäkuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen Qliron
kanssa digitaalisesta palvelusta säästötileille. Qliro
on pohjoismainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut
sähköisen kaupan maksuihin, kuluttajarahoitukseen
sekä säästötileihin. Tiedon syyskuussa 2016 ostama
Emric toimittaa taustajärjestelmän (Managed
Services Solution) koko talletusketjulle
automatisoidusta asiakasrekisteröinnistä
hallinnointiin. Ratkaisuun kuuluu ydinjärjestelmä, joka
sisältää digitaalisen itsepalvelualustan, BankIDvahvistuksen, kirjanpidon sekä yleiseen hallinnointiin
tarvittavan henkilökunnan. Sopimus on
kolmivuotinen.
Kesäkuussa Tieto solmi sopimuksen kansainvälisen
mediakonsernin Modern Times Groupin (MTG)
kanssa MTG:n IT-infrastruktuurin
standardisoimisesta, integroinnista ja uudistamisesta
konekeskus-, loppukäyttäjä-, tuki-, tietoturva- ja
verkkopalvelujen avulla. Sopimus on kolmivuotinen.
Kesäkuussa Tukholman läänissä sijaitseva
Södertäljen kunta valitsi Tiedon toimittamaan
käyttäjäläheisiä IT-palveluja ja niiden taustalla olevaa
infrastruktuuria, tavoitteena ottaa seuraava askel
palvelujensa digitalisoinnissa. Lisäksi Tieto toimittaa
kunnalle palveluintegraatio- ja hallintaratkaisuja
(SIAM) kunnan IT-palvelujen kehittämiseksi ja
toimittajien koordinoimiseksi. Sopimus on
viisivuotinen ja sisältää option neljästä lisävuodesta.
Sen arvo on noin 140 milj. Ruotsin kruunua. Osana
sopimusta Tieto toimittaa Södertäljelle
käyttäjäläheisiä palveluita, kuten IT-työpisteiden
hallintaa, tukipalveluja sekä sähköposti- ja
tulostuspalveluja. Lisäksi Tieto toimittaa
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infrastruktuuripalveluja, kuten verkkoja, internetyhteyksiä, tietoturvapalveluja ja integrointialustan.
Kesäkuussa Tieto allekirjoitti kolmivuotisen
sopimuksen Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarisen kanssa vakuutuspalveluiden ja -prosessien
digitalisoinnista ja uudistamisesta. Tieto toimittaa
osaamista vakuutuskonsultointiin, Designajatteluun, palvelusuunnitteluun, sovelluskehitykseen
ja front-end -kehitykseen, testaukseen ja SAFekehykseen.
Kesäkuussa Tieto solmi sopimuksen kahden
suuren suomalaisen eläkevakuuttajan Kevan ja
Varman kanssa uudesta eläkkeiden
maksatusjärjestelmästä. Kolmivuotisessa
uudistushankkeessa luodaan perusta tehokkaalle ja
nykyaikaiselle eläkkeiden maksatukselle.
Järjestelmäkehityksessä käytetään DevOpsmenetelmiä ja automaatioratkaisuja. Uusi eläkkeiden
maksatusjärjestelmä korvaa vanhat, elinkaarensa
päähän tulleet järjestelmät ja se liitetään
saumattomasti sidosryhmien, kuten verottajan,
pankkien ja Kelan järjestelmiin. Modernit teknologiat
ja modulaarisuus mahdollistavat joustavan
jatkokehityksen, jonka ansiosta esimerkiksi
muuttuvan lainsäädännön vaatimuksiin pystytään
tulevaisuudessa vastaamaan kustannustehokkaasti.
Kesäkuussa Tieto solmi sopimuksen Tukholman
kaupungin kanssa sovellushallinnan palveluista.
Sopimus on nelivuotinen ja sisältää kolmen
lisävuoden option. Sopimuksen kokonaisarvo on 17
milj. euroa.
Kesäkuussa Open Location Platform -yritys HERE
valitsi Tiedon yhdeksi strategisista
ulkoistuspalveluiden toimittajakseen. Tämä pitkä
aikavälin tuotekehitysyhteistyö tukee HEREn nopeita
kasvustrategioita ja vahvistaa Tiedon asemaa yhtenä
johtavista tuotekehityspalveluiden tarjoajana
autoteollisuudelle sekä smart traffic- ja IoT-alueilla.
Syyskuussa Tieto allekirjoitti Arekin kanssa
sopimuksen kehityshakkeesta, joka on osa
asiakkaan kansalliseen tulorekisteriin liittyvästä
ohjelmasta. Arek on työeläkeyhtiöiden ITpalvelutarjoaja Suomessa.
Syyskuussa Tanskan muutoksenhakuviranomainen
Nævnenes Hus, joka on osa maan teollisuus-,
kauppa- ja finanssiministeriötä, allekirjoitti
nelivuotisen sopimuksen Tiedon kanssa. Nævnenes
Husin tavoitteena on lähivuosien aikana luoda
Euroopan paras muutoksenhakukeskus. Tiedon
Public 360° Process Enginen ansiosta Nævnenes
Hus saa paremman käsityksen tapauksista ja voi
automatisoida manuaaliset prosessit. Lisäksi asiakas
yhdistää vanhat tietokannat Tiedon eArchive 360°

-järjestelmään.
Syyskuussa Cargotec ja Tieto sopivat
kumppanuudesta, jossa Cargotecin IT-palveluhallinta
sekä merkittävä osa Cargotecin IT-kehittämisen
asiantuntijapalveluita siirtyy Tiedolle. Tiedon vastuulle
siirtyy Cargotecin IT-toimintojen jatkuva
modernisointi sekä sovelluskehitys ja sovelluksen
elinkaarenhallintapalvelut. Noin 50 Cargotecin
työtekijän siirtyi Tiedon palvelukseen 1. marraskuuta
2017.
Syyskuussa maa- ja metsätalousministeriö sekä
Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto ja
Luonnonvarakeskus allekirjoittivat nelivuotisen
sopimuksen Tiedon kanssa jatkuvista palveluista ja
yhteisen eService-ympäristön kehittämisestä.
Palvelut edellyttävät erittäin hyvää saatavuutta ja
suorituskykyä sekä korkeaa tietoturvatasoa.
Sopimus perustuu Hansel-puitesopimukseen ja sen
arvioitu arvo on 6 milj. euroa.
Syyskuussa Göteborg Energi, joka on yksi Ruotsin
johtavista energiayhtiöistä, valitsi Tieto Smart Utility
-ratkaisun tukemaan energian jakelu- ja
myyntiliiketoimintaansa. Järjestelmä lisää
tehokkuutta digitalisoimalla ja automatisoimalla
ydinprosessit kuten myynnin, asiakaspalvelun,
työnkulun ja tuotannon hallinnan sekä laskutuksen.
Uudistus parantaa noin 600 000 myynti- ja
jakeluliiketoiminnan asiakkaan asiakaskokemusta.
Tiedon Smart Utility täyttää energianmarkkinoiden
sääntelyn vaatimukset ja takaa saumattoman
siirtymisen uuteen toimittajakeskeiseen malliin.
Sopimuksen kesto on viisi vuotta, ja se sisältää
viiden vuoden jatko-option
Lokakuussa ruotsalainen Haningen kunta valitsi
Tiedon toimittamaan käyttäjäystävällisiä IT-palveluita.
Tieto toimittaa kunnalle modernin työpisteen, joka
helpottaa sekä koululaisten että kunnan hallinnon
työtä. Uudet ratkaisut noudattavat Haningen kunnan
digitalisointistrategiaa, tehostavat kunnan nykyisiä
työprosesseja ja mahdollistavat paremman
kommunikaation kuntalaisten kanssa. Kaksivuotisen
sopimuksen arvo on noin 32 miljoonaa Ruotsin
kruunua, ja se sisältää kahden vuoden jatko-option.
Lokakuussa Tieto sekä Tampere ja
ympäristökunnat allekirjoittivat kolmivuotisen
sopimuksen Service Integration and Management
(SIAM) -alueella sisältäen merkittävien
häiriötilanteiden hoidon laajassa
monitoimittajaympäristössä. Tavoitteena on parantaa
tietotekniikan koordinointia ja laadunvarmennusta.
Sopimus sisältää SIAM Ticket Lifecycle
Management -ratkaisun, jossa Tiedon vastuulle
siirtyy alueen IT-toimittajien ongelmaratkaisun
koordinointi. Lisäksi sopimus sisältää SIAM MIM
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-palvelun sisältäen mahdollisten häiriötilanteiden
keskeytymättömän johtamisen suomen kielellä,
ongelmaratkaisun koordinointi yhdessä kaikkien
seudun IT-palvelutarjoajien kanssa, taustatekijöiden
analysoinnin sekä osaamisen ja ohjeiden jatkuvan
kehittäminen.
Lokakuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen Norjan
tietosuojaviraston kanssa Norjan kansallisen
tietosuojavastaavien rekisterin kehittämisestä. EU:n
uusi tietosuoja-asetus edellyttää monilta
organisaatioilta ja yrityksiltä tietosuojavastaavan
nimittämistä. Norjan tietosuojavirasto vastaa
tietosuojavastaavien rekisteristä, joka perustuu
Tiedon standardisoituun eArchive-ratkaisuun.
Marraskuussa eläkevakuutusyhtiö Elo ja Tieto
jatkoivat aiempaa sopimustaan. Viisivuotisen
sopimuskauden aikana Tieto toimittaa Elolle
infrastruktuuri- ja pilvipalveluita ja kehittää
skaalautuvan, uudenaikaisen alustan, jonka avulla
voidaan parantaa kustannustehokkuutta sekä luoda
myönteinen ja tehokas ympäristö tukemaan Elon
liiketoimintaa ja koko arvoketjun hallintaa.

Marraskuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen
Tukholman kaupungin kanssa seuraavan
sukupolven IT-palveluista kaupungin hallinnolle ja
kunnan omistamille yrityksille. Hankinta kattaa
työpistepalvelut, palvelin- ja sovellushallinnan ja
service desk – palvelun. Tarjouspyyntövaiheessa sen
vuotuiseksi arvoksi arvioitiin noin 330 milj. Ruotsin
kruunua (33 milj. euroa). Vuonna 2017 Tieto kirjasi
tilauskantaansa noin 80 milj. euroa, mutta yhtiö
odottaa volyymipohjaisen sopimuksen
kokonaisarvon ylittävän tämän määrän. Sopimuksen
odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti vuonna 2019
vuoden 2018 ylimenokauden jälkeen. Sopimus on
voimassa 31.12.2023 saakka ja sisältää enintään
kuuden vuoden jatko-option.
Joulukuussa Tieto solmi sopimuksen Martelan
kanssa Empathic Building -älytoimistoratkaisun
toimittamisesta tämän pääkonttoreihin Helsingissä ja
Tukholmassa. Martela on pohjoismainen huonekaluja sisustusalan yritys. Käyttäjäystävällisten
toiminnallisuuksien avulla Martela voi tarjota
henkilöstölleen entistä paremman
työntekijäkokemuksen ja tehostaa tilojensa käyttöä.
Reaaliaikainen data ja avaintietojen visualisointi
työtiloihin asennettaville näytöille tekevät
rakennuksista työntekijäystävällisempiä ja tehostavat
työajan käyttöä.
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Yritysostot

Tieto Sweden AB osti joulukuussa ruotsalaisen
konsulttiyrityksen Avega Group AB:n julkisen
ostotarjouksen pohjalta. Kauppa kiihdyttää Tiedon
kasvuliiketoimintoja ja vahvistaa sen asemaa Ruotsin
konsultointilähtöisillä markkinoilla. Avega ottaa
jatkossa johtavan roolin Tiedon ruotsalaisten
asiakkaiden liiketoiminnan uudistamisessa ja
muodostaa Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
-palvelualueen ytimen Ruotsissa. Avegalla on noin
350 työntekijää, ja sen liikevaihto oli 45,2 milj. euroa
(428 milj. kruunua) vuonna 2016. Avega yhdistettiin
Tietoon 1. joulukuuta.
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Henkilöstö

Joulukuun lopussa kokopäiväisen henkilöstön
määrä oli 14 329 (13 876). Kokopäiväisen
henkilöstön määrä globaaleissa toimituskeskuksissa
oli 6 979 (6 643) eli 48,7 % (47,9) henkilöstöstä.
Koko vuonna kokopäiväisen henkilöstön määrä
nousi nettomääräisesti noin 450:lla mukaan lukien
Avegan osto. IT-palveluissa henkilömäärä nousi yli
150:llä. Luku sisältää lähes 250 rekrytointia (netto),
minkä lisäksi yritysostot ja ulkoistussopimuksen
lisäsivät henkilömäärää lähes 450:llä. Tieto irtisanoi
yli 500 henkilöä vuoden aikana. Tuotekehityspalvelut
-alue rekrytoi lähes 300 henkilöä, pääasiassa
suotuisan kustannustason maissa.
Liukuva 12 kuukauden henkilöstövaihtuvuus oli 11,3
% (10,5) joulukuun lopussa.
Palkkainflaatio on nousussa etenkin Ruotsissa.
Suotuisan kustannustason maissa palkkojen nousu
on selvästi suurempaa kuin keskimäärin.
Konsernitasolla palkkainflaation odotetaan olevan
lähes 4 % vuonna 2018. Tieto odottaa, että yli
puolet palkkainflaatiosta eliminoituu toiminnan
asteittaisella siirtymisellä suotuisan kustannustason
maihin sekä ikärakenteen muutoksella.
Suomessa Tieto solmi sopimuksen
kilpailukykysopimuksen pohjalta. Sopimus astui
voimaan 13.1.2017. Sopimuksen pohjalta työaika
pidentyi noin kahdella työpäivällä vuodessa
Suomessa.
Dynaaminen liiketoimintaympäristö asettaa suuria
vaatimuksia osaamisen kehittämiselle ja hyvälle
työntekijäkokemukselle. Osaamisen uudistamisen
tärkeimpinä ajureina toimivat yhteiskunnan
digitalisaatio, uudet liiketoimintamallit sekä jatkuva
tarve kehittää innovaatioita ja tehostaa toimintaa.
Tiedon henkilöstöhallinto vastaa henkilöstöön
liittyvien toimintatapojen kehittämisestä Tiedossa.
Toiminnon johdossa on konsernin henkilöstöjohtaja,
ja maakohtaisesta henkilöstöhallinnosta vastaavat
maakohtaiset tiimit. Lisäksi palvelualoilla ja
toimialaryhmissä on omat henkilöhallinnon
vastuuhenkilöt.

Tiedossa oppiminen nähdään jatkuvana prosessina
nopeasti muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten
mukaisesti. Vuonna 2017 Tieto toteutti Learning as
a Lifestyle -hankkeen, jossa kannustettiin
työntekijöitä olemaan uteliaita ja oppimaan jatkuvasti
uutta tietotekniikan viimeisimmistä suuntauksista.
Hanke käynnistettiin kolmella aihealueella: Design
Thinking, DevOps ja Advanced Analytics.
Puolassa toteutettu hautomo-ohjelma, joka keskittyi
kokeneisiin IT-ammattilaisiin, sekä Kiinassa,
Puolassa ja Tšekin tasavallassa toteutetut laajat
harjoittelijaohjelmat, jotka on kohdistettu nuorempiin
osaajiin, ovat esimerkkejä vuoden aikana
toteutetuista kehityshankkeista. Tieto tukee
työntekijöidensä kasvu- ja oppimistarpeita monin
tavoin, joista esimerkkinä työnkierto,
työssäoppiminen, omatoiminen opiskelu sekä
koulutus ja verkko-oppiminen.
Uuden strategian ja toimintamallin toteutuksen
vahvistamiseksi Tieto tukee Open Source -kulttuuria,
joka perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.
Tämän myötä työntekijät voivat kokea, että he ovat
osallisia sekä voivat vaikuttaa työhönsä ja rakentaa
inspiroivaa työympäristöä. Aktiviteettipohjaiset
toimitilat ja online-työkalut tukevat joustavia tapoja
työskennellä ja ovat esimerkkejä avointa kulttuuria
tukevasta työympäristöstä.
Tiedon kehitysohjelmien lisäksi yhtiön osaamista eri
liiketoiminta-alueilla vahvistivat vuonna 2017
rekrytoinnit ja Avegan osto. Tieto rekrytoi muun
muassa toimiala- ja sovelluskonsultteja, arkkitehtejä
ja ohjelmistokehittäjiä. Yhtiön vastuullisuus,
aktiivisuus ja toimiminen osana laajempaa
ekosysteemiä tuotti tuloksia. Tieto rekrytoikin satoja
uusia työntekijöitä pohjautuen yhteistyöhön
kumppaneiden kanssa toimittajista korkeakouluihin
ja alan verkostoihin.
Työntekijöiden sitoutumista, joka perustuu
työntekijäkokemukseen, mitataan vuosittain Tiedon
sisäisellä työntekijätutkimuksella Voicella.
Vastausprosentti vuonna 2017 oli 84. Syksyn
mittauksen mukaan työntekijöiden sitoutumisaste oli
73 %, mikä on hieman korkeampi kuin
edellisvuonna. Tulos on kehittynyt myönteisesti
vuodesta 2014.
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Tiedon henkilöstöön liittyviä toimintatapoja ohjaa
Tiedon henkilöstöpolitiikka, joka kattaa kaikki
työntekijät ja toiminnot globaalisti.
Henkilöstöpolitiikan mukaan Tieto tukee ja
kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta sekä
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän
perusperiaatteista ja -oikeuksista.
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Muun kuin taloudellisen tiedon
informaatio

Tässä osiossa kuvataan Tiedon yritysvastuuta
kirjanpitolain 3. luvun vaatimusten mukaisesti (muut
kuin taloudelliset tiedot). Lakisääteisten vaatimusten
ja Tiedon yritysvastuuprioriteettien väliset yhteydet
on esitetty kaaviossa, joka kuvaa politiikkoja ja
prosesseja. Lisätietoja löytyy Tiedon
Yritysvastuuraportista.

Liiketoimintamallin kuvaus
Tieto on yksi pohjoismaiden suurimmista ohjelmistoja IT-palveluyrityksistä. Yhtiön toimialapohjaiset
ohjelmistotuotteet ja palvelut tukevat asiakkaiden
liiketoiminnan uudistamista ja perustuvat jatkuvaan
innovointiin ja tehokkaaseen toimintaan.
Tieto toimii konsulttina ja tukee asiakkaita uusien
palvelujen kehittämisessä sekä toimittaa ja ylläpitää
ratkaisuja. Tiedon tavoitteena on kehittää uusia
ratkaisuja ja innovoida uusia datakeskeisiä
liiketoimintamalleja yhdessä asiakkaiden ja
kumppaneiden kanssa. Lisäarvon tuottaminen ja
kilpailukyky perustuvat ratkaisuihin, joissa alan
viimeisimmät teknologiat yhdistetään
integrointikyvykkyyteen, teollistettuihin
palvelutoimituksiin ja vahvaan globaaliin
toimituskykyyn.

Muiden kuin taloudellisten kysymysten
hallinnan kuvaus
Tiedolla on järjestelmällinen yritysvastuun
hallintamenetelmä, joka sisältää tarvittavat politiikat,
prosessit, hallinnan ja organisaation sekä osaamisen
ja viestinnän.
Tiedossa yritysvastuutoimintaa johtaa CRohjausryhmä, joka toimii johtoryhmän ja hallituksen
neuvonantajana yritysvastuuseen liittyvistä
kysymyksistä sekä hyväksyy strategiset
yritysvastuusuunnitelmat ja Tiedon
vuosikertomuksen yritysvastuuosion yhdessä Tiedon
johtoryhmän kanssa. Ohjausryhmässä on
edustettuina Tiedon eri toimintoja ja yksiköitä
varmistaen, että sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien
kannat otetaan huomioon.

vuoden 2017 aikana. Käsiteltyjä asioita olivat
yritysvastuuraportin läpikäynti, vuosien 2017–2020
yritysvastuusuunnitelman läpikäynti ja
hyväksyminen, muun kuin taloudellisen tiedon
mukaan lukien merkittävät riskit läpikäynti, vuoden
2017 lahjoitukset sekä ajankohtaiset asiat.
Tiedon yritysvastuusuunnitelma 2020 kattaa
kestävän kehityksen painopistealueet, jotka on
määritetty ja priorisoitu yhdessä sisäisten ja
ulkoisten sidosryhmien kanssa. Kestävä kehitys on
Tiedolle pikemminkin mahdollisuus kuin riski, koska
digitalisaatio voi parantaa hyvinvointia ja
ympäristöolosuhteita muilla toimialoilla. Kestävän
kehityksen painopistealueet kattavat osaamisen,
tuotteet, toimitilat ja palvelut, jotka mahdollistavat
toimitukset asiakkaille. Niihin sisältyvät myös ITjärjestelmien vaikutukset kestävään kehityksen
asiakkaan toiminnassa kuten asiakkaan
hiilidioksidipäästöjen lasku, harmaan talouden
vähentäminen sekä ihmisten terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen. Jokaiselle kestävän
kehityksen osa-alueelle on määritelty julkistettu
tavoite, ja niiden toimenpideohjelmia, toteutusta ja
raportointia johtavat nimetyt vastuuhenkilöt.
Kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet ja tulokset
vuonna 2017 on esitetty tämän osion taulukossa.
Yritysvastuusuunnitelman kehittäminen ja
johtaminen pohjautuvat Tiedon yritysvastuun
hallintaprosessiin, joka noudattaa YK:n Global
Compact -mallia ja GRI-standardeja.
Tiedon yritysvastuusuunnitelma 2020 tukee YK:n
kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable
Development Goals). Näiden tavoitteiden avulla
yritykset voivat vaikuttaa myönteisesti kestävään
kehitykseen yhteiskunnassa. Kestävän kehityksen
hallinta Tiedossa mukaan lukien politiikat, prosessit,
due diligence- ja hallintamenetelmät on kuvattu
tämän osion kaaviossa.

Tiedon johtoryhmä ja hallitus kävivät läpi
yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä neljä kertaa
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Tiedon eettiset arvot on esitetty Tiedon eettisissä
periaatteissa, ja ne koskevat konsernin koko
henkilöstöä. Lisäksi Tiedolla on toimittajia koskevat
periaatteet, joita sovelletaan yhtiön toimittajiin ja
muihin yhteistyökumppaneihin. Ne perustuvat YK:n
Global Compact -periaatteisiin, jotka koskevat
ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, korruption
torjuntaa ja ympäristönhallintaa, sekä OECD:n
ohjeisiin monikansallisille yrityksille (Guidelines for
Multinational Enterprises). Eettiset
periaatteet koskevat kaikkia suunnitelman osaalueita, joita ohjataan myös muilla
yksityiskohtaisemmilla politiikkoilla ja ohjeistuksilla.
Politiikata sisältävät oleelliset lakisääteiset
vaatimukset sekä ja standardoidut muut parhaat
käytännöt, ja ne käydään läpi vuosittain.

Mahdolliset rikkomukset yhtiön eettisiä arvoja
vastaan raportoidaan yhtiön lakiasianjohtajalle tai
sisäiselle tarkastukselle. Kaikki tapaukset tutkitaan
luottamuksellisesti ennalta määrätyn prosessin
mukaisesti elimessä, jonka jäseninä toimivat Tiedon
lakiasiainjohtaja, Compliance-asioista vastaava
johtaja, sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja ja
yritysvastuujohtaja. Kaikkien selvitysten tulokset
raportoidaan osana säädösten noudattamiseen
liittyvää riskiraportointia tästä vastaavalle
toimikunnalle sekä hallituksen tarkastus- ja
riskivaliokunnalle. Lisäksi käytössä on erillisiä
kanavia tapahtumien raportointiin ja toiminnan
jatkuvaan kehittämiseen.
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Merkittävimmät riskit muilla kuin
taloudellisilla alueilla
Tiedon sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa,
että yhtiön toiminta on tehokasta ja noudattaa
strategisia tavoitteita ja että yhtiön taloudellinen
raportointi sekä johdolle tarjottava tieto on
paikkansapitävää, luotettavaa, kattavaa ja
ajantasaista. Sisäisen valvonnan
toimintaperiaatteissa korostetaan eettisiä arvoja
sekä hyvää hallinnointitapaa ja riskienhallintaa.
Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit on kuvattu
yksityiskohtaisesti Tiedon selvityksessä hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä.
Riskienhallintamalli koostuu
riskienhallintaorganisaatiosta, politiikoista,
toiminataperiaatteista sekä riskienhallinnan
välineistä. Riskienhallintaorganisaatio kehittää ja
ylläpitää yhtiön riskienhallintaa, mukaan lukien riskien
raportointi, riskienhallinnan johtaminen sekä
erilaisten riskien kuten strategisten, taloudellisten,
toiminnallisten ja liiketoiminnan säännösten
noudattamiseen liittyvien riskien seuranta.
Tiedon riskit yritysvastuun ja muiden kuin
taloudellisten alueiden osalta liittyvät lähinnä
säädösten noudattamiseen. Ne liittyvät myös
yrityksen maineeseen, jonka vahingoittuminen voisi
kielteisen julkisuuden lisäksi johtaa
yritysvastuuindeksien laskuun ja poikkeamiin
auditoinneissa. Vakavat rikkomukset saattaisivat
myös johtaa sellaisten asiakkaiden menettämiseen,
jotka käyttävät vain erittäin luotettavia kumppaneita,
sekä asiakkaiden luottamuksen menetykseen.
Vilpillinen, epäeettinen tai jopa laiton toiminta liittyen
esimerkiksi korruptioon tai eturistiriitoihin on
mahdollista, mikäli korruptionvastaisuus ja
vastuullinen tiimikulttuuri eivät ole riittävän vahvoja.
Tällaiset tilanteet saattaisivat johtaa esimerkiksi

siihen, ettei yhtiö voisi osallistua julkisiin
kilpailutuksiin, tai sanktioihin. Riskejä vähennetään
koulutuksen, auditointien ja sisäisten tarkastusten
sekä seurannan avulla.
Stressiin liittyvät terveysongelmat sekä syrjintä ja
häirintä ovat ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden
oikeuksiin liittyviä riskejä. Avainhenkilöiden pitkät
sairaslomat voivat johtaa toimitusten viivästymiseen.
Terveyshaasteilla on myös
kustannusvaikutuksia. Sekä terveyteen että
syrjintään ja häirintään liittyvät tekijät voisivat johtaa
työympäristöihin, joissa työntekijät eivät voi käyttää
hyväksi koko potentiaaliaan. Syrjintä voisi myös
heikentää Tiedon mahdollisuuksia kehittää ratkaisuja
yhteiskunnallisiin ongelmiin.
Tieto uskoo, että henkilöstön monimuotoisuus,
liittyen sukupuoleen, ikään tai kulttuuritaustaan, on
välttämätöntä, mikäli yhtiö haluaa säilyttää
kilpailukykynsä nopeasti kehittyvällä tietotekniikkaalalla. Monimuotoisuus ja osallistaminen ovat
olennainen osa Tiedon Open Source -kulttuuria ja
henkilöstöhallintoa. Yhtä tärkeää on henkilöstön
palautuminen ja hyvinvointi. Työntekijöiden terveysja hyvinvointi-indeksiä seurataan säännöllisesti, ja
yhtiössä ryhdytään tarpeen mukaan korjaaviin
toimenpiteisiin, mikäli työntekijöiden hyvinvointia on
tarpeen parantaa.
Tiedon suorat ja epäsuorat hankinnat saattavat
sisältä riskejä koskien ympäristöä, ihmisoikeuksia ja
työntekijöiden oikeuksia tai jopa korruptiota. Mikäli
toimitusketjussa esiintyisi vakavia rikkomuksia
kansainvälisiä sopimuksia vastaan, asiakkaat
saattaisivat päättää sopimuksensa Tiedon kanssa.
Tieto vähentää näitä riskejä muun muassa
auditointeja sisältävän toimittajaohjelmansa avulla.
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Kestävän kehityksen osa-alueiden tavoitteet ja tulokset
Aihe-alue
Tasa-arvo

Muun kuin
taloudellisen tiedon
osa-alue

Tavoite

Sosiaaliset asiat ja
henkilöstöasiat

Tulos
2017

Tavoite 2020

Eettisten periaatteiden verkkokurssin
suorittaminen liittyen tasa-arvoon, %

88 %

100 %

Osuus työntekijöistä, jotka ovat aina tai usein
kokevat painetta eivätkä pysty palautumaan

3%

Matala

KPI: Työntekijöiden sitoutumisaste, %

73 %

Työntekijäkokemus

Sosiaaliset asiat ja
henkilöstöasiat

Eettinen kulttuuri

Kaikki

Eettisten periaatteiden verkkokurssin
suorittaminen, %

88 %

100 %

Tietoturva ja tietosuoja

Ihmisoikeuksien
kunnioittaminen

Merkittävien, vahvistettujen valitusten määrä
koskien asiakkaan tietosuojan rikkomista ja
asiakkaan datan katoamista

0

0

Kestävä toimitusketju

Ihmisoikeuksien
kunnioittaminen,
korruption ja lahjonnan
torjunta,
ympäristöasiat

Uusien tai uudistettujen toimittajien määrä,
jotka allekirjoittavat Tiedon toimittajia koskevat
periaatteet (%) 1)

100 %

99 %

Kasvihuonekaasupäästöt

Ympäristöasiat

Tiedon epäsuoran energiankulutuksen
tuottama CO2 (kt)

-42 %

Siirtyminen
uusiutuvaan
energiaan
pohjoismaisissa
datakeskuksissa
vuonna 2017

-50 %

Kestävät IT-ratkaisut

Ympäristöasiat

Vältetty CO2 (kt)

75
ktonnia
CO2

Mallia ml. uusi
lähtökohtana
käytetty
vertailuluku,
täsmennetty
vuoden 2017
aikana

Taso, jossa
asiakkaiden
vältetyt päästöt
ylittää Tiedon
omat raportoidut
päästöt

1)

Keskitetty hankintatoiminto vastaa sopimuksista.
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Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Syyskuussa osakkeenomistajat, jotka halusivat
osallistua toimikuntatyöskentelyyn, nimesivät
seuraavat jäsenet:
• Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,
• Antti Mäkinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy
• Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo
• Kurt Jofs, hallituksen puheenjohtaja, Tieto
Oyj.
Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyivät
suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvoosuusjärjestelmään 31.8.2017 rekisteröityjen
omistusten perusteella.
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Hallitus

Tiedon hallituksen velvollisuutena on edistää yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etua.

Tiedon hallituksen kokoonpano ja valinta
Tiedon yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu
vähintään kuudesta ja enintään kahdestatoista
jäsenestä, joiden toimikausi on yksi vuosi.
Yhtiö on määritellyt tavoitteeksi, että hallituksen
jäsenten tulee ammatillisen pätevyyden lisäksi
edustaa kumpaakin sukupuolta sekä eri ammatteja
ja koulutusaloja ja että hallituksella kokonaisuutena
tulee olla riittävä ja monipuolinen osaaminen ja
kokemus yhtiön toimialasta ja markkinoista.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu
yhtiön suurimpien osakkeenomistajien edustajista,
valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle
ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Sen lisäksi,
että hallitus on sisällyttänyt yllä mainitut
monimuotoisuutta koskevat periaatteet
työjärjestykseensä, yhtiö myötävaikutti siihen, että
periaatteet sisällytettiin osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestykseen ja huomioitiin
etsittäessä uusia hallituksen jäseniä.

Yhtiökokouksen valitsemien jäsenten lisäksi yhtiön
henkilöstö valitsee kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä
hallitukseen henkilöstön edustusta koskevan
sopimuksen mukaisesti. Henkilöstön edustajien
toimikausi on kaksi vuotta. Tämä erityinen
asettamisjärjestys poikkeaa Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin 2015 suosituksesta 5 ”Hallituksen
valinta”. Henkilöstöedustus perustuu lakiin
henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa, ja
siitä on alun perin sovittu Tieto-konsernin ja sen
henkilöstön välillä vuonna 2001.
Henkilöstöedustuksen tavoitteena on mm. tarjota
henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa organisaatioon,
parantaa viestintää ja päätöksentekoa konsernin
sisällä, lisätä luottamusta yritysjohdon ja henkilöstön
välillä sekä vahvistaa henkilöstön turvallisuuden
tunnetta. Henkilöstön edustajat eivät kuitenkaan
osallistu sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka
koskevat yrityksen johdon nimittämistä tai
erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön
työsuhteiden ehtoja tai työtaisteluihin liittyviä
seikkoja.

Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten
sukupuolijakauma on pysynyt samana vuodesta
2012 ja ollut 2:6 (eli naisjäsenten osuus on ollut noin
33,3 % ja miesjäsenten 66,7 %).
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Hallitus 31.12.2017
Nimi

Syntymävuosi

Kansalaisuus

Koulutus

Päätoimi

Kurt Jofs
(puheenjohtaja)

1958

Ruotsi

Diplomi-insinööri

Yrittäjä, sijoittaja ja hallitusammattilainen

Harri-Pekka Kaukonen
(varapuheenjohtaja)

1963

Suomi

Tekniikan tohtori

Hallitusammattilainen

Timo Ahopelto

1975

Johanna Lamminen

1966

Suomi

Tekniikan tohtori, MBA

Toimitusjohtaja, Gasum Ltd

Sari Pajari

1968

Suomi

Diplomi-insinööri

Johtaja, myynti ja markkinointi (Sales and Marketing), Metsä
Board Oyj

Endre Rangnes

1959

Norja

Ekonomi

Hallitusammattilainen

Jonas Synnergren

1977

Ruotsi

Kauppatieteen maisteri

Osakas, Cevian Capital AB

Jonas Wiström

1960

Ruotsi

Diplomi-insinööri

Hallitusammattilainen

Esa Koskinen (henkilöstön
edustaja)

1955

Suomi

Kauppatieteen maisteri

Testisuunnittelija

Anders Palklint (henkilöstön
edustaja)

1967

Ruotsi

Diplomi-insinööri

Vanhempi projektipäällikkö

Yrittäjä, sijoittaja ja hallitusammattilainen

Kaikki Tiedon hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä ja kuusi jäsentä
kahdeksasta on riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten
riippumattomuus arvioidaan hallituksen
järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen jäsenten
tulee ilmoittaa hallitukselle mahdollisista
muutoksista, jolloin riippumattomuus arvioidaan
uudestaan.

Yksityiskohtaisemmat taustatiedot hallituksen
jäsenistä, kuten työkokemus, nykyiset ja entiset
luottamustehtävät sekä yhtiön palkka- ja
palkkioselvitys on esitetty Tiedon verkkosivuilla
(www.tieto.fi/sijoittajille).
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Toimitusjohtaja ja toimiva johto

Tieto-konsernin toimiva johto koostuu yrityksen
toimitusjohtajasta, johtoryhmästä sekä
toimialaryhmien, palvelualueiden ja
tuotekehityspalveluiden organisaatioista.
Toimialaratkaisut-palvelualue sisältää itsenäisesti
toimivan Datakeskeiset liiketoiminnot -yksikön.
Toimitusjohtajan nimittää yrityksen hallitus, ja hän on
vastuussa konsernin operatiivisesta johtamisesta
sekä sisäisestä tehokkuudesta ja laadusta.
Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, johon kuuluvat
toimialaryhmien ja palvelualueiden johtajat,
Datakeskeisten liiketoimintojen johtaja, talousjohtaja
ja henkilöstöjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja
hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimitykset
toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa omien
vastuualueidensa tuloksesta ja kehityksestä, ja he
valvovat niihin kuuluvien yksiköiden toimintaa.
Pääsäätöisesti vastuualueiden (toimialaryhmät,
palvelualueet ja tuotekehityspalvelut)
liiketoimintayksiköt tekevät päätökset omasta
liiketoiminnastaan ja vastaavat operatiivisista
tehtävistään.
Toimialaryhmä-, palvelualue- ja Tuotekehityspalvelutorganisaatioilla on tulosvastuu. Johtoryhmä valvoo
myös yhteiskuntavastuun (CR) periaatteiden
toteutumista ja hyväksyy sen tavoitteet yhdessä
hallituksen kanssa.
Syyskuussa Tieto ilmoitti muutoksesta
johtoryhmässään ja Finanssipalveluttoimialaryhmässä. Finanssipalvelut-ryhmän johtaja
Per Johanson on päättänyt siirtyä uusiin tehtäviin
yhtiön ulkopuolella. Christian Segersven nimitettiin
Finanssipalvelut-ryhmän johtajaksi ja Tiedon
johtoryhmän jäseneksi 1. lokakuuta 2017 alkaen.
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Johtoryhmän jäsenet 31.12.2017
Kimmo Alkio
Toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1963
Kansalaisuus: Suomi
Ekonomi ja Executive MBA
Yhtiössä vuodesta 2011

Katariina Kravi
Henkilöstöjohtaja
Syntymävuosi: 1967
Kansalaisuus: Suomi
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Yhtiössä vuodesta 2012

Håkan Dahlström
Johtaja, Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Ruotsi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2014

Tom Leskinen
Johtaja, Tuotekehityspalvelut
Syntymävuosi: 1966
Kansalaisuus: Suomi
Tekniikan lisensiaatti
Yhtiössä vuodesta 2013

Lasse Heinonen
Talousjohtaja
Syntymävuosi: 1968
Kansalaisuus: Suomi
Kauppatieteen maisteri
Yhtiössä vuodesta 2011

Cristina Petrescu
Johtaja, Julkinen sektori, terveydenhuolto ja
hyvinvointi
Syntymävuosi: 1968
Kansalaisuus: Ruotsi
Tietojenkäsittelytieteiden maisteri
Yhtiössä vuodesta 2002

Ari Järvelä
Johtaja, Datakeskeiset liiketoiminnot
Syntymävuosi: 1969
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2001
Satu Kiiskinen
Johtaja, Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
Syntymävuosi: 1965
Kansalaisuus: Suomi
Kauppatieteen maisteri
Yhtiössä vuodesta 2013

Christian Segersven
Johtaja, Finanssipalvelut
Syntymävuosi: 1975
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2013
Johtoryhmän palkitseminen on
esitetty Selvityksessä hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä. Yksityiskohtaisempia tietoja,
kuten johtoryhmän jäsenten täydelliset
ansioluettelot, löytyy Tiedon verkkosivuilta
(www.tieto.fi/sijoittajille).
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Tilintarkastajat

Tiedon hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta
valmistelee esityksen tilintarkastajien valinnasta, joka
esitetään yhtiön hallitukselle ja lopulta
yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiökokous päättää
tilintarkastajille maksettavista palkkioista, ja
tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi niitä vuosittain.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle
hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen
mukaisesti, että vuoden 2018 yhtiökokouksessa
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan
hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Tilintarkastus
Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous valitsi
uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy:n tilikaudelle 2017.
PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tomi
Hyryläisen. Vuonna 2017 Tieto-konserni maksoi
tilintarkastajille tilintarkastuksesta yhteensä 0,8 (0,8)
milj. euroa, josta 0,8 (0,8) milj. euroa konsernin
tilintarkastajalle PricewaterhouseCoopers Oy:lle, ja
muista palveluista yhteensä 0,3 (0,9) milj. euroa,
josta 0,3 (0,8) milj. euroa konsernin tilintarkastajalle.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle
hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen
mukaisesti, että tilikaudelle 2018 tilintarkastajaksi
valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
KHT Tomi Hyryläinen toimii päävastuullisena
tilintarkastajana.
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Osakkeet

Osakepääoma ja osakkeet
Tieto Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty
osakepääoma 31.12.2017 oli 76 555 412,00 euroa
ja osakkeiden määrä 74 109 252.
Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro. Tiedon
osakkeet noteerataan NASDAQ:ssä Helsingissä ja
Tukholmassa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake oikeuttaa yhtä suureen osinkoon ja yhteen
ääneen. Tiedon yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta
koskevan äänestysrajoituksen, jonka mukaan
kukaan ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä
kuin yhdellä viidesosalla yhtiökokouksessa
edustettuina olevista äänistä. Yhtiöjärjestys löytyy
yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.tieto.fi/
sijoittajille.

Osakkeenomistajat ja omien osakkeiden
omistus
Vuoden 2017 lopussa yhtiöllä oli 26 430
rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Suomen ja
Ruotsin arvopaperikeskusten rekisterien mukaan
suomalaiset sijoittajat omistivat Tiedon osakkeista
38,1 % ja ruotsalaiset 3,7 %. Suomessa ja
Ruotsissa oli yhteensä 24 816 yksityissijoittajaa, ja
he omistivat 12 % Tiedon osakkeista.
Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja sekä
heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2017 yhteensä
0,1 % osakkeista ja äänistä. Toimitusjohtaja on
mukana myös Tiedon pitkän aikavälin
kannustinohjelmissa, jotka maksetaan osittain
Tiedon osakkeina. Koska näihin kannustimiin
liittyvien lisäosakkeiden määrä riippuu yhtiön
taloudellisesta kehityksestä, ne eivät sisälly
yllämainittuihin lukuihin.

Tieto ei ole tietoinen osakassopimuksista tai
ristiinomistuksista, jotka rajoittaisivat kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden määrää ja yhtiön
osakkeiden voidaankin katsoa olevan 100 %:sti
kaupankäynnin kohteena lukuun ottamatta yhtiön
omistamia omia osakkeita.
Vuoden 2017 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt
omistivat yhteensä 386 127 omaa osaketta eli 0,5 %
osakkeista ja äänistä. Liittyen yhtiön
osakepohjaiseen palkitsemisohjelmaan yhteensä
25 555 Tiedon omistamaa osaketta toimitettiin
ohjelmaan osallistuville henkilöille. Vuoden lopussa
liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois
lukien yhtiön omistamat omat osakkeet oli
73 723 125.

Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Tiedolla on useita osakepohjaisia kannustinohjelmia
(lisätietoja saatavilla Konsernitilinpäätöksessä).
Näiden kannustinohjelmien perusteella mahdollisesti
toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta
hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi näillä
ei ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa
vaikutusta. Tieto ei ole laskenut liikkeeseen
vaihtovelkakirjalainoja eikä sillä ole voimassaolevia
optio-ohjelmia.

Hallituksen valtuudet
Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous valtuutti
yhtiön hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
siten, että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä on enintään 7 400 000 eli noin 10 %
yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta
lukumäärästä. Valtuutusta on tarkoitus käyttää
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen.

Tiedolla on kolme pitkäaikaista osakkeenomistajaa,
jotka omistavat vähintään 10 % osakkeista: Cevian
Capital Partners Ltd, Solidium Oy ja Silchester
International Investors LLP. Viimeisimmän tiedon
mukaan 31.8.2017 Cevian Capital Partners Ltd
omisti 11 066 684 osaketta eli 14,9 % Tiedon
osakkeista ja äänistä. Solidium Oy omisti 10,0 %
Tiedon osakkeista 31.12.2017. Perustuen
23.6.2015 saatuun ilmoitukseen Silchester
International Investors LLP:n omistus Tiedosta oli
7 401 027 osaketta eli 10,0 % osakkeista ja äänistä.
Vuonna 2017 ei tehty liputusilmoituksia.
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OSAKEINFORMAATIO
2017

2016

2015

2014

2013

74 109 252

74 109 252

74 009 953

73 675 903

73 132 367

Vuoden lopussa

73 723 125

73 697 570

73 544 869

73 165 084

72 590 573

Keskimäärin

73 722 565

73 660 433

73 426 563

72 944 228

72 369 221

76 555 412

76 555 412

76 555 412

76 555 412

76 555 412

Laimentamaton

1,46

1,46

1,23

0,48

0,86

Laimennusvaikutuksella oikaistu

1,46

1,46

1,23

0,48

0,86

6,45

6,62

6,57

6,44

7,08

Ylin vaihtokurssi, euroa

29,98

28,47

25,00

22,64

18,43

Alin vaihtokurssi, euroa

24,39

22,20

19,98

16,15

14,20

Tilikauden keskikurssi, euroa

26,85

24,83

22,48

19,45

16,09

35 895 771

34 827 778

37 041 013

28 085 320

26 657 716

48,4

47,0

50,0

38,1

36,5

Ylin vaihtokurssi, kruunua

289,50

275,90

246,10

207,90

155,00

Alin vaihtokurssi, kruunua

232,20

205,70

183,00

142,10

123,00

Tilikauden keskikurssi, kruunua

259,19

229,09

210,32

177,45

140,05

2 540 715

1 802 382

1 802 615

3 138 593

1 511 176

3,4

2,4

2,4

4,3

2,1

1 925,4

1 920,9

1 829,5

1 584,8

1 202,3

Osingonjako, 1 000 euroa

103 212

101 001

99 290

95 177

65 369

Osinko, nimellinen, euroa

1,40

1,37

1,35

1,30

0,90

Osinko, % tuloksesta

95,9

93,8

109,8

270,8

104,7

Osakkeiden lukumäärä
Osakkeiden lukumäärä
Ulkona olevat osakkeet 1)

Osakepääoma tilikauden lopussa, euroa

Osakekohtaisia tunnuslukuja
Voitto/osake, euroa

Oma pääoma/osake, euroa

Kurssikehitys ja vaihto
NASDAQ Helsingissä

Pörssivaihto, kpl
Pörssivaihto, %

NASDAQ Tukholmassa

Pörssivaihto, kpl
Pörssivaihto, %

Markkina-arvo, milj. euroa

Osingonjako

Osakekurssiin suhteutettuja tunnuslukuja
NASDAQ Helsingissä
Hinta/voitto -suhde (P/E)

18

18

20

45

19

Osinko suhteessa ostokurssiin tilikauden päättyessä, %

5,4

5,3

5,5

6,0

5,5

NASDAQ Tukholmassa
Hinta/voitto -suhde (P/E)
Osinko suhteessa ostokurssiin tilikauden päättyessä, %
1)

18

18

20

45

19

5,4

5,3

5,5

6,0

5,4

Oikaistu yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2017.tieto.com/fi

TIETO VUOSIKERTOMUS 2017

70

/ T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S / H A L L I T U K S E N T O I M I N TA K E R T O M U S / O S A K K E E T

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2017

Osakkeet

%

11 066 684

14,9

Solidium Oy

7 415 418

10,0

Silchester International Investors LLP 2)

7 401 027

10,0

4

Swedbank Robur rahastot

1 883 968

2,5

5

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

1 571 423

2,1

6

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

838 648

1,1

7

Valtion Eläkerahasto

773 000

1,0

8

Nordea rahastot

758 259

1,0

9

OP-Suomi Arvo-sijoitusrahasto

675 050

0,9

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

541 345

0,7

10 suurinta osakkeenomistajaa

32 924 822

44,4

- joista hallintarekisteröityjä

20 351 679

27,5

Hallintarekisteröidyt

24 968 124

33,7

Muut

16 216 306

21,9

Yhteensä

74 109 252

100,0

1

Cevian Capital 1)

2
3

10

Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin.
1)

Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Cevian Capitalin omistus 31.8.2016 oli 11 066 684 osaketta, mikä vastaa 14,9 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.

2)

Silchester International Investors LLP ilmoitti 23.6.2015, että sen omistus Tieto Oyj:ssä on 7 401 027 osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.

Osakkeiden määrä

Osakkeenomistajat

Osakemäärä

Lkm

%

Lkm

%

1 - 100

6 208

37,6

345 997

0,5

101 - 500

6 530

39,6

1 714 897

2,3

501 - 1 000

1 878

11,4

1 445 035

1,9

1 001 - 5 000

1 551

9,4

3 316 236

4,5

5 001 - 10 000

165

1,0

1 157 943

1,6

10 001 - 50 000

101

0,6

2 247 258

3,0

50 001 - 100 000

23

0,1

1 515 929

2,0

100 001 - 500 000

25

0,2

5 214 046

7,0

500 001 -

10

0,1

57 141 351

77,1

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2017.tieto.com/fi

TIETO VUOSIKERTOMUS 2017

/ T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S / H A L L I T U K S E N T O I M I N TA K E R T O M U S / O S A K K E E T

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2017.tieto.com/fi

71

TIETO VUOSIKERTOMUS 2017

/ T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S / H A L L I T U K S E N T O I M I N TA K E R T O M U S / O S I N K O

Osinko

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 585,5 milj.
euroa. Vuoden 2017 tuloksen osuus tästä on 103,5
milj. euroa. Hallitus ehdottaa 1,20 (1,15) euron
osakekohtaista osinkoa vuodelta 2017. Koska
yhtiöllä on vahva kassavirta ja tavoitteena on
kehittää yhtiön pääomarakennetta, hallitus ehdottaa
lisäksi 0,20 (0,22) euron osakekohtaista lisäosinkoa.
Tieto säilyttää hyvän valmiuden investoida kasvuun

sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti myös
osingonmaksun jälkeen. Ehdotettu osinko ei
vaaranna yhtiön maksukykyä.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat
ehdotettuna osingon täsmäytyspäivänä 26.3.2018
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
osakkeenomistajarekisteriin tai Euroclear Sweden
AB:n rekisteriin.
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Lähitulevaisuuden riskit ja
epävarmuustekijät

Valuuttakurssien muutokset, etenkin Ruotsin ja
Norjan kruunu, vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja
kannattavuuteen. Ruotsin ja Norjan osuus Tiedon
myynnistä on lähes puolet. Tilinpäätöksessä on
lisätietoja valuuttariskien hallinnasta ja lisäksi
internet-sivulla www.tieto.com/currency-impact on
tietoa valuuttaherkkyyksistä.
Asiakkaiden liiketoiminnan uudistamiseen liittyy riski
alhaisemmista hinnoista olemassa olevissa
palveluissa. Samanaikaisesti uudistamisten
odotetaan tuovan Tiedolle uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi uudet
teknologiat kuten pilvipalvelut johtavat siihen, että
kysyntä painottuu pidemmälle standardisoituihin ja
vähemmän työvoimaa vaativiin ratkaisuihin. Nämä
muutokset saattavat johtaa tarpeeseen jatkaa
toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja rekrytoida uutta
osaamista. Tämä saattaa johtaa väliaikaisesti
päällekkäisiin henkilöstökustannuksiin ja synnyttää
epävarmuutta yrityksen sisällä.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan
toukokuussa 2018. Uudet tietosuoja-asetukseen
pohjautuvat vaatimukset saattavat edelleen lisätä
Tiedon ohjelmistopohjaisten ratkaisujen
kehittämiskustannuksia, mutta useiden
asiakassopimusten mukaan Tiedolla on oikeus
veloittaa lisätyön kustannuksia asiakkailta. Lisäksi
uusi asetus avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi
Tiedon tietoturva- ja sovelluspalveluille.

Tiedon kymmenen suurimman asiakkaan osuus
liikevaihdosta on 31 %, ja niin ollen yhtiön
liikevaihdon kehitys on suhteellisen herkkä
muutoksille suurten asiakkaiden kysynnässä.
Asiakaskeskittymä on vahvimmin näkyvissä
Tuotekehityspalveluissa. Osuus on kuitenkin
laskenut useita prosenttiyksikköjä muutaman
viimeisimmän vuoden aikana.
Uusien teknologioiden ja ohjelmistojen kehittämiseen
ja toteutukseen liittyvät riskit ovat tyypillisiä ITpalveluyrityksille. Tiedossa nämä liittyvät palveluiden
toimitusten yhteydessä tapahtuvien omien
ohjelmistotuotteiden kehittämiseen ja kolmansien
osapuolten tuotteiden integrointiin. Lisäksi alalle
tyypillisiä riskejä ovat teknologialisensseihin liittyvät
lisämaksut sekä toimitusten laatuun liittyvät
mahdolliset ongelmat ja niistä johtuvat
projektiylitykset ja sopimussakot.
Yrityksiin kohdistuu globaalisti verotarkastuksista
johtuvia uusia riskejä, ja eräät maat saattavat lisätä
uutta sääntelyä. Tämän lisäksi muutoksilla
veroviranomaisten tulkinnoissa saattaa olla kielteinen
vaikutus yrityksiin.
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Koko vuoden 2018 näkymät

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1)
liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta
(161,5 milj. euroa2) vuonna 2017).
1)

oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-

tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
2)

päivitetään IFRS 15 -standardin pohjalta uusien vertailulukujen
mukaisesti

Taloudellinen kalenteri 2018

28.2. mennessä
Vuosikertomus 2017 Tiedon verkkosivuilla
22.3.
Varsinainen yhtiökokous

Tieto julkaisee kolme osavuosikatsausta:
26.4.
Osavuosikatsaus 1/2018 (klo 8.00)
20.7.
Osavuosikatsaus 2/2018 (klo 8.00)
24.10.
Osavuosikatsaus 3/2018 (klo 8.00)
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/ RAPORTOIDUT VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Raportoidut vaihtoehtoiset tunnusluvut

Tieto käyttää "oikaistua liikevoittoa (EBIT)”
vaihtoehtoisena tunnuslukuna, koska se kuvaa
liiketoiminnan tulosta paremmin ja helpottaa
vertailua tuloskausien välillä. Tätä vaihtoehtoista
tunnuslukua käytetään IFRS:n mukaisten
tunnuslukujen lisäksi, mutta se ei korvaa IFRStunnuslukuja. Oikaistut erät sisältävät
uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot,
liikearvon alentumiset ja muut erät.

Milj. Euroa
Liikevoitto (EBIT)
+ uudelleenjärjestelykulut
+ myyntitappiot

2017
1-12

2016
1-12

139,2

140,8

22,7

14,8

0,3

0,2

+/- yritysjärjestelyihin liittyvät erät

-0,2

+/- muut

-0,5

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

161,5

-1,9
1) 4)

-1,7

2) 4)

152,2

1)

Ruotsissa yksi etuuspohjainen eläkejärjestely päätettiin ja uusi maksuperusteinen eläkejärjestely perustettiin. Tämän johdosta on kirjattu 1,1 milj. euron nettokustannukset. Sisältää
myös 1,0 milj. euron poiston liittyen vanhentuneeseen omaisuuteen, jonka uudet teknologit ovat korvanneet.
2) Arvonlisäveron

oikaisu edellisvuosilta Venäjällä -1,1 milj. euroa.

3)

Suomessa noin 250 nykyisellä työntekijällä on ollut etuuspohjainen eläkejärjestely. Pohjautuen neuvotteluihin vakuutusyhtiön kanssa Tieto päätti etuuspohjaisen eläkejärjestelynsä
tulevien eläkekarttumien osalta. Tämän johdosta henkilöstökuluihin on joulukuussa 2016 kirjattu 4,6 milj. euron voitto (velvoitteen täyttämisestä). Lisätietoja vuoden 2016
vuosikertomuksessa. Muihin eriin sisältyy myös 1,5 milj. euron kertaluonteinen poisto liittyen vanhentuneeseen omaisuuteen, jonka uudet teknologit ovat korvanneet.
4)

Suomessa nykyisillä työntekijöillä, joilla on ollut etuuspohjainen eläkejärjestely, on 1.1.2017 alkaen ollut mahdollisuus siirtää etuuspohjainen eläkkeensä maksuperusteiseen
eläkejärjestelyyn, ja eräät nykyiset työntekijät ovat päättäneet tehdä kyseisen muutoksen. Tämän johdosta henkilöstökuluihin on joulukuussa 2017 kirjattu 2,4 milj. euron voitto
(velvoitteen täyttämisestä). Lisätietoja vuoden 2017 vuosikertomuksessa.
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/ VIIDEN VUODEN LUVUT

Viiden vuoden luvut

VIIDEN VUODEN LUVUT
2017

2016

2015

2014

2013

1 543,2

1 492,6

1 460,1

1 522,5

1 606,8

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

139,2

140,8

125,2

61,1

85,7

Liikevoitto, % liikevaihdosta

9,0

9,4

8,6

4,0

5,3

135,8

136,8

119,3

56,6

79,1

8,8

9,2

8,2

3,7

4,9

Laimentamaton

1,46

1,46

1,23

0,48

0,86

Laimennusvaikutuksella oikaistu

1,46

1,46

1,23

0,48

0,86

Liikevaihto, milj. euroa

Voitto ennen veroja, milj. euroa
% liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos, euroa

Oma pääoma/osake, euroa

6,45

6,62

6,57

6,44

7,08

1 148,0

1 074,5

1 086,3

1 031,5

1 094,6

Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %

22,4

22,1

19,0

7,1

12,0

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 1)

20,5

21,6

20,4

9,8

13,5

Omavaraisuusaste, %

42,6

47,3

46,2

47,8

49,3

Nettovelkaantumisaste, %

32,7

22,5

2,7

-12,6

3,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa

50,8

61,6

50,5

42,5

68,3
4,3

Taseen loppusumma, milj. euroa

% liikevaihdosta
Yrityshankinnat, milj.euroa
Henkilöstö keskimäärin

3,3

4,1

3,5

2,8

49,3

37,6

86,2

1,1

3,4

13 889

13 472

13 184

14 007

15 170

1)

Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa on koronvaihtosopimusten ja valuuttakurssierojen negatiivinen nettovaikutus käsitelty rahoituskuluna vuodesta 2014 lähtien. Vuoden 2013
tunnusluku on vastaavasti uudelleenlaskettu.
2013 luvut on oikaistu IFRS 11 'Yhteisjärjestelyt' -standardin mukaisesti. 12 kuukauden keskimääräisessä nimittäjässä olevia tase-eriä, jotka koskevat vuotta 2012, ei ole mukautettu
IFRS 11-standardin mukaisiksi.
Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.
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Tunnusluvut katsausjaksoittain

TUNNUSLUVUT KATSAUSJAKSOITTAIN
Tilintarkastamaton
Liikevaihto, milj. euroa

2017 1)
1–12

2017
10–12

2017
7–9

2017
4–6

2017
1–3

2016 1)
1–12

2016
10–12

2016
7–9

2016
4–6

2016
1–3

1 543,2

409,6

354,9

385,5

393,2

1 492,6

403,6

340,5

381,0

367,5

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

139,2

48,0

41,1

28,2

21,9

140,8

45,1

35,1

32,3

28,3

Voitto ennen veroja, milj. euroa

135,8

46,4

40,9

27,6

20,9

136,8

44,3

34,1

30,7

27,7

Laimentamaton

1,46

0,50

0,46

0,28

0,21

1,46

0,46

0,37

0,33

0,29

Laimennusvaikutuksella oikaistu

1,46

0,50

0,46

0,28

0,21

1,46

0,46

0,37

0,33

0,29

Oma pääoma/osake, euroa

6,45

6,45

6,06

5,60

5,44

6,62

6,62

6,05

5,67

5,46

Omavaraisuusaste, %

42,6

42,6

44,5

40,6

39,2

47,3

47,3

44,4

42,2

38,9

155,7

155,7

161,4

164,6

38,0

109,7

109,7

136,4

103,3

-21,3

Nettovelkaantumisaste, %

32,7

32,7

36,1

39,8

9,5

22,5

22,5

30,6

24,7

-5,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa

50,8

11,4

9,1

21,0

9,3

61,6

24,4

16,0

11,8

9,4

Yrityshankinnat, milj. euroa

49,3

49,3

-

-

-

37,6

0,3

37,3

-

-

Jakson lopussa

14 329

14 329

13 851

13 754

13 822

13 876

13 876

13 758

13 381

13 200

Keskimäärin, kumulatiivinen

13 889

13 889

13 827

13 821

13 899

13 472

13 472

13 339

13 229

13 173

Osakekohtainen tulos, euroa

Korollinen nettovelka, milj. euroa

Henkilöstö

1)

Perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen

Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.
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Tunnuslukujen laskentakaavat

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Voitto/osake

=

Kauden tulos
Osakkeiden lukumäärän osakeantikorjattu vuosikeskiarvo

Oma pääoma/osake

=

Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Oman pääoman tuotto, %

=

Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta – välittömät verot

* 100

Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto, %

=

Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta + rahoituskulut

* 100

Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma

* 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot
Korollinen nettovelka

=

Korolliset velat – korolliset saamiset – rahavarat – rahoitusarvopaperit

Nettovelkaantumisaste, %

=

Korollinen nettovelka
Oma pääoma
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Konsernitilinpäätös

TULOSLASKELMA (IFRS)
Milj. euroa

Liite

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

Liikevaihto

1

1 543,2

1 492,6

Liiketoiminnan muut tuotot

3

17,4

19,8

Palvelut ja tavarat
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot

-235,0

-232,8

8,

9

-873,1

-827,1

14,

15

-54,7

-53,9

-

-

4

-261,8

-261,0

Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta

29

Liikevoitto

3,2

3,2

139,2

140,8

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

6

1,5

2,1

Korkokulut ja muut rahoituskulut

6

-4,7

-5,0

Nettokurssivoitot/-tappiot

6

Voitto ennen veroja

Tuloverot

12

Tilikauden voitto

-0,2

-1,1

135,8

136,8

-28,0

-29,6

107,8

107,2

107,8

107,2

Tilikauden voitto jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

0,0

0,0

107,8

107,2

Laimentamaton

1,46

1,46

Laimennusvaikutuksella oikaistu

1,46

1,46

107,8

107,2

-19,0

-2,1

-

-0,2

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa

7

Laaja tulos, milj. euroa

Tilikauden voitto
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
Rahavirran suojaukset (verojen jälkeen)
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto/tappio
(verojen jälkeen)
Laaja tulos

-2,4

-2,1

86,4

102,8

86,4

102,8

Tulos jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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TULOSVERTAILU
Liikevaihto kasvoi 3,4 % ja oli 1 543,2 (1 492,6) milj.
euroa. Kasvu paikallisissa valuutoissa oli 4,1 %. ITpalveluiden liikevaihto kasvoi 3,0 %, paikallisissa
valuutoissa kasvu oli 3,6 %. Tuotekehityspalveluissa
liikevaihto kasvoi 7,9 %, paikallisissa valuutoissa
kasvu oli 9,6 %. Liiketoimintaostoilla oli 17 milj.
euron myönteinen vaikutus liikevaihtoon. Vaikutukset
kohdistuivat Toimialaratkaisut ja Liiketoiminnan
konsultointi ja toteutus -alueisiin. Valuuttakursseilla,
lähinnä Ruotsin kruunun heikkenemisellä, oli 10 milj.
euron kielteinen vaikutus liikevaihtoon.
Liikevoitto (EBIT) oli 139,2 (140,8) milj. euroa eli
9,0 % (9,4) liikevaihdosta. Liikevoittoon vaikuttivat
kielteisesti tammikuussa 2017 käynnistettyyn
automaatio- ja tehostamisohjelmaan liittyvät
uudelleenjärjestelykulut.
Toiminnan tehostamisohjelmalla oli noin 20 milj.
euron myönteinen vaikutus kustannuspohjaan
vuonna 2017, mutta tulosta pienensi noin 18 milj.
euron palkkainflaatio. Palveluiden
kehittämiskustannukset olivat edellisvuoden tasolla
eli lähes 75 milj. euroa.

Henkilöstökulut nousivat 6 % ja niiden osuus
liikevaihdosta oli 56,6 % (55,4). Henkilöstökuluihin
sisältyy uudelleenjärjestelykuluja 21,9 (10,6) milj.
euroa. Tulospohjaisiin kannustimiin liittyvät varaukset
olivat 37,6 (25,6) milj. euroa, mukaan lukien sekä
lyhyen että pitkän aikavälin kannustimet.
Keskimääräinen kokopäiväisen henkilöstön määrä oli
13 889 (13 472).
Nettorahoituskustannukset olivat 3,4 (4,0) milj.
euroa. Nettokorkokustannukset olivat 2,1 (2,1) milj.
euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat
0,2 (1,1) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut
olivat -1,1 (-0,8) milj. euroa.
Tuloslaskelman välittömiin veroihin sisältyy 22,4 milj.
euroa kuluneelta vuodelta maksettavaa tuloveroa ja
6,5 milj. euroa (negatiivinen) laskennallista veron
muutosta. Verokanta Suomessa oli 20,0 % ja
Ruotsissa 22,0 %.

Kulurakenne, %

2015

2014

Palvelut ja tavarat

16,8

16,7

Henkilöstökulut

60,5

57,0

Liiketoiminnan muut kulut

18,6

19,3

-

2,7

Arvonalentumistappio
Suunnitelman mukaiset poistot
Yhteensä
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TASE (IFRS)
Milj. euroa

Liite

31.12.2017

31.12.2016

VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo

31

441,3

409,7

Muut aineettomat hyödykkeet

14,

30,

14

51,1

52,3

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

15

94,9

94,0

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta

29

16,3

16,5

Laskennalliset verosaamiset

13

25,7

29,9

Rahoitusleasingsaamiset

23

0,8

2,2

0,4

0,0

Muut korolliset saamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat

16

Pitkäaikaiset varat yhteensä

0,5

0,7

631,0

605,3

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset

17

420,7

390,3

Eläkesaamiset

11

7,4

7,4

Rahoitusleasingsaamiset

23

2,0

3,5

Muut korolliset saamiset

0,0

0,3

Verosaamiset

8,7

11,0

Rahavarat

18

Lyhytaikaiset varat yhteensä

Varat yhteensä

78,2

56,7

517,0

469,2

1 148,0

1 074,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma

19

76,6

76,6

Ylikurssirahasto ja muut rahastot

19

42,6

43,4

Osakeanti optio-oikeuksilla

19

-

-

Kertyneet voittovarat

356,0

368,1

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

475,2

488,1

Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

0,4

-

475,6

488,1

Pitkäaikaiset velat
Lainat

23

102,5

103,8

Laskennalliset verovelat

20,

13

38,3

34,9

Varaukset

22

2,6

5,4

Eläkevelvoitteet

11

11,9

13,9

Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

3,8

0,2

159,1

158,2

362,5

344,6

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat

24

Verovelat
Varaukset
Lainat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

Oma pääoma ja velat yhteensä
Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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TASEVERTAILU

Varat
Konsernin taseen loppusumma kasvoi 6,8 % ja oli
1 148,0 (1 074,5) milj. euroa. Liikearvo kasvoi 441,3
(409,7) milj. euroon. Yritysostot kasvattivat liikearvoa

40,6 milj. euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat
50,8 (61,6) milj. euroa mukaan lukien uudet
rahoitusleasingsopimukset.

Varat tase-erittäin
31.12., %

2015

2014

35.4

31.4

Muut aineettomat hyödykkeet

3,8

3,2

Aineellinen omaisuus

7,6

8.0

38,8

41.8

Liikearvo

Muut varat
Rahavarat

14,4

15,6

Yhteensä

100,0

100,0

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma oli 475,6 (488,1) milj. euroa.
Tilikauden nettotulos kasvatti omaa pääomaa 107,8
milj. euroa ja osingot vähensivät omaa pääomaa
101,0 milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli 42,6 % (47,3).
Nettovelkaantumisaste nousi 32,7 %:iin (22,5).
Korollinen nettovelka oli 155,7 (109,7) euroa

sisältäen 234,7 (166,9) milj. euroa korollista velkaa,
2,5 (5,5) milj. euroa rahoitusleasingvelkaa, 2,8 (5,7)
milj. euroa rahoitusleasingsaatavia, 0,5 (0,3) milj.
euroa muita korollisia saatavia ja 78,2 (56,7) milj.
euroa rahavaroja.

Oma pääoma ja velat tase-erittäin
31.12, %
Osakepääoma

2015

2014

7.0

7,4

Muu oma pääoma

37.4

38.3

Korollinen vieras pääoma

16,4

10,9

Korottomat velat

39,2

43,4

100,0

100,0

Yhteensä
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RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
Milj. euroa

Liite

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

107,8

107,2

54,7

53,9

1,9

1,3

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset

14,

15

Osakeperusteiset maksut
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta

3,

4

0,0

0,1

29

-3,2

-3,2

-5,4

-7,7

Muut oikaisut
Rahoituskulut, netto
Tuloverot

6

3,4

4,0

12

28,0

29,6

-27,9

-40,9

Nettokäyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Varastojen muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Saadut leasing-sopimuksiin liittyvät korkotuotot
Saadut korot
Maksetut korot
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Saadut osingot pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista

29

0,0

0,0

12,5

-10,7

171,8

133,6

0,1

0,2

1,4

2,3

-3,5

-4,2

9,8

9,8

-15,2

-10,7

3,5

3,8

Maksetut välittömät verot

-16,9

-37,6

Liiketoiminnan rahavirta

151,0

97,2

-43,7

-32,3

-47,0

-61,7

-0,3

0,0

Käyttöomaisuusmyynnit

0,4

0,1

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit

0,0

-

Lainasaamisten muutos

2,7

2,5

Investointien rahavirta

-87,9

-91,4

-101,0

-99,3

Investointien rahavirta
Konserniyritysten ja liiketoimintojen hankinnasta johtuva nettorahavirta

30

Muut käyttöomaisuusinvestoinnit
Konserniyritysten ja liiketoimintojen myynnistä johtuva nettorahavirta

Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot
Käytetyt optiot

-

0,8

-1,0

-1,3

Rahoitusleasingvelkojen maksut

21

Lyhytaikaisten lainojen nostot

21

1 657,4

625,3

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

21

-1 595,8

-628,2

Pitkäaikaisten lainojen nostot

21

0,5

-

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

21

-0,3

-1,5

-40,2

-104,2

22,9

-98,4

56,7

156,2

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Rahavarat kauden alussa

18

Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin

-1,4

-1,1

Rahavarojen muutos

22,9

-98,4

78,2

56,7

Rahavarat kauden lopussa
Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa

Liite

31.12.2015

Osakepääoma

Ylikurssirahasto
ja muut
rahastot

Osakeanti
optiooikeuksilla

Omat
osakkeet

76,6

44,6

0,0

-11,6

Muuntoerot

Rahavirran
suojaukset

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

Yht.

Määräysvallattomien
omistajien
osuus

Oma
pääoma
yht.

-49,2

0,2

12,1

410,1

482,8

0,1

482,9

107,2

107,2

0,0

107,2

-2,1

-2,1

-2,1

2,2

-2,1

-2,1

107,3

102,8

Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista
johtuva vakuutusmatemaattinen
voitto (verojen jälkeen)
Muuntoerot
Rahavirran suojaukset
(verojen jälkeen)

-1,2

-3,1

-1,2

-3,1

27

-0,2

Laaja tulos

-0,2

-0,2

-0,2
0,0

102,8

Liiketoimet omistajien kanssa
Omaan pääomaan kirjatut
osakeperusteiset maksut

8

Osingonjako
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

Pääomaosuusmenetelmällä
yhdisteltyjen sijoitusten vaikutus

31.12.2016

76,6

43,4

0,0

-11,6

-52,3
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1,1

1,1

-99,4

-99,4

0,7

0,7

0,7

Määräysvallattomien
omistajien osuus
Liiketoimet omistajien
kanssa yht.

1,1
-99,4

-

12,8

0,1

0,1

-0,1

-

-98,2

-97,5

-0,1

-97,6

0,0

0,0

419,2

488,1

0,0

-

488,1
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Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa

Liite

31.12.2016

Osakepääoma

Ylikurssirahasto
ja muut
rahastot

Osakeanti
optiooikeuksilla

Omat
osakkeet

76,6

43,4

0,0

-11,6

Muuntoerot

Rahavirran
suojaukset

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

Yht.

Määräysvallattomien
omistajien
osuus

Oma
pääoma
yht.

-52,3

-

12,8

419,2

488,1

-

488,1

107,8

107,8

0,0

107,8

-2,4

-2,4

Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista
johtuva vakuutusmatemaattinen
tappio (verojen jälkeen)
Muuntoerot nettosijoituksista
ruotsalaisiin tytäryhtiöihin
(verojen jälkeen)
Muuntoerot
Rahavirran suojaukset
(verojen jälkeen)

-0,8

-26,2

-0,8

-26,2

-2,4

0,4

0,4

0,4

7,6

-19,4

-19,4

113,4

86,4

1,7

1,7

1,7

-101,0

-101,0

-101,0

0,0

0,0

27

-

Laaja tulos

-

0,0

86,4

Liiketoimet omistajien kanssa
Omaan pääomaan kirjatut
osakeperusteiset maksut

8

Osingonjako
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla
Määräysvallattomien
omistajien osuus
Liiketoimet omistajien
kanssa yht.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pääomaosuusmenetelmällä
yhdisteltyjen sijoitusten vaikutus

31.12.2017

76,6

42,6

0,0

-11,6

-78,5

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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-

12,8

-99,3

-99,3

0,0

0,0

433,3

475,2

0,4

0,4

0,4

-98,9

0,0

0,4

475,6
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
(IFRS)

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LAADINTAPERIAATTEET

Yhtiö
Yhtiö
Tieto Oyj (y-tunnus 0101138-5) on IT-palveluihin ja
ohjelmistotuotteisiin keskittyvä Suomen
lainsäädännön mukaisesti perustettu julkinen
suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on
Espoo: Keilalahdentie 2-4, 02101 Espoo, Suomi ja
se on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja
Tukholmassa. Hallitus hyväksyi
konsernitilinpäätöksen julkaistavaksi 6. helmikuuta
2018. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla
on oikeus hyväksyä tai hylätä konsernitilinpäätös sen
julkistamisen jälkeen. Yhtiökokouksella on
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen
muuttamisesta.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Laadintaperusteet
Tieto Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
Konsernitilinpäätös on esitetty miljoonina euroina ja
se perustuu alkuperäisiin hankintahintoihin, ellei
näissä laadintaperiaatteissa ole toisin ilmoitettu.

Uudet ja muutetut standardit ja tulkinnat
Konsernitilinpäätös on laadittu käyttäen samoja
laadintaperiaatteita kuin vuonna 2016. Konserni on
ottanut käyttöön seuraavat standardit ja muutokset
ensimmäistä kertaa 1.1.2017 alkaneella tilikaudella:
• Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen
realisoitumattomista tappioista – muutokset
IAS 12:een; ja
• Tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskeva
hanke – muutokset IAS 7:ään.

Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei ole vielä
otettu käyttöön:

Eräiden uusien, julkaistujen tilinpäätösstandardien ja
tulkintojen käyttö ei ollut pakollista 31.12.2017
päättyneinä tilikausina, eikä niitä ole otettu käyttöön
konsernissa. Alla on konsernin arvio näiden uusien
standardien ja tulkintojen vaikutuksista:
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

IFRS 9 koskee seuraavia seikkoja
rahoitusinstrumenttien kirjaamisessa:
• Kirjaaminen ja pois kirjaaminen
• Luokittelu ja mittaaminen ml.
arvonalentuminen
• Suojauslaskenta
Konserni ottaa standardin käyttöön kun se on
pakollista 1.1.2018.
Konserni ei odota IFRS 9 -standardin käyttöönoton
vaikuttavan merkittävästi sen taseeseen,
tuloslaskelmaan tai laajaan tuloslaskelmaan.
Luokittelun ja mittaamisen osalta konserni on
arvioinut IFRS 9:n mukaiset omaisuusluokat sekä
liiketoimintamalli- että rahavirtatestien pohjalta.
Testien perusteella konserni on tullut siihen
lopputulokseen, ettei se odota muuttavansa
useimpien varojensa kirjausmenettelyä lukuun
ottamatta myyntisaamisia, jotka myydään ilman
takautumisoikeutta ja jotka liiketoimintamallin
mukaan pidetään myymistarkoituksessa ja kirjataan
näin ollen käypään arvoon tulosvaikutteisesti
(FVTPL) jaksotetun hankintamenon sijaan ja
esitetään erikseen taseessa.
Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin
rahoitusvelkojen kirjaamiseen.

IAS 12:een tehtyjen muutosten käyttöönotolla ei ollut
vaikutusta tilikauteen tai aikaisempiin tilikausiin, eikä
ole todennäköistä, että niillä olisi vaikutusta tuleviin
tilikausiin. IAS 7:n muutos sisältää vaatimuksen
rahoitustoimintaan liittyvien velkojen muutosten
esittämisestä, ks. liitetieto 21.
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Uuden arvonalentumismenetelmän (toteutuneista
odotettavissa oleviin luottotappioihin) osalta konserni
on alustavasti arvioinut, että mikäli IFRS 9:n
mukainen menetelmä olisi otettu käyttöön jo vuonna
2016, vuoden lopun kokonaistulos olisi ollut
seuraavan kaltainen:

Milj. Euroa
Myyntisaamisten odotettavissa olevat luottotappiot
Sopimusvarojen odotettavissa olevat luottotappiot
1)

Vuoden 2016
tilinpäätöksessä

Mikäli IFRS 9:ää
olisi sovellettu1)

1,5

~0,9

-

~0,2

vain menneiden tappioiden pohjalta, koska muita muutoksia ei voi arvioida ennakolta

Konsernissa ei ole avoimia rahavirran
suojaussuhteita, joiden käyvän arvon muutos
kirjattaisiin omaan pääomaan. Tämän vuoksi
konserni ei odota muutoksilla olevan oleellista
merkitystä sen suojausten kirjaamisen kannalta.
Konserni aikoo käyttää poikkeamismahdollisuutta,
jonka ansiosta sen ei tarvitse laskea uudestaan
vertailutietoja edellisiltä tilikausilta luokittelussa ja
mittaamisessa (ml. arvonalentuminen) tapahtuneiden
muutosten osalta. IFRS 9 -standardin
käyttöönotosta johtuvat erotukset rahoitusvarojen ja
-velkojen kirjanpitoarvoissa sisällytetään
pääsääntöisesti edellisen tilikauden voittoihin
1.1.2018.
Lisätietoja IFRS 9:n vaatimuksista ja konsernin
tulkinnasta löytyy alta.
Luokittelu ja mittaaminen

Rahoitusvarojen uusi luokittelumalli on
periaatepohjaisempi kuin tämänhetkisen standardin
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja
arvostaminen. Rahoitusvarat luokitellaan niiden
rahavirtaluonteen sekä sen liiketoimintamallin
pohjalta, johon ne liittyvät.
Määräykset eivät vaikuta konsernin rahoitusvelkojen
kirjaamiseen, koska uudet vaatimukset vaikuttavat
vain sellaisten rahoitusvelkojen kirjaamiseen, jotka
kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, eikä
konsernilla ole tällaisia velkoja lukuun ottamatta
johdannaisia, joiden suhteen IFRS 9 ei tuo
mukanaan muutoksia. Pois kirjaamista koskevat
säännöt on otettu standardista IAS 39
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen,
eivätkä ne ole muuttuneet.

Arvonalentuminen

Uusi arvonalentumismalli edellyttää odotettavissa
oleviin luottotappioihin liittyvien
arvonalentumisvarausten kirjaamista eikä pelkästään
toteutuneiden luottotappioiden kirjaamista kuten IAS
39:n mukaan. IFRS 9 myös laajentaa sellaisia varoja,
joita arvonalentuminen ei koske, mukaan lukien
sopimusvarat. Tämän vuoksi konserni uskoo, että
niiden varojen, joita IFRS 9:n mukainen
arvonalentuminen koskee, arvonalentumistappioista
tulee herkempiä muutoksille muttei välttämättä
suurempia.
Konserni odottaa, että arvonalentumislaskelmien
vaikutus kohdistuu merkittävimmin
myyntisaamisiin.
Konserni on segmentoinut asiakkaansa niiden
sijainnin ja toimialan pohjalta niin, että kunkin
asiakassegmentin luotto-ominaisuudet olisivat
samankaltaiset. Laskiessaan odotettavissa olevia
luottotappioita konserni ottaa huomioon saatavien
kunkin ikäryhmän historialliset luottotappioasteet
asiakkaiden edellisen kolmen vuoden
maksukäyttäytymisen pohjalta. Konserni mukauttaa
näitä asteita perustuen arvioon yleisestä
markkinatilanteesta kussakin asiakasmaaryhmässä.
Odotettavissa olevien luottotappioiden vaikutuksen
sopimusvaroihin odotetaan olevan vähäinen.
Konserni odottaa käyttävänsä samaa
asiakassegmentointia ja samoja luottotappioasteita
kuin erääntymättömissä myyntisaamisissa.
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Konserni on päättänyt laskea vuokrasaamistensa
koko voimassaoloajan odotettavissa olevat
luottotappiot, mutta tämän päätöksen sekä
kyseisten erien odotettavissa olevien
luottotappioiden odotetaan myös olevan vähäisiä.

alkuvaiheen käynnistystulot ja -menot.
Nykyään tuotot kirjataan käynnistyksen
aikana ja kustannukset sitä mukaa, kun niitä
syntyy. IFRS 15:n mukaan käynnistystoimet
eivät johda luvatun tavaran tai palvelun
siirtymiseen asiakkaalle eivätkä siten
muodosta suoritevelvoitetta.
Käynnistysvaiheen menoja ei kirjata kuluiksi
vaan IFRS 15:n mukaiseksi omaisuuseräksi
sillä edellytyksellä, että määritetyt kriteerit
täyttyvät. Arvioinnin perusteella
käynnistysvaiheen menojen osuus nykyisissä
käynnistyssopimuksissa ei ole merkittävä,
minkä vuoksi vaikutusten konsernin
tilinpäätökseen ei odoteta olevan olennaisia.

Suojauslaskenta

Uudet suojauslaskentasäännöt tuovat
suojauslaskennan lähemmäs konsernin yleisiä
riskienhallinnan käytäntöjä. Yleisesti ottaen
useammat suojaussuhteet saattavat kelvata
suojauslaskennan kohteiksi, koska standardissa
otetaan käyttöön periaatepohjaisempi
lähestymistapa. Konsernissa ei ole avoimia
rahavirran suojaussuhteita, joiden käyvän arvon
muutos kirjattaisiin omaan pääomaan. Tämän vuoksi
konserni ei odota muutoksilla olevan oleellista
merkitystä sen suojausten kirjaamisen kannalta.

Ohjelmistoratkaisut

Esittäminen ja siirtymävaihe

Uusi standardi sisältää myös laajempia
esittämisvaatimuksia ja muutoksia esitystapaan.
Näiden muutosten odotetaan muuttavan konsernin
tapaa esittää rahoitusinstrumentit niin laadun kuin
laajuuden suhteen etenkin sinä vuonna, jolloin uusi
standardi otetaan käyttöön.
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

IFRS 15 perustuu siihen, että myyntituotot kirjataan,
kun tavaraa tai palvelua koskeva määräysvalta siirtyy
asiakkaalle.
IFRS 15 -standardia tulee soveltaa tilikausilla, jotka
alkavat 1.1.2018 tai sen jälkeen. Konserni ottaa
IFRS 15 -standardin käyttöön
konsernitilinpäätöksessään 31.12.2018 päättyvänä
vuonna käyttäen takautuvaa menetelmää.
Liiketoimintamalli koostuu jatkuvista palveluista,
ohjelmistoratkaisuista, projekteista ja
konsultoinnista. Tavarat ovat pääasiassa
ohjelmistolisenssien myyntiä. Myyntituotto kattaa ITpalveluiden ja -tavaroiden myynnin käyvän arvon
ilman arvonlisäveroa, alennuksia tai
valuuttakurssieroja.
Johto on arvioinut uuden standardin käyttöönoton
vaikutuksia, eikä oleta sillä olevan olennaista
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Vaikutukset
vuoden 2017 liikevaihtoon ovat arviolta alle
0,5 miljoonaa euroa.
Arvioinnissa keskityttiin seuraaviin alueisiin, joihin
IFRS 15:n odotetaan vaikuttavan:
Jatkuvat palvelut

• Jatkuvien käyttöpalvelusopimusten
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• Ohjelmistolisenssit ja muut tuotteet. Tällä
hetkellä tuotteen myynti tuloutetaan, kun sen
omistukseen liittyvät oleelliset riskit ja hyödyt
ovat siirtyneet ostajalle eikä myyjällä ole enää
oikeutta luovuttaa tuotetta edelleen tai
tosiasiallista määräysvaltaa tuotteeseen
nähden. Tuoteliiketoiminnassa
asiakassopimukset sisältävät tyypillisesti
ohjelmistolisenssejä, ohjelmistojen
käyttöönottoa ja ylläpitoa. Riippuen
räätälöinnin ja integroinnin asteesta
ohjelmistolisenssit kirjataan nykyään erikseen
riskien ja hyötyjen siirtyessä asiakkaalle tai
yhdessä käyttöönottopalvelun kanssa, kun
räätälöinti on merkittävää eikä lisenssi toimi
ilman palvelua. IFRS 15:n käyttöönotto
saattaa johtaa muutoksiin erillisten
suoritevelvoitteiden tunnistamisessa, mikä
saattaa joissain tapauksissa vaikuttaa
lisenssituottojen kirjaamisajankohtaan, mutta
vaikutusten ei odoteta olevan olennaisia.
• Software as a service (SaaS). Konserni on
viime aikoina solminut lukuisia SaaSsopimuksia asiakkaiden kanssa. Sopimukset
sisältävät käyttöönottoprojekteja ja jatkuvia
palveluita. Arvioinnin perusteella näiden
sopimusten käyttöönottoprojektit sisältävät
käynnistystoimia ja käyttöönottopalveluita,
jotka kattavat asiakkaan toiminnan
siirtämisen standardoituihin,
moduulipohjaisiin ohjelmistoihin, joissa
räätälöinnin astetta ei pidetä merkittävänä.
Käyttöönottopalveluita pidetään jatkuvista
SaaS-palveluista erillisinä velvoitteina.
Käynnistystoimet kirjataan samalla tavalla
kuin käyttöpalveluihin liittyvä
käynnistysvaihe. Myöskään nykyisten SaaSsopimusten osalta vaikutusten konsernin
tilinpäätökseen ei odoteta olevan olennaisia.
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Projektit

• Takuuvelvoitteet. Konserni myöntää takuita
ohjelmistojen tai sovellusten
toimitusprojekteille, mutta ei myönnä
palveluilla laajennettuja takuita
asiakassopimuksissaan. Arvioinnin
perusteella takuut ovat luonteeltaan
varmennuksia siitä, että toimitus on
sovittujen vaatimusten mukainen. Tällä
hetkellä aikaan ja materiaalin perustuviin
sopimuksiin liittyvät takuut tuloutetaan
takuuaikana. IFRS 15:n mukaan takuut
käsitellään IAS 37:n (Varaukset, ehdolliset
velat ja ehdolliset varat) mukaisesti.
Vaikutukset konsernin tilinpäätökseen eivät
ole olennaisia.
Yhteistä kaikille liiketoimintamalleille

• Muuttuva vastike. IFRS 15:n mukaan
muuttuva vastike täytyy arvioida sopimusta
solmittaessa. IFRS 15 edellyttää, että
arvioitua muuttuvaa vastiketta rajoitetaan,
jotta tuottoja ei kirjattaisi liikaa. Tavallisimmat
muuttuvat elementit transaktiohinnassa ovat
eri tyyppiset alennukset. Arvioinnin pohjalta
tuoton kirjaamisajankohtaan ei odoteta
suuria muutoksia.
Yleisarvio on, että myyntituottojen
kirjaamisajankohdan ei odoteta muuttuvan
merkittävästi. Tällä hetkellä palvelusopimusten tuotto
perustuu palveluvolyymeihin tai aikaan ja
materiaaleihin, ja se kirjataan sille ajanjaksolle, jonka
aikana palvelu toimitetaan tai projekti saadaan
päätökseen. Konserni tulee kirjaamaan
asiakassopimusten jatkuvat palvelut sarjana
erotettavissa olevia tavaroita tai palveluita, yhtenä
suoritusvelvoitteena, kun IFRS 15:n mukaiset
vaatimukset täyttyvät.
IFRS 15:n mukaan tuotot kirjataan ajan kuluessa,
kun määritellyt kriteerit täyttyvät. Konserni on
arvioinut, että palvelut yleensä toimitetaan ajan
kuluessa, koska asiakas joko saa ja kuluttaa
samanaikaisesti konsernin suoritteesta saamansa
hyödyn tai konsernin suorite ei luo omaisuuserää,
jolla olisi konsernille vaihtoehtoista käyttöä, missä
tapauksessa konsernilla on toimeenpantavissa oleva
oikeus saada maksu toteutetusta työstä.
Takautuvaa menetelmää käyttäessään konserni
soveltaa IFRS 15:n vaatimuksia kuhunkin esitettyyn
vertailukauteen ja oikaisee konsernitilinpäätöksensä.
Konserni suunnittelee käyttävänsä IFRS 15:n sallimia
käytännön apukeinoja, kun standardia sovelletaan
takautuvasti.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Tammikuussa 2016 julkaistu IFRS 16 merkitsee sitä,
että lähes kaikki vuokrat merkitään taseeseen, kun
operatiivisia vuokrasopimuksia ja
rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden
standardin mukaan kirjataan omaisuuserä (oikeus
käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien
maksamista koskeva rahoitusvelka. Ainoita
poikkeuksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä
omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset.
Vuokranantajia koskeva kirjaaminen ei muutu
merkittävästi.
Standardi vaikuttaa ensisijaisesti konsernin
operatiivisten vuokrasopimusten kirjaamiseen.
Raportointiajankohtana konsernilla on eipurettavissa olevia operatiivisia vuokrasopimuksia
180,8 milj. euron arvosta (liitetieto 32).
Konserni ei kuitenkaan ole vielä arvioinut tarvitaanko
mahdollisesti muutoksia johtuen esimerkiksi
muutoksesta käsitteen vuokra määritelmässä ja
muuttuvien vuokranmaksujen erilaisesta käsittelystä
sekä jatko- ja päättämisvaihtoehdoista. Tämän
vuoksi ei vielä ole mahdollista arvioida niiden
käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokravelkojen
määrää, jotka tulee kirjata uuden standardin
astuessa voimaan, tai sitä, miten tämä jatkossa
vaikuttaa konsernin tulokseen ja rahavirtojen
luokitteluun.
IFRS 16 -standardia tulee soveltaa tilikausilla, jotka
alkavat 1.1.2019 tai sen jälkeen. Tässä vaiheessa
konserni ei aio ottaa standardia käyttöön ennen kuin
se astuu voimaan.
Muut standardit

Muita standardeja, jotka eivät vielä ole voimassa ja
joilla odotettaisiin olevan oleellinen vaikutus
konserniin nykyisellä tai tulevilla tilikausilla tai tuleviin
transaktioihin, ei ole olemassa.

Yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen sisältyy emoyhtiö Tieto Oyj
ja kaikki emoyhtiön välittömässä tai välillisessä
määräysvallassa olevat tytäryhtiöt. Yleensä tämä
perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa yli puolet
äänivallasta. Arvioitaessa, onko konsernilla toisessa
yhtiössä määräysvalta, otetaan huomioon sellaisen
potentiaalisen äänivallan olemassaolo ja vaikutus,
joka on tarkasteluhetkellä toteutettavissa käyttämällä
oikeus tai suorittamalla vaihto.
Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen
hankintapäivästä myyntipäivään asti.
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Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään
hankintamenomenetelmällä. Tytäryrityksen
hankinnasta maksettava vastike määritetään
luovutettujen varojen, vastattaviksi otettujen velkojen
ja konsernin liikkeeseen laskemien oman pääoman
ehtoisten osuuksien käypänä arvona. Luovutettu
vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä
johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon.
Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi
toteutuessaan. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen
yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut
velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankintaajankohdan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien
omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan
hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai
määrään, joka vastaa määräysvallattomien
omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen
nettovarallisuudesta.
Taseeseen merkitään liikearvoksi määrä, jolla
luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien
osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistetun
osuuden käypä arvo yhteenlaskettuina ylittävät
hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Jos
vastikkeen, määräysvallattomien omistajien osuuden
ja aiemmin omistetun osuuden yhteismäärä on
pienempi kuin tytäryrityksen hankitun
nettovarallisuuden käypä arvo ja kyseessä on
edullinen kauppa, erotus kirjataan suoraan laajaan
tuloslaskelmaan.
Konsernin sisäiset saamiset, velat ja liiketapahtumat,
mukaan lukien osingot ja sisäiset katteet,
eliminoidaan yhdistelyssä.
Tieto Oyj omistaa osuuksia yhteisyrityksissä, joissa
sillä on oikeus järjestelyn nettovaroihin ja siten
yhdistelee osuutensa pääomaosuusmenetelmällä
IFRS 11 'Yhteisjärjestelyt' standardin mukaisesti.
Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa
yhteisyritysosuudet kirjataan alun perin
hankintamenon määräisenä ja sitä lisätään tai
vähennetään kirjaamalla konsernin osuus hankintaajankohdan jälkeisistä voitoista tai tappioista ja
muista laajan tuloksen eristä. Jos konsernin osuus
yhteisyrityksen tappioista on yhtä suuri tai suurempi
kuin sen osuus yhteisyrityksestä, konserni ei kirjaa
lisää tappiota, ellei sillä ole oikeudellista tai
tosiasiallista velvoitetta eikä se ole suorittanut
maksuja yhteisyrityksen puolesta.
Määräysvallattomien omistajien osuudet ilmoitetaan
erillisenä eränä konsernin omassa pääomassa.

Segmenttiraportointi
Tiedon toimintamalli muodostuu palvelualueiden ja
toimialaryhmien matriisista, jossa palvelualueet ovat
taloudellisen raportointirakenteen tärkeimmät

toiminnalliset segmentit. Raportoitavat
palvelualuesegmentit ovat Teknologiapalvelut ja
uudistaminen, Liiketoiminnan konsultointi ja
toteutus, Toimialaratkaisut ja Tuotekehityspalvelut.
Toiminnallisten segmenttien raportointi vastaa yhtiön
sisäistä raportointia ylimmälle operatiiviselle
päätöksentekijälle. Ylimmäksi operatiiviseksi
päätöksentekijäksi, jolle kuuluu vastuu resurssien
allokoinnista ja toiminnallisten segmenttien
suorituksen arvioinnista, on nimetty yhtiön
johtoryhmä, joka vastaa myös strategisesta
päätöksenteosta.
Liikearvo on kohdennettu rahavirtaa tuottaville
yksiköille, jotka toimivat useissa eri maissa, ja siksi
liikearvo ei sisälly segmenttitiedoissa oleviin maittain
esitettyihin pitkäaikaisiin varoihin.

Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat
Konserniyritysten tilinpäätöksiin sisältyvät erät
arvostetaan sen taloudellisen ympäristön valuutassa,
jossa kyseinen yritys pääasiallisesti toimii
(”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös esitetään
euroissa, joka on yhtiön toimintavaluutta ja
konsernin esittämisvaluutta.
Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat kirjataan
tapahtumapäivän vaihtokurssin mukaisesti.
Ulkomaan rahan määräisten monetaaristen taseerien arvostuksessa käytetään tilikauden viimeisen
päivän päätöskurssia. Ulkomaan rahan määräiset eimonetaariset käypään arvoon arvostetut erät
muutetaan toimintavaluutan määräisiksi käyvän
arvon arvostuspäivän tai uudelleenarvostuspäivän
kursseihin. Muut ei-monetaariset erät kirjataan
tapahtumapäivän vaihtokurssin mukaisesti.
Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot
sisäisistä pitkäaikaisista lainoista tytäryhtiöille, silloin
kun ne on luokiteltu IAS 21:n mukaisesti
nettosijoituksiksi ulkomaiseen yksikköön, on
kirjattava tulosvaikutteisesti raportoivan yhteisön
erillistilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksessä
tällaiset kurssierot on kirjattava alun perin muihin
laajan tuloksen eriin ja siirrettävä omasta pääomasta
tulosvaikutteisiksi, kun nettosijoituksesta luovutaan.
Muut liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssivoitot ja
-tappiot sisältyvät liikevoittoon, paitsi ne
suojauslaskennan piiriin kuuluvat erät, jotka
esitetään muissa laajan tuloksen erissä.
Rahoitukseen liittyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot
sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.
Tytäryhtiöiden (joista mikään ei toimi
hyperinflatorisessa taloudessa), joiden
toimintavaluutta eroaa konsernin
esittämisvaluutasta, tulokset ja taseet muutetaan
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esittämisvaluutan mukaisiksi seuraavasti:
• Taseiden varat ja velat muutetaan tilikauden
viimeisen päivän päätöskurssin mukaan.
• Tulot ja menot tuloslaskelmassa muutetaan
keskimääräisten kurssien mukaan.
• Kaikki näistä muutoksista aiheutuvat
muuntoerot kirjataan laajan tuloksen eriin.
Kun tytäryhtiö myydään, mahdolliset muuntoerot
tuloutetaan tuloslaskelmassa osana luovutusvoittoa
tai -tappiota.
Ulkomaisen yksikön hankinnasta koituvan liikearvon
ja käyvän arvon muutokset kirjataan ulkomaisen
tytäryhtiön varoihin ja velkoihin ja ne muunnetaan
päätöskurssin mukaan. Tästä johtuvat muuntoerät
kirjataan laajan tuloksen eriin.

Myyntituottojen tulouttaminen
Myyntituotot kirjataan IAS 11 'Pitkäaikaishankkeet'
ja IAS 18 'Tuotot' -standardien mukaisesti.
Myyntituotoiksi kirjataan IT-palvelujen ja -tuotteiden
arvonlisäveroton ja annetuilla alennuksilla sekä
vaihtokurssieroilla oikaistu myynti käyvästä
arvostaan. Palvelut koostuvat pääasiassa
räätälöidyistä ohjelmistoratkaisuista,
ohjelmistoratkaisujen ylläpidosta sekä
tietojenkäsittely- ja verkkopalveluista. Myydyt
tuotteet ovat pääasiassa ohjelmistolisenssejä.
Palvelujen myyntituotto jaksotetaan sille tilikaudelle,
jonka aikana palvelu toimitetaan. Kiinteähintaisista
projekteista ja vastaavanlaisista asiakassopimuksista
saatava tulo jaksotetaan valmistusasteen
perusteella. Valmistusaste lasketaan kuukausittain
vertaamalla toteutuneita työkustannuksia koko
projektin arvioituun työkustannusten määrään.
Valmistusastemenetelmää käytetään edellyttäen,
että valmistusaste ja palvelusopimukseen liittyvät
tulot ja menot voidaan arvioida luotettavasti. Elleivät
nämä ehdot täyty, ainoastaan menoja vastaava
osuus tuloutetaan, jos tulojen odotetaan kattavan
kyseiset menot. Toiminnan ohjaus perustuu
projektien tulokseen ja suorat kustannukset kirjataan
palvelualueiden, pääasiallisten toiminnallisten
segmenttien, toimituksiin. Asiakasprojektien
seurannassa projekti todetaan tappiolliseksi, jos
projektin suorien kustannusten arvioidaan ylittävän
odotetut kokonaistuotot. Tällöin kirjataan välittömästi
tappiovaraus kattamatta jäävien suorien
kustannusten osalta.
Tuotteen myynti tuloutetaan, kun sen omistukseen
liittyvät oleelliset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet
ostajalle eikä myyjällä ole enää oikeutta luovuttaa
tuotetta edelleen tai tosiasiallista määräysvaltaa
tuotteeseen nähden.

Jatkuvien käyttöpalvelusopimusten käynnistys- ja
haltuunottovaiheeseen liittyvät menot kirjataan
kuluksi toteutumishetkellä. Käyttöpalvelusopimusten
myyntituotto perustuu palvelumääriin ja jaksotetaan
sille tilikaudelle, jonka aikana palvelu toimitetaan.

Tilauskanta
Tilauskantana esitetään tulouttamaton osa
asiakkaiden allekirjoittamista tilauksista.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin
liiketoiminnan myynnistä ja muista luovutusvoitoista,
vuokratuloista ja julkisista avustuksista. Lopetettujen
toimintojen tuotot sisältyvät lopetettujen toimintojen
nettotulokseen.

Julkiset avustukset
Julkiset avustukset on kirjattu liiketoiminnan muihin
tuottoihin niillä tilikausilla, joilla avustuksen
kohteeseen liittyvät kustannukset ovat syntyneet.
Aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan liittyvät
investointiavustukset vähennetään kyseessä olevan
käyttöomaisuushyödykkeen tasearvosta ja
tuloutetaan poistojen kohteena olevan
omaisuuserän taloudellisena käyttöaikana
pienentyneen poiston muodossa.

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi toteutumishetkellä.
Merkittävien uusien liiketoimintakonseptien ja
ohjelmistotuotteiden kehitysmenot aktivoidaan
taseeseen aineettomana omaisuutena, jos niihin
liittyvien tulojen voidaan kohtuudella odottaa
kattavan kyseiset menot, ja seuraavat kriteerit
täyttyvät: hyödykkeen tekninen toteuttaminen on
mahdollista niin, että se voidaan ottaa käyttöön tai
myydä; johdolla on aikomus saattaa hyödyke
valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se; hyödykettä
pystytään käyttämään tai se pystytään myymään;
käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja
muita voimavaroja kehittämistyön
loppuunsaattamiseen ja hyödykkeen käyttämiseen
tai myymiseen; pystytään osoittamaan, miten
hyödyke tulee kerryttämään todennäköistä
taloudellista hyötyä; hyödykkeestä
kehittämisvaiheessa aiheutuvat menot ovat
luotettavasti määritettävissä. Aineeton omaisuus
arvostetaan poistoilla ja arvonalentumistappioilla
vähennettyyn hankintamenoon.

Tuloverot
Tuloslaskelman tuloverot sisältävät konserniyhtiöiden
tilikauden verotettavasta tulosta maksettavat
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tuloverot sekä oikaisut aiemmilta vuosilta ja
laskennallisten verovelkojen tai verosaamisten
muutokset. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi
milloin ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin tai
suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin
myös vero kirjataan kyseisiin eriin.
Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista
konsernitaseen varojen ja velkojen kirjanpitoarvon ja
verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset
verosaamiset ja verovelat lasketaan niiden
verokantojen ja -lakien mukaisesti, jotka on säädetty
tai käytännössä hyväksytty tilinpäätöspäivään
mennessä ja joita odotetaan sovellettavan, kun
kyseinen laskennallinen verosaaminen tai verovelka
realisoituu. Suurimmat väliaikaiset erot liittyvät
poistoeroihin, tilikausien tappioihin ja aineettomiin
oikeuksiin. Laskennallinen vero kirjataan väliaikaisista
eroista lukuun ottamatta seuraavia eriä:
verotuksessa vähennyskelvoton liikearvo,
kirjanpidolliseen ja verotukselliseen tulokseen
vaikuttamattomien varojen ja velkojen kirjaukset, kun
kyseessä ei ole liiketoiminnan yhdistäminen, sekä
tytäryhtiösijoituksiin liittyvät erot, jotka eivät
todennäköisesti tule muuttumaan.
Laskennalliset verosaamiset kirjataan ainoastaan, jos
on todennäköistä, että ne voidaan käyttää tulevien
verotettavien tulojen kattamiseen. Yhdistelystä
johtuvat laskennalliset verovelat ja -saamiset
kirjataan konsernitaseeseen, jos niiden
veroseuraamusten realisoituminen on
todennäköistä.

Liikearvo
Liikearvoa syntyy tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysten
hankinnan yhteydessä, ja se on määrä, jolla
suoritettu vastike ylittää Tiedon osuuden hankinnan
kohteen yksilöitävissä olevien varojen, velkojen ja
ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä
arvosta ja määräysvallattomien omistajien osuuden
käyvän arvon.

Liikearvon alentumisen testaus
Yritysostojen yhteydessä hankittu liikearvo testataan
vuosittain ja aina, kun jokin tapahtuma tai
olosuhteiden muutos osoittaa, että kirjattu arvo ei
ehkä ole kerrytettävissä. Liiketoimintojen
yhdistämisessä hankittu liikearvo kohdistetaan
arvonalentumistestausta varten niille rahavirtaa
tuottaville yksiköille tai yksikköjen ryhmille, joiden
odotetaan hyötyvän yhdistämisen tuomista
synergioista. Jokainen yksikkö tai yksikköjen ryhmä,
jolle liikearvoa kohdistetaan, on alin taso, jolla
liikearvoa seurataan sisäisesti johdon tarkoituksia
varten. Jos rahavirtaa tuottavalle yksikölle kirjatun
liikearvon määrä ylittää kerrytettävissä olevan
rahamäärän, erotus kirjataan arvonalennukseksi.
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on käyttöarvo
määritettynä tulevien kassavirtojen nettonykyarvona
tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetty käypä
arvo sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Aineeton omaisuus
Aineettoman omaisuuden hankintameno aktivoidaan
taseeseen. Liiketoimintojen yhdistämisen kautta
hankittu aineeton omaisuus aktivoidaan
hankintahetken käyvästä arvostaan. Aineettoman
omaisuuden vaikutusaika määritetään joko
rajalliseksi tai rajoittamattomaksi. Aineeton
omaisuus, jonka vaikutusaika on rajallinen,
poistetaan kyseisenä vaikutusaikana
tasaeräpoistoina. Jos aineettoman omaisuuden
vaikutusaika on rajoittamaton, suoritetaan
arvonalentumistesti vuosittain ja aina, kun jokin
tapahtuma tai olosuhteiden muutos osoittaa, että
kirjattu arvo ei ehkä ole kerrytettävissä.
Tieto-konsernin liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä kirjattu aineeton omaisuus liittyy yleensä
asiakkaisiin tai teknologioihin, joiden vaikutusaika
tunnetaan. Tieto ei yleensä kirjaa markkinointiin
liittyvää aineetonta omaisuutta taseeseen, koska
hankitun liiketoiminnan arvo koostuu normaalisti
asiakassuhteista, teknologiasta ja henkilöstöstä (joka
sisältyy liikearvoon), minkä johdosta markkinointiin
liittyvällä aineettomalla omaisuudella ei yleensä ole
erillistä kirjattavissa olevaa arvoa.
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Konserni soveltaa seuraavia taloudellisia vaikutusaikoja:

Vuotta
Ohjelmistot

3

Muut aineettomat hyödykkeet

3–10

Allokoidut aineettomat hyödykkeet, teknologia

3–10

Allokoidut aineettomat hyödykkeet, asiakassuhteet

2–10

Käyttöomaisuus
Maa-alueista ei tehdä poistoja. Muu käyttöomaisuus
arvostetaan suunnitelman mukaisilla
poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Saadut
julkiset avustukset kirjataan hankintamenon
vähennyksiksi. Liiketoimintojen yhdistämisissä
hankittu aineellinen käyttöomaisuus arvostetaan
hankintahetken käypään arvoon.

Poistosuunnitelma perustuu kunkin omaisuuserän
arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan ja
tasaeräpoistoihin. Tarvittaessa käyttöomaisuuden
jäljellä oleva vaikutusaika arvioidaan uudestaan
kunkin tilikauden lopussa.
Rahoitusleasingsopimuksilla hankittu omaisuus
aktivoidaan käyttöomaisuuteen ja poistetaan
taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa.

Konserni soveltaa seuraavia taloudellisia vaikutusaikoja:

Vuotta
Rakennukset ja rakennelmat
Tietojenkäsittelylaitteet

25–40

1)

1–5

Muut koneet ja laitteet

5

Muu aineellinen omaisuus

5

1)

PC-tietokoneiden hankintameno kirjataan kuluksi hankintahetkellä.

Leasingsopimukset
Konserni vuokralle ottajana

Leasingsopimukset on luokiteltu rahoitus- ja
käyttöleasingsopimuksiksi.
Rahoitusleasingsopimuksilla hankittu omaisuus
aktivoidaan käyttöomaisuuteen ja poistetaan
taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa. Vuosivuokrat
kirjataan rahoitusleasingsopimusten lyhennyksiksi
sekä korkokuluiksi.
Vuokrasopimukset, joiden mukaan vuokralle antaja
pitää itsellään merkittävän osan omistukselle
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan muiksi

vuokrasopimuksiksi. Muiden vuokrasopimusten
perusteella suoritettavat maksut kirjataan
tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.
Konserni vuokralle antajana

Jos järjestelyssä tietty käyttöomaisuus, lähinnä
tekniset laitteet, luokitellaan yksilöidyiksi
rahoitusleasinghyödykkeiksi, niin näihin perustuva
myynti tuloutetaan sopimuskauden alussa.
Asiakkaan maksut kirjataan lainasaatavan
lyhennykseksi sekä korkotuotoksi.
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Rahoitusinstrumentit
Luokittelu
Rahoitusvarat jaotellaan seuraaviin luokkiin:
1. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Johdannaissopimukset, sisältäen
valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset,
sähköjohdannaiset sekä
koronvaihtosopimukset, jaotellaan käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi
rahoitusvaroiksi.
2. Lainat ja muut saamiset
Määräaikaiset talletukset, jotka koostuvat
pääosin pankkeihin ja muihin
rahoituslaitoksiin talletetuista varoista,
lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainasaamiset,
sekä myyntisaamiset ja muut saamiset
luokitellaan lainoiksi ja saamisiksi. Taseessa
ne kirjataan erääntymisajankohtansa
mukaisesti joko lyhytaikaisiin myyntisaamisiin,
muihin saamisiin, lainasaamisiin, rahavaroihin,
tai pitkäaikaisiin lainasaamisiin tai muihin
saamisiin. Rahamarkkinasijoitukset esitetään
lyhytaikaisina talletuksina rahavaroissa.

käypään arvoon, ellei kyseessä ole käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusinstrumentti.
Yleensä käypä arvo vastaa saatua tai maksettua
summaa.
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan
kaupantekopäivänä, päivänä jolloin konserni sitoutuu
ostamaan tai myymään kohteena olevat
rahoitusvarat. Tämä koskee kaikkia rahoitusvaroja,
jotka ovat yhtiön hallussa ja jotka eivät ole
johdannaissopimuksia.
Rahoitusvarat kirjataan taseesta, kun oikeus
rahavirran saamiseen on loppunut tai siirretty ja
konserni on pääosin siirtänyt omistamiseen liittyvät
riskit ja palkkiot. Rahoitusvelat kirjataan taseesta
niiden erääntyessä tai kun niihin liittyvä velvoite
muuten peruutetaan.
Käyvän arvon muutokset

Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosten
käsittely riippuu instrumenttien luokituksesta.
1. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat ja -velat
Arvostusmenetelmä on kuvattu liitteen
27 alaviitteessä. Tähän liittyvät arvostusten
muutokset raportoidaan, niiden luonteesta
riippuen, tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja
–kuluissa, muissa liiketoiminnan tuotoissa ja
muissa liiketoiminnan kuluissa
(valuuttatermiinisopimukset) sekä muissa
rahoitustuotoissa ja –kuluissa (valuuttaoptiot).
Muut arvonmuutokset kirjataan
korkotuottoihin ja –kuluihin
(koronvaihtosopimukset) ja muihin
liiketoiminnan kuluihin (sähköjohdannaiset),
paitsi sovellettaessa suojauslaskentaa, jolloin
käyvän arvon muutokset kirjataan laajan
tuloksen eriin. Taseessa arvonmuutokset
tässä luokassa kirjataan lyhytaikaisiin
myyntisaamisiin, ostovelkoihin, muihin
saamisiin tai velkoihin, mikäli kyseinen erä
erääntyy 12 kuukauden kuluessa
raportointihetken päättymisestä. Mikäli
erääntymishetkeen on enemmän kuin 12
kuukautta, kirjataan arvonmuutokset muihin
pitkäaikaisiin saataviin tai velkoihin.

3. Myytävissä olevat rahoitusvarat
Sijoitukset osakeinstrumentteihin, lukuun
ottamatta sijoituksia osakkuusyhtiöihin ja
yhteisyrityksiin, luokitellaan myytävissä
oleviksi rahoitusvaroiksi. Ne kirjataan
taseessa pitkäaikaisiin varoihin, ellei
tarkoituksena ole myydä niitä 12 kuukauden
kuluessa raportointihetkestä.
Rahoitusvelat jaotellaan seuraaviin luokkiin:
1. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Johdannaissopimukset, sisältäen
valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset,
sähköjohdannaiset sekä
koronvaihtosopimukset.
2. Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvelat
Lyhytaikaiset lainat ja luotolliset tilit,
pitkäaikaiset lainat sekä ostovelat ja muut
velat jaotellaan jaksotettuun hankintamenoon
arvostettaviksi rahoitusveloiksi. Lainat
sisältyvät pitkä- tai lyhytaikaisiin velkoihin.
Rahoitusinstrumenttien arvostaminen

2. Lainat ja saamiset
Lainat ja saamiset arvostetaan jaksotettuun
hankintamenoon efektiivisen koron
menetelmällä.
3. Myytävissä olevat rahoitusvarat

Konserni arvostaa rahoitusinstrumentit aluksi
käypään arvoonsa. Transaktiokulut sisältyvät
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käypään arvoonsa, jos käyvän arvon
luotettava määritys on mahdollista, ja
realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan
suoraan omaan pääomaan. Jos käyvän
arvon mukaista arvostusta ei ole saatavissa,
varat arvostetaan hankintahetken mukaiseen
arvoon. Myytävissä olevat rahoitusvarat
kirjataan taseessa muihin pitkäaikaisiin
varoihin. Kun sijoitus myydään, kertynyt
käyvän arvon muutos kirjataan
tuloslaskelmaan.
4. Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvelat
Korkokulut ja transaktiokulut jaksotetaan
tuloslaskelmassa laina-aikana käyttäen
efektiivisen koron menetelmää.
Rahoitusvarojen arvon aleneminen

1. Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvarat
Jokaisen raportointikauden päättyessä
arvioidaan, onko rahoitusvarojen ryhmään
kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän
arvon alentumisesta objektiivista näyttöä.
Rahoitusvarojen arvon katsotaan alentuneen,
mikäli yksi tai useampi seuraavista
tapauksista on tapahtunut alkuperäisen
arvostuksen jälkeen ja tuolla tapauksella on
vaikutusta rahoitusvaran tulevaan
kassavirtaan:
1. Liikkeellelaskijan tai velallisen merkittävä
taloudellisen tilanteen heikkeneminen
2. Sopimusrikkomus, kuten kyvyttömyys
maksaa korkoa tai pääoman palautusta
3. Velallisen joutuminen
konkurssimenettelyyn tai muuhun velkojen
uudelleenjärjestelyyn tulee todennäköiseksi
4. Alla oleva markkina koskien
rahoitusinstrumenttia katoaa taloudellisista
vaikeuksista johtuen
Mahdollinen arvonalentuminen kirjataan
tuloslaskelmaan.
2. Myytävissä olevat rahoitusvarat
Yhtiö arvioi vuosittain, onko rahoitusvarojen
arvon alentumisesta objektiivista näyttöä.
Velkainstrumentteja koskien käytetään
yllämainittua arviointiperustetta. Myytävissä
oleviksi määriteltyjen oman pääoman
ehtoisten instrumenttien tapauksessa yhtiö
arvioi, löytyykö instrumentin käyvän arvon
pitkittyneestä laskusta näyttöä ja siten
perustetta varojen arvonalentumiselle. Mikäli

tällaista näyttöä löytyy, arvonalentuminen
kirjataan tuloslaskelmaan.
Johdannaissopimukset ja suojaustoimenpiteet

Johdannaissopimukset kirjataan sopimuksen
syntymishetkellä käypään arvoonsa ja arvostetaan
sen jälkeen käypään arvoon perustuen.
Suojaukseen käytettävien johdannaisten käyvät
arvot esitetään liitetiedossa 26. Omaan pääomaan
sisältyvän suojausrahaston muutokset, jotka on
kirjattu muihin laajan tuloksen eriin, esitetään
myöskin liitetiedossa 26.
Rahavirran suojauksiksi määriteltyjen, ehdot
täyttävien johdannaisten käyvän arvon muutosten
tehokas osuus kirjataan tuloslaskelmaan muihin
laajan tuloksen eriin. Suojauksen tehottomasta
osasta syntyvä voitto tai tappio kirjataan
tuloslaskelman erään muut liiketoiminnan tuotot/
kulut. Omaan pääomaan kertyneet
realisoitumattomat arvostukset tuloutetaan
tuloslaskelmaan samanaikaisesti kun suojattavasta
erästä syntyy tulosvaikutteiset kirjaukset.

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset arvostetaan aluksi
nimellisarvoonsa. Epävarmoista saamisista tehdään
konsernin luottopolitiikan määrittelemien
periaatteiden mukaisesti varaus, joka kirjataan
kuluksi tuloslaskelmaan. Varauksen määrä on
laskennallinen arvio saamisista, joita ei onnistuta
perimään ja jotka suurella todennäköisyydellä tullaan
kirjaamaan alas. Laskennallinen arvio perustuu
niiden saamisten määrään, jotka ovat olleet
erääntyneinä luottopolitiikassa määritellyn
ajanjakson. Lopullinen alaskirjauspäätös perustuu
tapauskohtaiseen riskiarvioon.

Rahavarat
Rahavarat koostuvat pankkitileistä ja nostettavissa
olevista lyhytaikaisista talletuksista sekä muista
likvideistä alle kolmen kuukauden sijoituksista.
Luotolliset tilit on käsitelty lyhytaikaisina lainoina
lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa.

Varaukset
Ajoitukseltaan tai suuruudeltaan epävarmoista
menneisiin tapahtumiin perustuvista yhtiön
oikeudellisista tai tosiasiallisista velvoitteista kirjataan
taseeseen varaus, jos on todennäköistä, että
kyseisen velvoitteen täyttäminen vaatii yhtiötä
tulevaisuudessa luopumaan taloudellisista
hyödykkeistä. Varauksena kirjattava määrä on niiden
menojen nykyarvo, joita velvoitteen täyttämisen
odotetaan edellyttävän. Nykyarvon laskennassa
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käytetään ennen veroja määritettyä korkoa, joka
kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä
rahan aika-arvosta ja kyseistä velvoitetta koskevista
erityisriskeistä.

Työsuhde-etuudet
Tieto-konsernin yhtiöt ylläpitävät erilaisia kansallisten
vaatimusten ja käytäntöjen mukaisia
eläkejärjestelyjä. Suurin osa järjestelyistä luokitellaan
maksupohjaisiksi. Maksut maksupohjaisiin
järjestelyihin kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, johon
ne liittyvät. Maksun jälkeen Tieto-konsernilla ei ole
muita kyseisiin järjestelyihin liittyviä velvoitteita.
Muut kuin maksupohjaiset eläkejärjestelyt ovat
etuuspohjaisia. Etuuspohjaisessa järjestelyssä
määritellään eläke-etuus, jonka työntekijä saa
eläkkeelle jäädessään, ja etuuden määrä riippuu
yhdestä tai useammasta tekijästä, kuten iästä,
palvelusvuosista ja palkkatasosta.
Etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvä vastuu on
velvoitteen nykyarvo vähennettynä järjestelyyn
liittyvien varojen käyvällä arvolla. Etuuspohjaisen
velvoitteen määrä perustuu riippumattomien
vakuutusmatemaatikkojen vuosittaisiin laskelmiin,
joissa käytetään ennakoituun etuusoikeusyksikköön
perustuvaa menetelmää (projected unit credit
method). Velvoitteen nykyarvo määritetään
diskonttaamalla arvioidut vastaiset rahavirrat korolla,
joka vastaa yritysten liikkeeseen laskemien
korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korkoa.
Lainat, joiden korkoa käytetään, on laskettu
liikkeeseen samassa valuutassa kuin maksettavat
etuudet ja erääntyvät suunnilleen samaan aikaan
kuin vastaava eläkevelvoite.
Nettokorot nettoeläkevelvoitteesta tai -saamisesta
esitetään rahoituserissä.
Kokemusperusteisista tarkistuksista ja
vakuutusmatemaattisten oletusten muutoksista
johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
kirjataan muiden laajan tulokseen erien kautta oman
pääoman hyvitykseksi tai veloitukseksi sillä kaudella,
jonka aikana ne syntyvät.

Osakeperusteiset maksut
Tieto käyttää kannustinohjelmissaan omana
pääomana maksettaviksi luokiteltuja osakeoptioita ja
palkkioita, jotka voidaan maksaa joko osakkeina,
käteissuorituksena tai näiden yhdistelmänä.
Myönnettyjä optioita ja osakkeita vastaan saatavien
työsuoritusten käypä arvo kirjataan kuluksi oikeuden
syntymisajanjakson kuluessa. Eimarkkinaperusteiset ehdot (esimerkiksi tulokseen
liittyvät tavoitteet ja työsuhteen kesto) otetaan
huomioon niiden optioiden lukumäärässä, joihin

työntekijöillä odotetaan syntyvän oikeus. Arvio siitä,
miten moneen optioon odotetaan syntyvän oikeus
ei-markkinaperusteisten ehtojen perusteella,
tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä.
Alkuperäisiin arvioihin tehtävien tarkistusten
mahdollinen vaikutus merkitään tuloslaskelmaan ja
omaan pääomaan tehdään vastaava oikaisu.
Osakkeina annettavat palkkiot kirjataan
henkilöstökuluksi ja oman pääoman lisäykseksi,
osakeperusteiset palkkiot kirjataan kuluksi
tuloslaskelmaan ansainta-ajan kuluessa.
Henkilöstölle käteisenä mahdollisesti maksettavan,
osakeoikeuksiin liittyvän summan käypä arvo
kirjataan kuluksi, ja vastaava summa lisätään
velkoihin sillä kaudella, jonka aikana työntekijöillä on
oikeus saada kyseinen käteissuoritus. Velka
lasketaan aina tilikauden päättyessä sekä maksun
suorituspäivänä. Velan käyvässä arvossa
tapahtuneet muutokset kirjataan henkilöstökuluihin
tuloslaskelmassa.
Asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteutumisaste
vaikuttaa kirjattavien ja maksettavien palkkioiden
suuruuteen.

Oma pääoma, osingot ja omat osakkeet
Hallituksen ehdottamia osinkoja ei vähennetä
jakokelpoisesta omasta pääomasta ennen
yhtiökokouksen hyväksyntää.
Tieto Oyj:n omien osakkeiden hankintameno ja
omien osakkeiden hankintaan liittyvät välittömät
kustannukset kirjataan oman pääoman
vähennyksiksi.

Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla
osakkeenomistajille kuuluva tulos yhtiön tilikauden
aikana liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärän
painotetulla keskiarvolla, lukuun ottamatta Tieto
Oyj:n hankkimia osakkeita.
Laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan
olettaen, että kaikki merkintäoikeudet ja optiot on
käytetty tilikauden alussa. Liikkeessä olevien
osakkeiden painotetun keskiarvon lisäksi nimittäjä
sisältää myös merkintäoikeuksien ja optioiden
oletetusta käytöstä saadut osakkeet.
Merkintäoikeuksien ja optioiden oletettua käyttöä ei
huomioida osakekohtaisessa tuloksessa, jos niiden
toteutushinta ylittää osakkeiden tilikauden aikaisen
keskimääräisen markkinahinnan. Merkintäoikeuksilla
ja optioilla on laimentava vaikutus ainoastaan, kun
osakkeiden tilikauden aikainen keskimääräinen
markkinahinta ylittää merkintäoikeuksien ja optioiden
toteutushinnan.
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Oikaistut erät

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA)
uusien, vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevien
ohjeiden mukaisesti Tieto on muuttanut
taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä
terminologiaa. Termi "oikaistut erät” on korvannut
termin "kertaluonteiset erät". Oikaistut erät sisältävät
uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot,
liikearvon alentumiset ja muut erät.

IFRS -käytännön mukaisen tilinpäätöksen laatiminen
vaatii yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia, jotka
vaikuttavat yrityksen varojen, velkojen, tulojen ja
kulujen tilinpäätökseen kirjattavaan määrään sekä
ehdollisten varojen ja velkojen liitetiedoissa
esitettävään määrään. Vaikka nämä arviot
pohjautuvat johdon parhaaseen käsitykseen
nykyhetken tapahtumista ja toimenpiteistä,
toteutuneet tulokset saattavat poiketa arvioiduista.

Tieto käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, koska ne
kuvaavat liiketoiminnan tulosta paremmin ja
helpottavat vertailua tuloskausien välillä. Niitä
käytetään IFRS:n mukaisten tunnuslukujen lisäksi,
mutta ne eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja.

Keskeisimmät erät, jotka edellyttävät johdolta
arvioiden tekemistä, on esitetty seuraavissa
liitetiedoissa:

Liite
Myyntituottojen tulouttaminen

2

Liikearvon alentuminen

31

Laskennalliset verot

13

Osakeperusteiset maksut

10

Työsuhde-etuudet
Johdannaisten ja muiden rahoitusinstrumenttien käypä arvo
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Tilikauden tulos

1. SEGMENTTI-INFORMAATIO
Toiminnalliset segmentit muodostavat kehikon johtoryhmän strategiselle päätöksenteolle ja toiminnan tuloksellisuuden seurannalle.
Johtoryhmä tarkastelee ja arvioi liiketoimintaa matriisirakenteena, joka muodostuu palvelualueista ja toimialaryhmistä. Yhtiö määrittelee matriisiorganisaatiosta raportoitaviksi
segmenteiksi ne toiminnalliset segmentit, joiden perusteella se parhaiten voi tuottaa riittävää informaatiota liiketoimintojensa luonteen ja niiden taloudellisten vaikutusten sekä
toimintaympäristöjensä arvioimiseksi. Tiedossa palvelualuedimensio määrittää pääasialliset toiminnalliset segmentit, joihin strategiset päätökset kohdistuvat, ja jotka siten muodostavat
pohjan raportoitavien segmenttien määrittelemiseksi IFRS 8 standardin mukaisesti.
Raportoitavat toiminnalliset segmentit palvelualuedimensiossa ovat Teknologiapalvelut ja uudistaminen, Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus, Toimialaratkaisut ja Tuotekehityspalvelut.
Raportoitavat palvelualuesegmentit ovat rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joille liikearvo on kohdennettu.
Konsernitasoiset kulut, kuten konsernijohdon kulut ja konsernin osuus tukitoimintojen kuluista, sekä muut jakamattomat kulut eivät sisälly palvelualuesegmentteihin vaan ne
raportoidaan Tukitoiminnot ja globaali johto -yksikössä.
Palvelualueiden liikevaihdon raportointi edustaa myös Tiedon tuotteiden ja palveluiden raportointia.
Johtoryhmä arvioi toiminnallisten segmenttien tulosta liikevoiton (EBIT) perusteella. Johtoryhmälle raportoitava liikevoitto on samansisältöinen IFRS-tuloslaskelmassa raportoitavan
liikevoiton kanssa.

Asiakasmyynti palvelualueittain
2017

2016

Muutos

1–12

1–12

%

Teknologiapalvelut ja uudistaminen

771

762

1

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

150

139

8

Toimialaratkaisut

496

475

5

Tuotekehityspalvelut

127

117

8

Konserni yhteensä

1 543

1 493

3

2017
1–12

2016
1–12

Muutos
%

Suomi

676

674

0

Ruotsi

599

566

6

Norja

161

159

2

Muut

107

94

15

1 543

1 493

3

2017
1–12

2016
1–12

Muutos
%

Finanssipalvelut

385

370

4

Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi

502

479

5

Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut

531

527

1

Tuotekehityspalvelut

127

117

8

Konserni yhteensä

1 543

1 493

3

Milj. euroa

Segmenttien välistä sisäistä myyntiä ei esiinny, koska johdon raportoinnissa myyntituotot ja -kulut kirjataan suoraan kyseisille asiakasprojekteille.

Asiakasmyynti maittain
Milj. euroa

Konserni yhteensä
Suomessa IT-palvelut kasvoivat 0,2 % vuonna 2017.
Ruotsissa kasvu paikallisissa valuutoissa oli 7,7 %. IT-palvelut kasvoivat 8,0 % paikallisissa valuutoissa.
Norjassa kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,0 %.

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin
Milj. euroa

Asiakasmyynti tietoliikenne-toimialalle oli 240 (232) milj. euroa.
Miltään yksittäiseltä ulkopuoliselta asiakkaalta vuonna 2017 tai 2016 kertynyt liikevaihto ei ylittänyt 10 % koko konsernin liikevaihdosta.
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Liikevoitto (EBIT) palvelualueittain
2017
1–12

2016
1–12

84,8

89,0

-4,8

8,0

4,1

93,0

Toimialaratkaisut

55,4

55,2

0,2

Tuotekehityspalvelut

12,3

10,9

13,3

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

Muutos
%

Tukitoiminnot ja globaali johto

-21,2

-18,5

-14,7

Liikevoitto (EBIT)

139,2

140,8

-1,1

2017
1–12

2016
1–12

Muutos
%-yks

11,0

11,7

-0,7

5,3

3,0

2,3

11,2

11,6

-0,5

Tuotekehityspalvelut

9,7

9,3

0,5

Liikevoitto (EBIT)

9,0

9,4

-0,4

2017
1–12

2016
1–12

Muutos
%

95,8

92,4

3,7

7,2

1,7

316,9

Toimialaratkaisut

58,7

59,2

-0,9

Tuotekehityspalvelut

12,6

11,1

14,1

Liikevoitto (EBIT) palvelualueittain
%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut

Oikaistu liikevoitto (EBIT) palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

Tukitoiminnot ja globaali johto

-12,8

-12,2

-5,2

Liikevoitto (EBIT)

161,5

152,2

6,1

2017
1–12

2016
1–12

Muutos
%-yks

12,4

12,1

0,3

4,8

1,2

3,5

Toimialaratkaisut

11,8

12,5

-0,6

Tuotekehityspalvelut

10,0

9,4

0,5

Liikevoitto (EBIT)

10,5

10,2

0,3

Oikaistu liikevoitto (EBIT) palvelualueittain
%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
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Henkilöstö palvelualueittain
Kauden lopussa
2017
1–12

Keskimäärin
Muutos
%

Osuus
%

2016
1–12

2017
1–12

2016
1–12

Teknologiapalvelut ja uudistaminen

6 108

-4

43

6 338

6 144

6 159

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

1 728

26

12

1 376

1 422

1 367

Toimialaratkaisut

4 070

1

28

4 024

4 029

3 813

Tuotekehityspalvelut

1 532

23

11

1 243

1 414

1 222

13 438

4

94

12 981

13 009

12 560
272

Palvelualueet yhteensä
Toimialaryhmät

279

7

2

260

261

Tukitoiminnot ja globaali johto

612

-4

4

635

619

641

14 329

3

100

13 876

13 889

13 472

Muutos
%

Osuus
%

2016
1–12

2017
1–12

2016
1–12

Konserni yhteensä

Henkilöstö maittain
Kauden lopussa
2017
1–12

Keskimäärin

Suomi

3 364

-5

23

3 552

3 395

3 586

Ruotsi

3 036

13

21

2 698

2 733

2 583

Intia

2 571

3

18

2 503

2 514

2 379

Tšekin tasavalta

2 254

0

16

2 247

2 243

2 145

Latvia

612

-6

4

649

629

664

Norja

600

-6

4

636

611

607

Puola

538

30

4

413

482

394

Kiina

460

51

3

305

387

280

Viro

274

-2

2

280

291

256

Itävalta

134

-3

1

138

135

130

Liettua

106

7

1

99

98

111

Muut

381

7

3

357

370

337

14 329

3

100

13 876

13 889

13 472

Onshore-maat

7 350

2

51

7 233

7 086

7 117

Offshore-maat

6 979

5

49

6 643

6 803

6 355

14 329

3

100

13 876

13 889

13 472

2017
31.12.

2016
31.12.

Muutos
%

Suomi

84,6

85,9

-2

Ruotsi

42,8

39,3

9

Norja

12,0

15,4

-22

6,5

5,7

14

145,9

146,4

-0

Konserni yhteensä

Konserni yhteensä

Pitkäaikaiset varat maittain
Milj. euroa

Muut
Pitkäaikaiset varat yhteensä

Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka sisältävät useita maita ja siksi yllä olevat maittain esitetyt pitkäaikaiset varat eivät sisällä liikearvoa.
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Poistot palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen

2017
1–12

2016
1–12

Muutos
%
-7

32,7

35,2

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

0,1

0,1

-

Toimialaratkaisut

0,9

0,8

15

Tuotekehityspalvelut

0,1

0,0

91

Tukitoiminnot ja globaali johto

5,7

3,7

56

39,5

39,8

-1

Konserni yhteensä

Yritys- ja liiketoimintahankinnoista tulevien allokoitujen aineettomien hyödykkeiden poistot
palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen

2017
1–12

2016
1–12

Muutos
%

-

-

-

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

0,5

0,4

23

Toimialaratkaisut

3,7

2,8

32

Tuotekehityspalvelut

-

-

-

Tukitoiminnot ja globaali johto

-

-

-

4,3

3,3

31

2017
1–12

2016
1–12

Muutos
%

Teknologiapalvelut ja uudistaminen

8,8

8,9

-2

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

0,1

0,1

-14

Toimialaratkaisut

0,6

0,2

142

Tuotekehityspalvelut

0,0

0,0

-

Tukitoiminnot ja globaali johto

1,5

1,6

-10

10,9

10,8

1

Konserni yhteensä

Muiden allokoitujen aineettomien hyödykkeiden poistot palvelualueittain
Milj. euroa

Konserni yhteensä
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2. VALMISTUSASTEEN MUKAINEN TULOUTTAMINEN
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

Tuloslaskelman erät
Tilikauden aikana valmistusasteen mukaan tuloutettu liikevaihto

108,1

113,3

Muu liikevaihto

1 435,1

1 379,3

Liikevaihto

1 543,2

1 492,6

185,5

175,5

Valmistusasteen mukaisesti tuloutettavien pitkäaikaishankkeiden myyntisaamiset

22,8

27,4

Valmistusasteen mukaisesti tuloutettavien pitkäaikaishankkeiden laskuttamattomat saamiset vähennettynä kirjatuilla tappioilla

18,0

20,3

Valmistusasteen mukaisesti tuloutettavien pitkäaikaishankkeiden saamiset asiakkailta

40,8

47,7

8,6

15,2

Keskeneräisten valmistusasteen mukaisesti tuloutettavien pitkäaikaishankkeiden kertyneet tuloutetut liikevaihdot tilikauden lopussa

Taseen erät

Valmistusasteen mukaisesti tuloutettaviin pitkäaikaishankkeisiin liittyvät velat asiakkaille vähennettynä kirjatuilla tappioilla

3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Milj. euroa

Liite

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

0,3

0,1

-

0,0

Vuokratuotot

2,7

1,4

Julkiset avustukset

0,4

4,0

-

0,0

3,7

5,9

Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Osakkeiden ja liiketoimintojen myyntivoitot

Rahavirran suojauksen tehoton osuus

27

Muiden johdannaisten valuuttakurssivoitot
Muut tuotot

10,3

8,4

17,4

19,8

Julkisista avustuksista 0,0 milj. euroon (3,3 milj. euroon vuonna 2016) liittyy palautusehto. Täyttymättömiä ehtoja ei ole ollut vuonna 2017 tai 2016.
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4. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Milj. euroa

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

Ohjelmistoihin liittyvät vuokrat, lisenssit ja ylläpito

Liite

61,6

58,5

Data- ja puhelinviestintä

11,4

11,1

ICT -hankinnat ja -palvelut

37,4

29,9

Mainonta ja markkinointi
Matkakulut
Koulutuskulut
Konsultointikulut
Tilintarkastajien palkkiot
Kiinteistöihin liittyvät kulut
Rahavirran suojauksen tehoton osuus
Muiden johdannaisten valuuttakurssitappiot
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntitappiot

27

6,6

7,5

19,4

21,5

6,0

6,5

24,2

24,8

1,1

1,7

70,5

71,8

-

-

1,2

3,9

0,0

0,0

22,4

23,8

261,8

261,0

Tilintarkastuspalkkiot

0,8

0,8

Veroneuvonta

0,1

0,6

Muut palvelut

0,2

0,2

1,1

1,6

Tilintarkastuspalkkiot

0,0

0,0

Veroneuvonta

0,0

0,0

Muut palvelut

0,0

0,1

0,0

0,1

Muut liiketoiminnan kulut

Tilintarkastajien palkkiot

PwC

Muut tilintarkastustoimistot

PricewaterhouseCoopers Oy:n suorittamat muut kuin tilintarkastuspalvelut Tieto -konsernin yhtiöille tilikaudella 2017 olivat yhteensä 231 tuhatta euroa. Palvelut koostuivat
tilintarkastajan lausunnoista (1 tuhatta euroa) ja muista palveluista (230 tuhatta euroa).

5. KEHITTÄMISMENOT
Tiedon palveluiden kehittämiskulut olivat edellisen vuoden tasolla, noin 75 milj. euroa vuonna 2017 eli 5,0 % liikevaihdosta (75 milj. euroa eli 5,0 % liikevaihdosta vuonna 2016). Nämä
kulut kattavat palveluiden ja ratkaisujen kehittämisen. Painopistealueita ovat olleet esimerkiksi toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet, asiakaskokemuksen johtaminen ja tietoturvapalvelut
sekä pilvipalvelut. Lisäksi sisäiseen kehittämiseen kuten infrastruktuuripalveluiden standardointiin liittyvät kustannukset sisältyvät summaan. Merkittävien uusien liiketoimintakonseptien
ja ohjelmistotuotteiden kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomana omaisuutena, jos ne täyttävät tilinpäätösperiaatteiden mukaiset edellytykset. Vuosina 2017 ja 2016
kehittämiskuluja ei aktivoitu taseeseen.
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6. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
31.12.2017
Milj. euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat
Yhteensä IAS 39 mukaan ryhmiteltynä
Eläkevastuu, netto

Korkotuotot

Korkokulut

Kurssivoitot ja
-tappiot

Muut
rahoitustuotot

Muut
rahoituskulut

Yhteensä

-

-

-4,9

0,0

-

-4,9

1,5

-

4,7

-

-

6,2

-

-

-

-

-0,1

-0,1

-

-3,6

-

-

-1,0

-4,6

1,5

-3,6

-0,2

0,0

-1,1

-3,4

-

0,0

-

-

-

0,0

Yhteensä

1,5

-3,6

-0,2

-

-1,1

-3,4

31.12.2016
Milj. euroa

Korkotuotot

Korkokulut

Kurssivoitot ja
-tappiot

Muut
rahoitustuotot

Muut
rahoituskulut

Yhteensä

-

-

0,4

-

-

0,4

2,1

-

-1,5

-

-

0,6

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

-

-

-

-

-

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat

-

-4,0

-

-

-0,9

-4,9

2,1

-4,0

-1,1

-

-0,9

-3,9

-

-0,1

-

-

-

-0,1

2,1

-4,1

-1,1

-

-0,9

-4,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset

Yhteensä IAS 39 mukaan ryhmiteltynä
Eläkevastuu, netto
Yhteensä

Liikevoittoon sisältyneet kurssivoitot ja -tappiot olivat 1,5 milj. euroa vuonna 2017 (0,8 milj. euroa vuonna 2016).

7. OSAKEKOHTAINEN TULOS
1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

107,8

107,2

Laimentamaton

1,46

1,46

Laimennusvaikutuksella oikaistu

1,46

1,46

73 722 565

73 660 433

151 786

18 201

73 874 351

73 678 634

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (milj. euroa)

Osakekohtainen tulos (euroa)

Osakkeiden määrä keskimäärin
Laimentamaton
Painotettu keskiarvo
Osakeoptioiden ja osakkeiden laimennusvaikutus
Laimennusvaikutuksella oikaistu
Laimennusvaikutuksella oikaistut osakkeet, painotettu keskiarvo

Laimentamaton osakekohtainen tulos on laskettu käyttämällä keskimääräistä osakemäärää kauden aikana. Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu
käyttämällä keskimääräistä osakemäärää kauden aikana huomioiden osakeoptioiden ja osakkeiden laimennusvaikutus.
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Työsuhde-etuudet

8. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT
Milj. euroa
Palkat

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

655,4

622,4

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt

74,6

70,5

Eläkekulut - etuuspohjaiset järjestelyt 1)

-0,2

-1,2

119,4

112,9

Optiokulut

0,0

0,0

Osakeperusteiset kulut

4,4

3,3

19,5

19,2

873,1

827,1

Muut lakisääteiset sosiaalikulut
Osakeperusteiset maksut

Muut henkilöstökulut

1)

Etuuspohjaisiin eläkejärjetelyihin liittyvät korot on raportoitu rahoituserissä ja ne on eritelty liitteessä 6.

Työsuhde-etuudet sisältävät uudelleenjärjestelykuluja ja muita työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuja 21,9 milj. euroa (10,6 milj. euroa vuonna 2016).
Tuloslaskelmaan kirjattavat omana pääomana maksettavat kulut perustuvat myönnetyn instrumentin käypään arvoon, joka arvioidaan Black & Scholes -menetelmällä. Tuloslaskelman
kulukirjauksen vastaeränä on oma pääoma, jolloin kulukirjauksella ei ole vaikutusta oman pääoman kokonaismäärään.
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9. JOHDON PALKKIOT VUONNA 2017
Johdon palkkiot yhteensä, euroa
Hallituksen kokonaispalkkiot
Palkat
Edut
Irtisanomiskorvaukset
Tulospalkkiot
Osakepohjaisten maksujen kustannukset

2017

2016

518 000

448 900

3 389 836

3 278 598

125 679

120 230 3)

477 137

0

Ei päätetty

599 916 4)

1 501 214

1 432 798

Lakisääteiset eläkekustannukset

465 686

659 277

Lisäeläkekustannukset

870 456

974 229

7 348 008

7 513 948

Yhteensä
Hallitus

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan johdon palkkiot ovat raha- ja osakemääräisiä. Puheenjohtaja 91 000 euroa /vuosi, varapuheenjohtaja 55 000 euroa /vuosi, muut jäsenet
36 000 euroa /vuosi, valiokunnan puheenjohtaja 55 000 euroa /vuosi ja lisäksi 800 euroa /kokous.
Hallituksen kokonaispalkkiot

518 000

448 900

Hallituksen puheenjohtaja

113 400

96 600

Hallituksen varapuheenjohtaja
Jäsenet

75 000

66 900

329 600

285 400

Toimitusjohtaja
Palkka

600 000 euroa

(2016: 600 000 euroa)

Edut

3 235 euroa

(2016: 3 146 euroa)

Tulospalkkio

Ei vielä päätetty

(2016: 179 053 euroa)

Tulospalkkion perusteet

Vuotuinen tulospalkkio perustuu pääosin konsernin liikevaihtoon,
tulokseen ja yhtiön strategisten tavoitteiden onnistumiseen ja on
enimmillään 100 % peruspalkasta.

Tiedon osakepohjainen
kannustinohjelma 2012–2014

Palkkioina maksetut 12 742 osaketta vapautuivat helmikuussa 2017
kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

Osakepohjainen palkitsemisohjelma

Toimitusjohtajalle siirrettiin 4 256 osaketta tammikussa 2017. Lisäksi
maksettiin rahaosuus, joka vastasi 4 944 osakkeen arvoa.

Maksettu bruttopalkkio oli yhteensä 240 474 euroa.

Suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017

Toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan 20 000 osaketta vastaavan
palkkion, mikäli palkkio-ohjelman tavoitteiden kriteerit toteutuvat.
Enimmillään palkkio vastaa 40 000 osaketta. Ohjelma jatkuu
kevääseen 2018 saakka.

Allokaation laskennallinen käypä arvo on 504 012 euroa 2)

Suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018

Toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan 20 000 osaketta vastaavan
palkkion, mikäli palkkio-ohjelman tavoitteiden kriteerit toteutuvat.
Enimmillään palkkio vastaa 40 000 osaketta. Ohjelma jatkuu
kevääseen 2019 saakka.

Allokaation laskennallinen käypä arvo on 337 740 euroa 2)

Suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019

Toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan 20 000 osaketta vastaavan
palkkion, mikäli palkkio-ohjelman tavoitteiden kriteerit toteutuvat.
Enimmillään palkkio vastaa 40 000 osaketta. Ohjelma jatkuu
kevääseen 2020 saakka.

Allokaation laskennallinen käypä arvo on 410 484 euroa 2)

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä
2017–2019

Toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan 5 000 osaketta vastaavan
palkkion, mikäli ohjelman kriteerit toteutuvat. Ohjelma jatkuu vuoden
2020 kevääseen saakka.

Allokaation laskennallinen käypä arvo on 129 900 euroa 1)

Osakepohjaisten maksujen kustannukset

399 081 euroa

(2016: 350 661 euroa)

Eläkeikä

63

Lakisääteiset eläkekustannukset

139 370 euroa

(2016: 156 686 euroa)

Lisäeläkekustannukset

138 223 euroa

(2016: 127 054 euroa)

Eläke

Vuosimaksu (lakisääteisen eläkkeen lisäksi) 23 % vuosittaisesta
peruspalkasta (maksupohjainen järjestely)

Irtisanomisaika

12 kuukautta

Irtisanomiskorvaus

12–18 kuukauden palkkaa vastaava summa
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Johtoryhmä
Ilman toimitusjohtajaa
Palkat

2 789 836 euroa

(2016: 2 678 598 euroa)

Edut

122 444 euroa

(2016: 117 084 euroa) 3)

Erityiserät

477 137 euroa (eroraha)

(2016: 0 euroa)

Tulospalkkiot

Ei vielä päätetty

(2016: 420 914 euroa) 4)

Tulospalkkion perusteet

Tulospalkkio perustuu yksilöllisten tavoitteiden onnistumiseen ja on
enimmillään 75 % peruspalkasta.

Tiedon osakepohjainen
kannustinohjelma 2012–2014

Yhteensä 20 766 osaketta vapautuivat helmikuussa 2017
kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

Osakepohjainen palkitsemisohjelma

Johtoryhmän jäsenille siirrettiin 8 731 osaketta tammikuussa 2017.
Lisäksi maksettiin rahaosuus, joka vastasi 10 269 osakkeet arvoa.

Maksettu bruttopalkkio oli yhteensä 496 632 euroa.

Suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan 80 100 osaketta
vastaavan palkkion, mikäli ohjelman enimmäistason kriteerit
toteutuvat. Ohjelma jatkuu vuoden 2018 kevääseen saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 1 009 284 euroa 2)

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä
2015–2017

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan 12 500 osaketta
vastaavan palkkion, mikäli ohjelman kriteerit toteutuvat. Ohjelma
jatkuu vuoden 2018 kevääseen saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 324 750 euroa 1)

Suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan 90 000 osaketta
vastaavan palkkion, mikäli ohjelman maksimitason kriteerit toteutuvat.
Ohjelma jatkuu vuoden 2019 kevääseen saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 759 915 euroa 2)

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan palkkion, joka vastaa
yhteensä 10 000 osaketta, mikäli ohjelman kriteerit toteutuvat.

2016–2018

Ohjelma jatkuu vuoden 2019 kevääseen saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 259 800 euroa 1)

Suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan 96 000 osaketta
vastaavan palkkion, mikäli ohjelman enimmäistason kriteerit
toteutuvat. Ohjelma jatkuu vuoden 2020 kevääseen saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 985 162 euroa 2)

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä
2017–2019

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja saamaan 11 000 osaketta
vastaavan palkkion, mikäli ohjelman kriteerit toteutuvat. Ohjelma
jatkuu vuoden 2020 kevääseen saakka.

Allokaatioiden laskennallinen käypä arvo on 285 780 euroa 1)

Osakepohjaisten maksujen kustannukset

1 102 133 euroa

(2016: 1 082 137 euroa)

Eläkeikä

Kansallisten standardien mukaisesti

Lakisääteiset eläkekustannukset

326 315 euroa

(2016: 502 590 euroa)

Lisäeläkekustannukset

732 233 euroa

(2016: 847 175 euroa)

Eläke

Vuosimaksu (lakisääteisen eläkkeen lisäksi)
15 % ja 23 % (yhdellä johtoryhmän jäsenellä) vuosittaisesta
peruspalkasta (maksupohjaisia ja etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä)

Irtisanomisaika

Vaihtelee 6 ja 12 kuukauden välillä

Irtisanomiskorvaus

Ehdot vaihtelevat sopimuskohtaisesti, määrät vastaavat
irtisanomisaikoja

Yhtiöllä ei ollut lainasaamisia konsernin johtohenkilöiltä 31.12.2016 eikä 31.12.2017.
Yhtiöllä ei ole takauksia konsernin johtohenkilöiden vastuista.
1) Osakeperusteisen

palkitsemisohjelman käypä arvo lasketaan tilinpäätöshetken osakekurssilla 25,98 euroa.

2) Suoriteperusteisen

osakepalkkiojärjestelmän käypä arvo lasketaan tilinpäätöshetken toteumaennusteella ja osakekurssilla 25,98 euroa.

3)

Edut vuodelta 2016 korjattu

4)

2016 tulospalkkiot korjattu vastaamaan maksettuja summia.
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10. OPTIO-OIKEUDET JA OSAKEKANNUSTIMET
Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
Tiedon osakepohjainen kannustinohjelma 2012–2014
Tiedon hallitus päätti 15.12.2011 käynnistää uuden osakekannustinohjelman (Long-Term Incentive Programme) vuosille 2012–2014. Ohjelma sisältää kolme vuoden pituista
osakekohtaista tulosta (EPS) mittaavaa ansaintajaksoa sekä yhden rinnakkaisen suhteellista osakkeenomistajan kokonaisarvon kehitystä (Total Shareholder Return, TSR) mittaavan
kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2012 ja viimeinen ansaintajakso päättyi 31.12.2014.
Kolmannen EPS-jakson sekä TSR-jakson toteumien perusteella ylimmälle johdolle siirrettiin 5.3.2015 yhteensä 38 815 osaketta, josta 8 492 osaketta siirrettiin EPS-toteuman ja 30 323
osaketta TSR-toteuman perusteella. Lisäksi maksettiin rahaosuus, jolla katettiin maksuhetkellä aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Ylimmälle johdolle siirretyt osakkeet olivat
luovutusrajoituksen alaisia vuoden 2016 tlinpäätöksen julkistamiseen asti. 27.3.2015 yhtiölle palautui 3 768 osaketta järjestelmän ehtojen mukaisesti.
Kolmannen EPS-jakson sekä TSR-jakson toteumien perusteella järjestelmän osanottajille siirrettiin 9.3.2016 yhteensä 53 402 osaketta, josta 12 897 osaketta siirrettiin EPS-toteuman ja
40 505 osaketta TSR-toteuman perusteella. Lisäksi maksettiin rahaosuus, jolla katettiin maksuhetkellä aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.
Helmikuussa 2017 järjestelmän viimeinen rajoitusjakso päättyi ja luovutusrajoituksista vapatui 37 089 osaketta.

Osakepohjainen palkitsemisohjelma
Tiedon hallitus päätti 24.4.2014 käynnistää uuden osakepohjaisen palkitsemisohjelman. Ohjelmassa oli yksi ansaintajakso ja ohjelma jatkui vuoden 2016 loppuun saakka. Palkkiot
vastaavat enimmillään 62 500 Tiedon osakkeen arvoa.
Tammikuussa 2017 järjestelmän osanottajille siirrettiin 25 555 osaketta. Lisäksi maksettiin rahaosuus, joka vastasi 29 145 osakkeen arvoa ja jolla katettiin maksuhetkellä aiheutuvat verot
ja veroluonteiset maksut.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 2015–2017
Tiedon hallitus päätti 4.2.2015 käynnistää uusia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä Tieto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Uudet kannustinjärjestelmät ovat
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017. Osakepalkkiojärjestelmien kohderyhmiin kuuluu noin 150 avainhenkilöä,
mukaanlukien Tieto Oyj:n johtoryhmän jäsenet.
Mahdolliset palkkiot näistä kannustinjärjestelmistä maksetaan keväällä 2018 osittain osakkeina ja osittain rahana verojen kattamiseksi. Pääsääntöisesti palkkioita ei makseta, mikäli
avainhenkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksamista.
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017
Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015–2017 mahdollinen palkkio perustuu Tiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä
osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan kolmen vuoden ansaintajaksolta 2015–2017. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavat
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 430 000 Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
31.12.2017 järjestelmässä on 111 henkilöä ja keväällä 2018 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 337 594 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen osake- ja rahaosuuden).
Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017
Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015–2017 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden
sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Sitouttamisjakso on kalenterivuodet 2015–2017. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä
enintään noin 50 000 Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
31.12.2017 järjestelmässä on 48 henkilöä ja keväällä 2018 maksettavat palkkiot vastaavat 40 886 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen osake- ja rahaosuuden).

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 2016–2018
Tiedon hallitus päätti 3.2.2016 käynnistää uusia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä Tieto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Uudet kannustinjärjestelmät ovat
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018. Osakepalkkiojärjestelmien kohderyhmiin kuuluu noin 150 avainhenkilöä,
mukaanlukien Tieto Oyj:n johtoryhmän jäsenet.
Mahdolliset palkkiot näistä kannustinjärjestelmistä maksetaan keväällä 2019 osittain osakkeina ja osittain rahana verojen kattamiseksi. Pääsääntöisesti palkkioita ei makseta, mikäli
avainhenkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksamista.
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018
Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 mahdollinen palkkio perustuu Tiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä
osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2016–2018. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat
yhteensä enintään noin 430 000 Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
31.12.2017 järjestelmässä on 117 henkilöä ja keväällä 2019 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 364 100 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen osake- ja rahaosuuden).
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Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018
Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden
sitouttamisjakson (2016–2018) päättymisen jälkeen. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 50 000 Tiedon
osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
31.12.2017 järjestelmässä on 67 henkilöä ja keväällä 2019 maksettavat palkkiot vastaavat 33 700 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen osake- ja rahaosuuden).

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 2017–2019
Tiedon hallitus päätti 1.2.2017 käynnistää uusia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä Tieto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Uudet kannustinjärjestelmät ovat
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019. Osakepalkkiojärjestelmien kohderyhmiin kuuluu noin 150 avainhenkilöä,
mukaanlukien Tieto Oyj:n johtoryhmän jäsenet.
Mahdolliset palkkiot näistä kannustinjärjestelmistä maksetaan keväällä 2020 osittain osakkeina ja osittain rahana verojen kattamiseksi. Pääsääntöisesti palkkioita ei makseta, mikäli
avainhenkilön työsuhde päättyy ennen palkkion maksamista.
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019
Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2019 mahdollinen palkkio perustuu Tiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä
osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2017–2019. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2019 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat
yhteensä enintään noin 430 000 Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
31.12.2017 järjestelmässä on 171 henkilöä ja keväällä 2020 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 413 800 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen osake- ja rahaosuuden).
Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019
Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2019 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden
sitouttamisjakson (2017–2019) päättymisen jälkeen. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2019 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 50 000 Tiedon
osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.
31.12.2017 järjestelmässä on 70 henkilöä ja keväällä 2020 maksettavat palkkiot vastaavat 42 800 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen osake- ja rahaosuuden).

Osakepohjaisien kannustinohjelmien käyvän arvon määrittämisessä käytetyt oletukset
Suoriteperusteisten ja ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien oman pääoman käypä arvo on määritetty myöntämisvaiheen osakekurssin ja oletettujen osinkojen sekä odotetun toteuman
mukaisesti.
Rahana maksettavan osuuden käypä arvo arvostetaan uudelleen kunakin raportointihetkenä palkkion maksuun asti.
Vuonna 2017 myönnettyjen osakekannustimien osakeosuuden käypä arvo on määritetty myöntämishetkellä Tiedon osakekurssin ja oletettujen osinkojen perusteella ja rahaosuus
perustuu osakekurssiin tilikauden päättyessä:
• Osakekurssi myöntämishetkellä: 28,87 euroa
• Odotetut osingot: 4,18 euroa
• Osakekurssi tilikauden päättyessä: 25,98 euroa

Optioiden ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien vaikutus tulokseen ja
taloudelliseen asemaan
Milj. euroa

2017

Tilikauden kulu, osakeperusteiset maksut, oma pääoma

1,9

Tilikauden kulu, osakeperusteiset maksut, raha

2,5

Tilikauden kulu, osakeperusteiset maksut

4,4

Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2017

5,0
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11. ELÄKEJÄRJESTELYT
Konsernin etuuspohjaiset eläkejärjestelyt hoidetaan vakuutusyhtiöissä. Työnantaja on taannut näille työntekijöille määrätyn tasoisen etuuden eläkkeellesiirtymisen jälkeen. Etuuden taso
määräytyy palvelusajan ja eläkepalkan perusteella. Eläkepalkka lasketaan keskiarvona viimeisten työvuosien ansioista korotettuna TyEL:n palkkaindeksillä. Eläkkeellesiirtymisen jälkeen
maksettavia etuuksia korotetaan vuosittain vakuutussopimuksen mukaisesti indeksillä.
Ruotsissa konsernin riski kohdistuu vain työsuhteessa oleviin, mutta Suomessa konsernin riski kattaa myös noin 1 000 henkilöä, jotka eivät ole työsuhteessa. Suomalaisessa
eläkejärjestelyssä vapaakirjan saaneen henkilön jäädessä eläkkeelle eläkkeen lopullinen määrä tarkistetaan ja tämän seurauksena työnantajalle saattaa tulla lisäkustannuksia. Lisäksi
suomalaisessa eläkejärjestelyssä vapaakirjan myöntämisen ja eläkkeen alkamisen välisenä aikana työnantajan vastuulla olevat indeksikorotukset peritään vasta eläkkeen
myöntövuonna. Joissakin vakuutussopimuksissa on vakuutetulla tietyin edellytyksin oikeus jäädä normaalia eläkeikää aiemmin vanhuuseläkkeelle. Nämä lisäkulut peritään eläkkeen
alkaessa.
Suomessa eläkejärjestelyihin osallistuu 7 työsuhteessa olevaa. Vuoden 2016 aikana konserni neuvotteli vakuutusyhtiön kanssa muutoksista järjestelyn ehtoihin. Pohjautuen näihin
neuvotteluihin Tieto päätti etuuspohjaisen eläkejärjestelynsä tulevien eläkekarttumien osalta. 1.1.2017 alkaen kaikki tuleva eläkekarttuma on maksupohjaista. Tulevaisuudessa
eläkepalkkaan perustuvia etuuspohjaisia eläkkeitä ei ansaita. Kuitenkin konsernilla säilyy etuuspohjainen eläkevelvoite, joka aiheutuu 31.12.2016 mennessä karttuneista etuuspohjaisista
lisäeläkejärjestelyistä. Näiden muutosten seurauksena tullut velvoitteen täyttämisestä johtuva tuotto, 4,6 milj. euroa, kirjattiin vuonna 2016 henkilöstökuluihin ja nettoeläkevelka pieneni
vastaavalla määrällä. Koska 31.12.2016 mennessä kertyneitä etuuspohjaisia eläkkeitä ei ole täysin rahastoitu, konserni maksaa korkeampaa maksua maksupohjaisista
eläkejärjestelyistä 1.1.2017 alkaen. Lisäksi työsuhteessa olevilla on 1.1.2017 alkaen ollut mahdollisuus siirtää etuuspohjainen eläkkeensä maksupohjaiseen järjestelmään ja jotkut ovat
valinneet tämän vaihtoehdon. Tämän johdosta tullut velvoitteen täyttämisestä johtuva tuotto, 2,4 milj. euroa, kirjattiin vuonna 2017 henkilöstökuluihin ja nettoeläkevelka pieneni
vastaavalla määrällä.
Ruotsissa järjestelyihin osallistuu noin 130 työsuhteessa olevaa. Koska konsernilla ei ole vakuutusmatemaattista tai sijoitusriskiä niiden järjestelyyn osallistuvien osalta, joiden työsuhde
on päättynyt, on nämä poistettu järjestelmästä ja velvoitteen täyttämiset on kirjattu tulokseen vuosittain. Vuonna 2017 velvoitteen täyttämisestä johtuva kulu oli 0,9 milj. euroa. Se
kirjattiin henkilöstökuluihin ja nettoeläkevelka kasvoi vastaavasti.
Ruotsissa yksi etuuspohjainen eläkejärjestely päätettiin vuoden 2017 aikana ja uusi maksuperusteinen eläkejärjestely perustettiin. Tämän johdosta eläkekulut ja nettoeläkevelka
pienenivät 0,3 milj. euroa.

Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo
Järjestelyihin kuuluvien varojen käypä arvo
Eläkevelvotteiden varaus yhteensä

88,6

93,7

-84,1

-87,3

4,5

6,4

31.12.2017

31.12.2016

Tuloslaskelman erät etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä
Milj. euroa
Työsuoritukseen perustuvat menot
Kauden työsuoritukseen perustuvat menot
Velvoitteen täyttämiset
Nettokorot
Tuloslaskelman erät

1,2

1,9

-2,1

-3,1

0,0

0,1

-0,9

-1,1

Muut laajan tuloksen erät
Uudelleen arvostaminen
Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuvat voitot (-)/tappiot (+)

0,0

0,0

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat voitot (-)/tappiot (+)

7,6

13,6

Kokemusperusteiset voitot (-)/tappiot (+)
Järjestelyihin kuuluvien varojen vakuutusmatemaattiset voitot (-)/tappiot (+)
Laajan tuloksen erät
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Taseen erät etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

Eläkevelvoitteiden nykyarvo
1.1.

93,7

96,6

Kauden työsuoritukseen perustuvat menot

1,2

1,9

Korkokulut

2,0

2,6

-2,6

-1,7

-12,3

-11,7

Maksetut etuudet
Järjestelyjen supistaminen ja velvoitteen täyttäminen
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot

7,8

7,6

Kurssierot

-1,2

-1,6

31.12.

88,6

93,7

Järjestelyihin kuuluvat varat
1.1.

87,3

86,5

Korkotuotot

1,9

2,5

Maksusuoritukset työnantajilta

4,3

5,3

-2,6

-1,8

-10,2

-8,5

Maksetut etuudet
Järjestelyjen supistaminen ja velvoitteen täyttäminen
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot

4,7

4,9

Kurssierot

-1,3

-1,6

31.12.

84,1

87,3

Etuuspohjaisten velvoitteiden ja järjestelyihin kuuluvien varojen koostumus maittain
31.12.2017

31.12.2016

Eläkevelvoitteet

Järjestelyihin
kuuluvat varat

Eläkevelvoitteet

Järjestelyihin
kuuluvat varat

Suomi

50,5

38,7

56,5

43,0

Ruotsi

38,1

45,4

37,2

44,3

Yhteensä

88,6

84,1

93,7

87,3

Milj. euroa

%

Milj. euroa

%

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

16,9

37,2

16,8

37,9

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit

18,6

40,9

18,3

41,3

Kiinteistöt

5,1

11,3

4,7

10,6

Muut erät

4,8

10,6

4,5

10,2

Yhteensä

45,4

100,0

44,3

100,0

Milj. euroa

Järjestelyihin kuuluvien varojen jakauma
31.12.2017

31.12.2016

Ruotsissa järjestelyihin kuuluvat varat koostuvat seuraavista eristä

Suomessa järjestelyihin kuuluvat varat kertyvät vakuutusmaksuista, jotka maksetaan vakuutusyhtiölle, ja varat karttuvat raportointihetkeen asti. Vakuutusyhtiöt vastaavat raportoitavasta
omaisuudesta ja se on osa vakuutusyhtiön sijoitusomaisuutta. Jakaumaa omaisuusluokkiin ei voida esittää.
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Vakuutusmatemaattisten laskelmien oletukset
%

31.12.2017

31.12.2016

Diskonttauskorko

1,4

1,7

Tulevat palkankorotukset

3,4

3,3

Tulevat eläkkeiden korotukset

2,0

1,9

Inflaatioaste

1,7

1,6

Diskonttauskorko

2,4

2,8

Tulevat palkankorotukset

3,3

3,0

Tulevat eläkkeiden korotukset

1,8

1,7

Inflaatioaste

1,8

1,7

Suomi

Ruotsi

Herkkyysanalyysi
Alla oleva taulukko osoittaa, kuinka yhden oletuksen muutos vaikuttaa etuuspohjaiseen velvoitteeseen, kun muut oletukset pysyvät ennallaan.
Oletuksen
muutos

Oletuksen
kasvun
vaikutus

Oletuksen
vähentymisen
vaikutus

Diskonttauskorko

0.5 %

-7.4 %

7.7 %

Tulevat eläkkeiden korotukset

0.5 %

7.1 %

-6.9 %

+1 vuosi

5.0 %

Diskonttauskorko

0.5 %

-11.5 %

Tulevat palkankorotukset

0.5 %

3.8 %

-3.8 %

Tulevat eläkkeiden korotukset

0.5 %

12.6 %

-11.3 %

+1 vuosi

5.0 %

Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen Suomessa

Odotettavissa oleva elinikä

Vaikutus etuuspohjaiseen velvoitteeseen Ruotsissa

Odotettavissa oleva elinikä

12.6 %

Etuuspohjaisten velvoitteiden erääntymisprofiili
Etuuspohjaisten velvoitteiden painotettu keskimääräinen voimassaoloaika on Suomessa 15 vuotta ja Ruotsissa 19 vuotta.
Seuraavassa esitetään erääntymisprofiili tulevista maksettavista etuuksista, joiden perusteella on laskettu diskonttaamaton eläkevelvoite.
Milj. euroa

31.12.2017

Erääntymisaika alle 1 vuosi

2,6

Erääntymisaika 1–5 vuotta

10,2

Erääntymisaika 5–10 vuotta

15,8

Erääntymisaika 10–30 vuotta

63,1

Erääntymisaika yli 30 vuotta

16,1
107,8

Odotettavissa olevat maksut 2018
Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin suoritettavien maksujen odotetaan olevan 3,9 milj. euroa tilikaudella 2018.

Usean työnantajan järjestelyt
Ruotsin Alectan ITP-eläkejärjestelyt ovat monen työantajan määrittelemiä etuuspohjaisia järjestelyjä. Järjestelyjen varat on saatu eri yrityksiltä, jotka eivät ole saman määräysvallan
alaisia, ja näitä varoja käytetään useamman kuin yhden yrityksen henkilöstölle suoritettaviin etuuksiin. Alectasta ei ole ollut mahdollista saada riittäviä tietoja työnantajan vastuiden ja
etujen laskennasta, joten eläkejärjestelyjä on käsitelty tilinpäätöksessä maksupohjaisena järjestelynä. Tähän järjestelyyn osallistuu 3 011 Tiedon työntekijää ja maksusuoritukset ovat
noin 12 milj. euroa vuodessa.
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Tuloverot

12. TULOVEROT
Milj. euroa
Vero tilikauden voitosta
Laskennallisten verojen muutos

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

22,4

23,6

6,5

6,9

Aiempia tilikausia koskevat oikaisut

-0,9

-0,9

Tuloverokulu

28,0

29,6

135,8

136,8

27,2

27,4

Tuloverojen täsmäytyslaskelma
Voitto ennen veroja
Verot laskettuna kotimaan verokannalla 20 %
Verot kussakin maassa syntyneistä voitoista kyseisen maan verokannalla laskettuina

1,5

2,1

Aiempia tilikausia koskevat oikaisut

-0,9

-0,9

Verovapaat tulot

-0,9

-1,1

Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut
Tuloutetut laskennalliset verosaamiset

1,7

1,8

-0,4

-2,4

Verokannan muutoksesta aiheutunut laskennallisen veron muutos

0,4

-

Ulkomaisten osinkojen jakamisesta aiheutuvat verot

1,0

3,9

Osuus yhteisyritysten tuloksista esitetty veroilla vähennettynä

-0,6

-0,6

Muut erät

-1,0

-0,6

Tuloverot konsernin tuloslaskelmassa

28,0

29,6

Efektiivinen veroprosentti

20,6

21,6

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

0,6

0,6

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verokulut/-tuotot

Laskennalliset verot
Työsuhde-etuudet (IAS 19)

Tieto Oyj sai joulukuussa 2015 veroviranomaisilta jälkiverotuspäätöksen siirtohinnoittelun verotarkastuksesta koskien vuosia 2009–2013. Tieto Oyj sai lokakuussa 2017
Oikaisulautakunnan päätöksen, joka kumosi aikaisemman jälkiverotuspäätöksen. Päätös oli Tiedon näkemyksen mukainen eikä sillä ole merkittävää vaikutusta tilinpäätökseen. Tieto Oyj
sai lokakuussa 2017 4,8 milj. euron veronpalautuksen. Oletuksena on, että Tieto Oyj saa lisää veronpalautusta vuonna 2018.
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13. LASKENNALLISET VEROT
Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Milj. euroa

2017

2016

24,2

24,4

Laskennalliset verosaamiset
Yli 12 kuukauden kuluttua realisoituva laskennallinen verosaaminen
12 kuukauden kuluessa realisoituva laskennallinen verosaaminen
Yhteensä

1,5

5,5

25,7

29,9

36,5

34,1

Laskennalliset verovelat
Yli 12 kuukauden kuluttua suoritettava laskennallinen verovelka
12 kuukauden kuluessa suoritettava laskennallinen verovelka
Yhteensä

Laskennalliset verovelat (netto)

1,8

0,8

38,3

34,9

-12,6

-5,0

Laskennallisten verojen bruttomääräiset muutokset

1.1.2017

Muutos
tuloslaskelmassa

Kirjattu
muihin laajan
tuloksen eriin

Yritysostot
ja
myynnit

Muut
muutokset

31.12.2017

Laskennalliset verosaamiset
Uudelleenjärjestelystä johtuvat menot

1,2

-

-

-

-0,2

1,0

Muut varaukset

2,4

-0,5

-

-

-

1,9

Työsuhde-etuudet

3,5

-0,7

0,2

-

-

3,0

10,5

-0,7

-

-

-0,2

9,6

4,0

-0,8

-

-

-0,2

3,0

-

0,1

-

-

-

0,1

8,3

-1,0

-

0,3

-0,5

7,1

29,9

-3,6

0,2

0,3

-1,1

25,7

0,1

-

-

-

-

0,1

26,3

-0,9

-

1,8

-0,7

26,5

Poistoero
Muut tilapäiset erot
Käyvän arvon muutokset
Tilikausien tappiot
Yhteensä

Laskennalliset verovelat
Poistoero
Aineettomat hyödykkeet
Työsuhde-etuudet

1,7

0,3

-0,4

-

-0,1

1,5

Rahoitusleasing

0,4

-0,3

-

-

-

0,1

Vapaaehtoiset varaukset

4,1

2,9

-

-

-0,1

6,9

Muut erät

2,3

0,9

-

-

-

3,2

Yhteensä

34,9

2,9

-0,4

1,8

-0,9

38,3

Laskennalliset verovelat, netto

-5,0

-6,5

0,6

-1,5

-0,2

-12,6

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2017.tieto.com/fi

TIETO VUOSIKERTOMUS 2017

115

/ T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S / K O N S E R N I T I L I N PÄ ÄT Ö S

/ K O N S E R N I T I L I N PÄ ÄT Ö K S E N L I I T E T I E D O T ( I F R S )

1.1.2016

Muutos
tuloslaskelmassa

Kirjattu
muihin laajan
tuloksen eriin

Yritysostot
ja
myynnit

Muut
muutokset

31.12.2016

Uudelleenjärjestelystä johtuvat menot

1,9

-0,8

-

-

0,1

1,2

Muut varaukset

1,7

0,7

-

-

-

2,4

Työsuhde-etuudet

4,2

-1,1

0,4

-

-

3,5

Poistoero

9,2

-1,3

-

0,1

2,5

10,5

Muut tilapäiset erot

4,5

-0,7

-

0,1

0,1

4,0

Tilikausien tappiot

10,1

-0,5

-

0,8

-2,1

8,3

Yhteensä

31,6

-3,7

0,4

1,0

0,6

29,9

0,1

-

-

-

-

0,1

24,7

-1,6

-

3,1

0,1

26,3

Laskennalliset verosaamiset

Laskennalliset verovelat
Poistoero
Aineettomat hyödykkeet
Työsuhde-etuudet

1,6

0,4

-0,2

-

-0,1

1,7

Rahoitusleasing

0,6

-0,2

-

-

-

0,4

Vapaaehtoiset varaukset

1,1

2,9

-

0,1

-

4,1

Muut erät

0,6

1,7

-

-

-

2,3

Yhteensä

28,7

3,2

-0,2

3,2

-

34,9

2,9

-6,9

0,6

-2,2

0,6

-5,0

Laskennalliset verosaamiset, netto

Konsernilla oli 31.12.2017 vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia 7,1 milj. euroa (8,3 milj. euroa vuonna 2016), joista noin 3,2 milj. eurolla ei ollut erääntymisajankohtaa, 0,2
milj. euroa erääntyy vuosien 2018–2022 aikana ja loput myöhemmin.
Konsernilla oli 31.12.2017 vahvistetuista liiketappioista laskennallisia verosaamisia 2,3 milj. euroa (3,1 milj euroa vuonna 2016), joita ei ole kirjattu, koska niiden hyödyntäminen on
epävarmaa.
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Varat

14. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

409,7

384,9

40,6

26,3

Arvonalentumiset

-

-

Vähennykset

-

-

-9,0

-1,5

441,3

409,7

5,9

8,0

Liikearvo
Kirjanpitoarvo 1.1.
Tytäryhtiöiden hankinnat

Kurssierot
Kirjanpitoarvo 31.12.

Ohjelmistot
Kirjanpitoarvo 1.1.
Tytäryhtiöiden hankinnat
Lisäykset
Vähennykset

-

-

6,0

2,7

-

-

1,1

1,1

Kurssierot

-0,0

-0,0

Kauden poistot

-5,8

-5,9

7,2

5,9

Siirrot

Kirjanpitoarvo 31.12.

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

126,7

123,5

-120,8

-115,5

5,9

8,0

31.12.
Hankintamenot

37,9

126,7

-30,7

-120,8

7,2

5,9

26,7

14,9

8,1

14,5

Lisäykset

-

-

Vähennykset

-

-

Siirrot

-

-

Kurssierot

-1,2

0,6

Kauden poistot

-4,3

-3,3

Kirjanpitoarvo 31.12.

29,3

26,7

38,1

23,7

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

Allokoidut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1.
Tytäryhtiöiden hankinnat

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

-11,4

-8,8

26,7

14,9

31.12.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo
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Muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1.
Tytäryhtiöiden hankinnat
Lisäykset
Vähennykset

13,2

16,6

-

0,0

4,8

0,9

-

-

Siirrot

-1,9

0,8

Kurssierot

-0,1

-0,2

Kauden poistot

-5,1

-4,9

Kirjanpitoarvo 31.12.

10,9

13,2

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

56,0

54,7

-42,8

-38,0

13,2

16,7

31.12.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

45,4

56,0

-34,5

-42,8

10,9

13,2

6,5

1,5

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset

2,0

7,0

-4,8

-2,0

Kurssierot

0,0

0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

3,7

6,5

492,4

462,0

Siirrot

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo 31.12.
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15. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

Kirjanpitoarvo 1.1.

1,2

1,2

Kirjanpitoarvo 31.12.

1,2

1,2

Hankintamenot

1,2

1,2

Kirjanpitoarvo

1,2

1,2

Hankintamenot

1,2

1,2

Kirjanpitoarvo

1,2

1,2

Maa-alueet

1.1.

31.12.

Rakennukset ja rakennelmat
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.

2,3

2,4

-0,1

-0,1

2,2

2,3

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

3,8

3,8

-1,5

-1,4

2,3

2,4

31.12.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

3,8

3,8

-1,6

-1,5

2,2

2,3

56,8

57,8

Koneet ja kalusto
Kirjanpitoarvo 1.1.
Tytäryritysten hankinnat

0,0

0,4

Lisäykset

25,8

30,0

Vähennykset

-0,3

-0,8

Siirrot
Kurssierot
Kauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.

4,2

6,7

-0,3

-0,4

-35,1

-36,9

51,1

56,8

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

413,2

409,8

-356,4

-352,0

56,8

57,8

31.12.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo
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Aktivoidut rahoitusleasingit
Kirjanpitoarvo 1.1.

5,4

6,7

-

-

-1,9

-

Siirrot

-

-

Kurssierot

-

-

-1,1

-1,3

2,4

5,4

55,7

55,9

-50,3

-49,2

5,4

6,7

Lisäykset
Vähennykset

Kauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.

1.1.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo
31.12.
Hankintamenot

3,9

55,7

-1,5

-50,3

2,4

5,4

Kirjanpitoarvo 1.1.

16,1

11,2

Lisäykset

10,8

6,5

-

0,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

Muut aineelliset hyödykkeet

Vähennykset
Siirrot

12,3

0,0

Kurssierot

-0,1

-0,1

Kauden poistot

-3,2

-1,5

Kirjanpitoarvo 31.12.

35,9

16,1

Hankintamenot

23,2

16,9

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

-7,1

-5,8

Kirjanpitoarvo

16,1

11,1

53,9

23,2

1.1.

31.12.
Hankintamenot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

-18,0

-7,1

35,9

16,1

12,2

3,7

1,5

15,2

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot
Kurssierot
Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvo 31.12.
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16. MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT
Emoyhtiön omistamat muut osakkeet ja osuudet

Milj. euroa
Lifeit Oyj

31.12.2017
Kirjanpitoarvo

31.12.2016
Kirjanpitoarvo

-

0,1

Tapiolan Monitoimiareena Oy

0,1

0,1

Muut osakkeet ja osuudet

0,0

0,1

0,1

0,3

31.12.2017
Kirjanpitoarvo

31.12.2016
Kirjanpitoarvo

Fimecc Oy

0,1

0,1

Vierumäen Kuntorinne Oy

0,2

0,2

Muut osakkeet ja osuudet

0,1

0,1

0,4

0,4

Tytäryhtiöiden omistamat muut osakkeet ja osuudet

Milj. euroa
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17. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
Milj. euroa

Liite

31.12.2017

31.12.2016

309,3

282,4

Myynnin jaksotus

53,6

53,9

Lisenssimaksut

24,1

21,1

Vuokrat

3,2

2,8

Sosiaalikulut

1,4

3,1

Korot

0,0

0,0

18,2

19,2

1,8

2,4

Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

Muut siirtosaamiset
Johdannaissaamiset

27

Muut

9,1

5,4

420,7

390,3

31.12.2017

31.12.2016

254,1

236,0

Erääntyneet 1–30 päivää

50,8

41,6

Erääntyneet 31–60 päivää

2,5

3,3

Erääntyneet 61–90 päivää

0,4

0,9

Erääntyneet 91–180 päivää

1,4

0,6

Erääntyneet 180+ päivää

2,0

1,5

-1,9

-1,5

309,3

282,4

Erääntyneiden myyntisaamisten erittely ja epävarmojen saatavien varaukset
Milj. euroa
Erääntymättömät

Epävarmojen saatavien varaukset

Epävarmojen saatavien varauksista
Erääntyneitä alle 91 päivää
Erääntyneitä 91–180 päivää
Erääntyneitä 181+ päivää

-

-

-1,0

-0,6

-0,9

-0,9

-1,9

-1,5

18. RAHAVARAT
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

Pankkitilit

64,0

50,0

Lyhytaikaiset talletukset

14,2

6,7

Rahavarat

78,2

56,7

Lyhytaikaiset talletukset ovat muunnettavissa käteisvaroiksi pankkitileille kolmen kuukauden kuluessa. Rahavarat esitetään nimellisarvoisina, mikä vastaa niiden käypää arvoa.
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Oma pääoma ja velat

19. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Milj. euroa
01.01.2016

Osakkeiden
lukumäärä

Osakepääoma

Ylikurssirahasto ja
muut rahastot

Osakeanti optiooikeuksilla

Yhteensä

74 009 953

76,6

44,6

0,0

121,2

Muuntoerot
Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

-1,2
99 299

-1,2
0,0

0,0

0,0

120,0

Siirto kertyneisiin voittovaroihin
31.12.2016

74 109 252

76,6

Muuntoerot

43,4

-0,8

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

-0,8
0,0

0,0

0,0

119,2

Siirto kertyneisiin voittovaroihin
31.12.2017

74 109 252

76,6

42,6

Tieto Oyj:n osakkeiden enimmäismäärä 31.12.2017 oli 74 109 252 kappaletta (2015: 74 109 252 osaketta). Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhtä suureen
osinkoon ja yhteen ääneen. Tiedon yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta koskevan äänestysrajoituksen, jonka mukaan kukaan ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä
viidesosalla yhtiökokouksessa edustettuina olevista äänistä. Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet
on täysin maksettu.
Vuoden 2017 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt omistivat yhteensä 386 127 omaa osaketta eli 0,5 % osakkeista ja äänistä. Liittyen yhtiön osakepohjaiseen palkitsemisohjelmaan yhteensä
25 555 Tiedon omistamaa osaketta toimitettiin ohjelmaan osallistuville henkilöille. Vuoden lopussa liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön omistamat omat
osakkeet oli 73 723 125.
Ylikurssirahasto ja muut rahastot sisältävät emoyhtiön ylikurssirahaston ja Tieto Sweden AB:n vararahaston.
Vuonna 2017 osinkoa jaettiin 1,37 euroa osakkeelta, yhteensä 101,1 milj. euroa (2016: 1,35 euroa osakkeelta, yhteensä 99,3 milj. euroa). Raportointikauden päätymispäivän jälkeen
hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 1,40 euroa osakkeelta, yhteensä 103,2 milj. euroa.
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20. LAINAT
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

99,8

99,6

Pitkäaikaiset
Joukkovelkakirjalainat
Muut velat

1,0

-

Rahoitusleasingvelat

1,7

4,2

102,5

103,8

117,4

51,3

16,4

16,0

Lyhytaikaiset
Muut velat
Konsernitilivelat yhteisyrityksille
Rahoitusleasingvelat

0,8

1,3

134,6

68,6

21. RAHOITUSTAPAHTUMISTA AIHEUTUVIEN VELKOJEN TÄSMÄYTYS
Muutokset, joihin ei liity maksutapahtumaa

31.12.2016

Rahavirrat

Kurssierot

Yritysostot
ja
-myynnit

Muut

31.12.2017

Pitkäaikaiset korolliset lainat

99,6

0,2

0,0

0,8

-

-

0,2

100,8

Lyhytaikaiset korolliset lainat

67,3

61,6

0,0

0,4

4,7

-

-0,2

133,8

5,5

-1,0

0,0

-

-

-2,0

0,0

2,5

172,4

60,8

0,0

1,2

4,7

-2,0

0,0

237,1

Milj. euroa

Rahoitusleasingvelat
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22. VARAUKSET
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

9,9

20,6

Uudelleenjärjestelyvaraukset
1.1.
Kurssierot

-0,2

-0,4

Uudet varaukset

20,2

11,5

Varausten käyttö

-21,3

-21,1

Varausten purku

-1,1

-0,7

7,5

9,9

pitkäaikaiset varaukset

0,4

0,6

lyhytaikaiset varaukset

7,1

9,3

7,5

9,9

31.12.

joista

Yhteensä

Tappiollisten sopimusten varaukset
1.1.
Kurssierot

2,1

2,6

-0,0

-0,0

Uudet varaukset

1,5

3,2

Varausten käyttö

-1,5

-2,6

Varausten purku

-0,2

-1,1

1,9

2,1

pitkäaikaiset varaukset

0,0

0,0

lyhytaikaiset varaukset

1,9

2,1

1,9

2,1

31.12.

joista

Yhteensä

Muut varaukset
1.1.
Kurssierot

4,9

5,8

-0,0

-0,0

Uudet varaukset

1,6

2,2

Varausten käyttö

-1,8

-0,4

Varausten purku

-1,2

-2,7

3,5

4,9

pitkäaikaiset varaukset

2,2

4,8

lyhytaikaiset varaukset

1,3

0,1

3,5

4,9

31.12.

joista

Yhteensä
Pääosa uusista vuoden 2017 uudelleenjärjestelykuluista liittyvät tehostamistoimiin Suomessa ja Ruotsissa.
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23. RAHOITUSLEASING
Rahoitusleasingsaamiset
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

Yhden vuoden kuluessa

2,1

3,6

1–5 vuoden kuluttua

0,8

2,3

Bruttoinvestointi

2,9

5,9

Tulevaisuudessa kertyvät rahoitustuotot

0,1

0,2

Nettoinvestointi

2,8

5,7

Yhden vuoden kuluessa

2,0

3,5

1–5 vuoden kuluttua

0,8

2,2

2,8

5,7

31.12.2017

31.12.2016

Yhden vuoden kuluessa

0,9

1,5

1–5 vuoden kuluttua

1,7

4,4

2,6

5,9

Yhden vuoden kuluessa

0,8

1,3

1–5 vuoden kuluttua

1,7

4,2

2,5

5,5

0,1

0,4

Bruttomääräisten rahoitusleasingsaamisten takaisinmaksuajat

Vähimmäisleasingmaksusaatavien nykyarvo

Nettoinvestointi
Tietyt asiakkaille dedikoidut IT-laitteistot, yleensä palvelimet, käsitellään rahoitusleasingsaamisina.

Rahoitusleasingvelat
Rahoitusleasingvelat ja niiden nykyarvot olivat seuraavat:
Milj. euroa
Rahoitusleasingvelat erääntyvät seuraavasti

Vähimmäisvuokrien nykyarvo

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

Konsernilla on rahoitusleasingsopimuksia IT-laitteista ja ohjelmistoista. Jotkut sopimukset sisältävät osto-optioita. Sopimusten uusinnat vaativat erillisiä neuvotteluita. Rahoitusleasingvelkojen korkoprosentti 31.12.2017 oli 3,7 % (3,7 %).
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24. OSTOVELAT JA MUUT VELAT
Milj. euroa

Liite

31.12.2017

31.12.2016

104,2

96,3

30,8

42,2

Lomapalkka ja siihen liittyvät henkilösivukulut

73,1

73,7

Muut palkat ja niihin liittyvät henkilösivukulut

62,8

46,5

Korot

1,8

1,7

Vuokrat

3,8

4,6

Ostovelat
Saadut ennakot ja liikevaihtojaksotukset
Siirtovelat

Johdannaisvelat

0,9

1,1

Muut siirtovelat

39,2

36,1

Arvonlisäverovelka

30,8

27,8

Ennakonpidätysvelka

15,1

14,6

362,5

344,6
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Rahoitusinstrumentit - Käyvät arvot ja riskien hallinta

25. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Tieto altistuu toiminnassaan eri rahoitusriskeille: markkinariskille (valuutta-, korko- ja hyödykeriski), luottoriskille ja likviditeettiriskille. Tiedon operatiiviset rahoitustoiminnot on keskitetty
Konsernirahoitukseen. Konsernirahoitus vastaa konsernin rahoitusriskien hallinnasta sekä riittävän likviditeettiaseman ylläpitämisestä. Tiedon hallituksen hyväksymä konsernin
rahoituspolitiikka määrittää periaatteet ja määritelmät likviditeetti-, korko-, valuutta- ja vastapuoliriskien hallintaan. Rahoituspolitiikka kuvaa lisäksi vastuunjaon rahoitusriskien
hallinnassa. Konserni seuraa rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti.

Markkinariski
Valuuttariskin hallinta
Transaktioriski
Valuuttariskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa konsernin taloudellinen asema muuttuu valuuttakursseissa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Ulkomaankauppa, likviditeetin hallinta
euroalueen ulkopuolella olevissa maissa sekä konsernin sisäiset rahoitustapahtumat muodostavat konsernin valuuttariskin. Konsernin rahoituspolitiikan tavoitteena on turvata
operatiivisen liiketoiminnan kannattavuus hallinnoimalla tunnistettuja valuuttariskejä. Samalla pyritään kuitenkin säilyttämään konsernitasolla riittävä joustavuus sopeuduttaessa
valuuttamarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Rahoituspolitiikka määrittää hyväksytyt suojausinstrumentit ja yhtiön politiikan mukaan suojaudutaan kaikilta tunnistetuilta valuuttariskeiltä
määriteltyjen limiittien puitteissa. Valuuttapositio sisältää konserniyhtiöiden vieraissa valuutoissa olevat myyntisaamiset ja ostovelat, tytäryhtiörahoituksen tapahtumat, valuuttatilien
saldot sekä ennustetut rahavirrat kuten vahvistetut osto- ja myyntisopimukset.
Ruotsin kruunu, Norjan kruunu, Tsekin koruna, Intian rupia, Puolan zloty ja Yhdysvaltain dollari ovat suurimmat valuutat riskipositiossa. Venäjän ruplalla ei ole merkittävää vaikutusta
konsernin valuuttapositioon. Vuoden 2017 aikana Tieto käytti valuuttariskien suojaamiseen valuuttatermiinejä ja -swappeja. Ulkomaanrahan määräisistä sopimuksista kertyneet voitot ja
tappiot esitetään konsernin tuloslaskelmassa.
Konserniyhtiöiden tulee suojata tunnistetut valuuttariskinsä Konsernirahoituksen kanssa, ellei tälle ole juridisia esteitä. Konsernin valuuttaposition vertailuarvo on tilanne, jossa kaikki
tunnetut valuuttariskit on suojattu. Poikkeama tästä vertailuarvosta on määritelty avoimeksi valuuttapositioksi. Konsernin bruttomääräisestä valuuttapositiosta voidaan tehdä seuraavat
poikkeamat (tunnistetuista valuuttariskeistä, poislukien suojaustransaktiot):
• +/- 15 %: Konsernirahoitus
• +/- 25 %: Treasury Committee
• suuremmat poikkeamat: Hallitus
Suojausaste 31.12.2017 oli 94 % (2016: 98 %).

Ulkoiset
valuuttasuojaukset

Transaktioriskin
herkkyys 1)

Ulkoisten
valuuttasuojausten
herkkyys 1)

Nettovaikutus
tulokseen

Rahoituserien
positio

Ennustetut
rahavirrat

Valuuttapositio
yhteensä

31.12.2017

-80,0

18,3

-61,7

56,0

8,0

-5,6

2,4

31.12.2016

-53,6

14,2

-39,4

39,2

5,4

-3,9

1,4

31.12.2017

-13,2

6,8

-6,4

5,6

1,3

-0,6

0,8

31.12.2016

-51,5

-0,1

-51,6

51,6

5,2

-5,2

-

31.12.2017

0,1

-9,5

-9,4

9,2

-0,0

-0,9

-0,9

31.12.2016

0,6

-3,9

-3,3

3,2

-0,1

-0,3

-0,4

31.12.2017

-5,0

-34,4

-39,4

40,1

0,5

-4,0

-3,5

31.12.2016

-3,5

-27,9

-31,4

30,0

0,4

-3,0

-2,7

31.12.2017

-

-22,1

-22,1

21,9

-

-2,2

-1,9

31.12.2016

-

-18,8

-18,8

18,9

-

-1,9

-1,9

Milj. euroa
SEK

NOK

PLN

CZK

INR
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USD
31.12.2017

0,5

-

0,5

-

-0,1

-

-0,1

31.12.2016

-0,8

4,3

3,5

4,3

0,1

-0,4

-0,4

31.12.2017

-1,6

-2,9

-4,5

2,9

0,2

-0,3

-0,1

31.12.2016

-1,4

0,6

-0,8

-5,0

0,1

0,5

0,6

Muut

1)

Valuuttakurssin 10 % negatiivisen muutoksen maksimivaikutus ennen veroja konsernin valuuttapositioon seuraavan vuoden aikana, milj. euroa. Taulukko sisältää swap-sopimusten
vaikutuksen.

Translaatioriski
Rahoituspolitiikan mukaan translaatioposition suojauksesta päättää hallitus. Positioon sisältyy euromaiden ulkopuolisten tytäryhtiöiden hankintahinta, osakepääoma, sidotut ja vapaat
oman pääoman erät sekä tilikauden tulos. Suurin osa translaatioriskistä koostuu 2 488 miljoonan Ruotsin kruunun positiosta. Translaatiopositiota ei ollut suojattu vuoden 2017 lopussa.

Korkoriskin hallinta
Merkittävin osa konsernin korkoriskistä koostuu lainoista sekä rahavarojen sijoituksista. Korkoriskin hallinnan tavoite on minimoida korkovaihtelujen vaikutus Tiedon vuositulokseen ja
taloudelliseen asemaan. Konsernirahoitus vastaa konsernin korkoposition seurannasta ja hallinnasta. Korkoriski muodostuu konsernin korollisista veloista ja saatavista sekä
korkojohdannaissopimuksista. Rahoituspolitiikka määrittää konsernin korkoriskin hallintaperiaatteet sekä hyväksytyt suojausinstrumentit. Rahoituspolitiikan mukaan konsernin
korkoposition vertailuluku on määritetty vastaamaan 12 kk:n korkosidonnaisuusaikaa eli aikaa, jonka kuluessa korkomuutokset vaikuttavat keskimäärin yhtiön korkoasemaan. Vuoden
2017 lopussa Tiedon veloista merkittävä osa muodostui toukokuussa 2013 liikkeellelasketusta 6 vuoden kiinteäkorkoisesta joukkovelkakirjalainasta sekä liikkeellelasketuista
yritystodistuksista. Sen myötä lainojen korkosidonnaisuusaika vuoden lopussa oli 9 kk (18 kk vuoden 2016 lopussa).
31.12.2017
Milj. euroa
Pääomamarkkinat
Rahamarkkinat
Muut lainat
Muut saatavat
31.12.2016
Milj. euroa
Pääomamarkkinat
Rahamarkkinat
Muut lainat
Muut saatavat
2)

Määrä

Duraatio

Keskikorko,
%

Korkoherkkyys 2)

-99,8

1,4

2,9

0,0

78,2

0,0

1,2

0,8

-118,5

0,1

0,1

-1,2

0,5

1,1

0,4

0,0

Määrä

Duraatio

Keskikorko,
%

Korkoherkkyys 2)

-99,6

2,3

2,9

0,0

56,7

0,0

1,4

0,6

-51,0

0,1

0,2

-0,5

0,3

0,8

6,3

0,0

Yhden prosenttiyksikön koronnousun maksimivaikutus (ennen veroja) korkokuluihin seuraavan vuoden aikana, milj. euroa. Taulukko sisältää koronvaihtosopimusten vaikutuksen.

Hyödykeriskien hallinta
Valtaosa konsernin sähkön hankinnasta on ulkoistettu erikseen valitulle toimittajalle. Toimintamallin mukaan konserni ei enää tee omissa nimissään sähkön suojaussopimuksia. Koska
valittu toimittaja kuitenkin tekee sähköjohdannaissopimuksia suojatakseen nimenomaisesti Tiedon hyödykeriskiä, ne on erotettu varsinaisesta sähkön hankintasopimuksesta ja
arvostettu käypään arvoonsa tulosvaikutteisesti perustuen vastaavien instrumenttien vallitsevaan markkina-arvoon. Katso liitetieto 27.

Likviditeettiriskin hallinta ja jälleenrahoitus
Likviditeettiriskin hallinta ja jälleenrahoitusperiaatteet on määritelty rahoituspolitiikassa. Yksi konsernirahoituksen päätehtäviä on riittävän likviditeetin turvaaminen konsernille.
Konsernillla on 150 milj. euron sitova luottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2021. Toukokuussa 2013 konserni laski liikkeelle kuusivuotisen 100 milj. euron joukkovelkakirjalainan,
joka erääntyy maksettavaksi vuonna 2019. Likviditeetin turvaamiseksi konsernilla on myös konsernitililimiittejä sekä 250 milj. euron yritystodistusohjelma. Lisäksi käytettävissä on 50
milj. euron suuruinen saatavien myyntifasiliteetti. Kesäkuussa konserni solmi Euroopan Investointipankin kanssa 85 milj. euron suuruisen rahoitussopimuksen.
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Velan rakenne
Erääntymisajankohta

31.12.2017
Milj. euroa
Lainat

Käytössä

Käyttämättä

2018

2019

2020

2021

2022

2023–

Joukkovelkakirjalaina

100,0

-

-

100,0

-

-

-

-

Yritystodistusohjelma

115,0

135,0

115,0

-

-

-

-

-

Luottolimiittisopimus

-

150,0

-

-

-

-

-

-

Velat yhteisyrityksille

16,0

-

16,0

-

-

-

-

-

-

85,0

-

-

-

-

-

-

3,6

-

2,5

0,9

0,2

-

-

-

234,6

370,0

133,5

100,9

0,2

-

-

-

Korot

-

-

2,8

1,1

0,0

-

-

-

Termiinisopimukset,
menovirta

-

-

179,6

-

-

-

-

-

EIP
Muut lainat

Johdannaisten
velat/saamiset

Termiinisopimukset,
tulovirta

-

-

-179,6

-

-

-

-

-

Johdannaiset, netto

-

-

-

-

-

-

-

-

Ostovelat

Menovirta

-

-

104,2

-

-

-

-

-

Muut velat

Rahoitusleasingvastuut

2,6

-

0,9

0,9

0,8

-

-

-

237,2

370,0

241,4

102,9

1,0

-

-

-

Käytössä

Käyttämättä

2017

2018

2019

2020

2021

2022–

Yhteensä

Erääntymisajankohta

31.12.2016
Milj. euroa
Lainat

Joukkovelkakirjalaina

100,0

-

-

-

100,0

-

-

-

Yritystodistusohjelma

51,0

199,0

51,0

-

-

-

-

-

Luottolimiittisopimus

-

150,0

-

-

-

-

-

-

Velat yhteisyrityksille

16,0

-

16,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

0,3

-

-

-

-

-

167,3

349,0

67,3

-

100,0

-

-

-

Korot

-

-

2,9

2,9

1,1

-

-

-

Termiinisopimukset,
menovirta

-

-

198,7

-

-

-

-

-

EIP
Muut lainat

Johdannaisten
velat/saamiset

Termiinisopimukset,
tulovirta

-

-

-198,7

-

-

-

-

-

Johdannaiset, netto

-

-

-

-

-

-

-

-

Ostovelat

Menovirta

-

-

96,3

-

-

-

-

-

Muut velat

Rahoitusleasingvastuut

6,0

-

1,5

1,5

1,5

1,5

-

-

173,3

349,0

168,0

4,4

102,6

1,5

-

-

Yhteensä
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Luottoriskin hallinta
Luottoriskiä hallinnoidaan konsernitasolla. Konsernin luottoriski koostuu sijoituksista, johdannaissopimuksista ja asiakkaisiin liittyvistä riskeistä, kuten myyntisaamisista.
Konsernirahoitus ylläpitää vastapuolilistaa yritystodistuslimiittien ja muiden rahoitustransaktioiden osalta rahoituspolitiikassa määriteltyjen rajoitusten puitteissa. Rahoituspolitiikan
mukaisesti yhtiön käyttämien pääpankkien pitkäaikaisten luottojen ratingin tulee olla vähintään tasolla Baa3 tai BBB-. Konsernin luottoriskipolitiikka määrittää rajat hyväksyttävälle
asiakasluottoriskin tasolle laskutussyklin ja maksuaikojen suhteen. Asiakkaisiin liittyviä luottoriskejä seurataan maksukäyttäytymiseen sekä asiakkaiden taloudelliseen asemaan
perustuen. Luottotappiovaraus tehdään asiakassaatavista, jotka ovat enemmän kuin 90 päivää myöhässä. Vuonna 2017 luottotappiovarausten määrä kasvoi 0,5 milj. euroa (0,6 milj.
euron purku vuonna 2016). Luottotappioita kirjattiin 2017 0,1 milj. euroa (1,7 milj. euroa vuonna 2016). Raportointihetken maksimiluottoriski on myyntisaamisten käypä arvo. Konsernin
hallussa ei ole vakuuksia luottoriskin turvaamiseksi. Konsernilla on erään pääpankkinsa kanssa solmittu saatavien myyntifasiliteetti. Fasiliteetin kokonaismäärä on 50 milj. euroa.
Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä yksittäisten asiakkaiden, toimialojen ja/tai alueiden suhteen.

Pääoman hallinta
Konsernin tavoitteena on pitää pääomarakenne tasolla, joka varmistaa riittävän taloudellisen liikkumavaran yhtiön toiminnalle. Konsernin pääomarakennetta seurataan säännöllisesti
nettovelan ja EBITDA:n (Net debt/EBITDA) suhteen kautta. Nettovelka/EBITDA lasketaan jakamalla korollinen nettovelka viimeisen 12 kuukauden EBITDA:lla (pois lukien myyntivoitot).

Nettovelka
12 kk EBITDA (pois lukien myyntivoitot)
Nettovelka/EBITDA (pois lukien myyntivoitot)

31.12.2017

31.12.2016

155,7

109,7

193,8

194,7

0,8

0,6

Nettovelka/EBITDA suhdeluku (pois lukien myyntivoitot, mutta sisältäen ennakkomaksut) on myös luottokovenantti yhtiöllä olevassa sitovassa luottolimiitissä. Yhtiö oli vuoden 2017
päättyessä sekä vertailuvuonna sopimuksen mukaisen kovenantin puitteissa.

Rahoitusvarojen ja -velkojen kuittaaminen
Johdannaissopimusvastapuolten kanssa olevat sopimukset rahoitusvarojen ja -velkojen kuittaamisesta perustuvat ISDA:n runkosopimuksiin tai samansisältöisiin vastaaviin sopimuksiin.
Näiden sopimusten mukaan netotus on mahdollista ainoastaan erikseen määriteltyjen tilanteiden, kuten toisen osapuolen sopimusrikkomuksen tai force majeure -tyyppisen tilanteen
vallitessa. Rahoitusvarat koostuvat myyntisaamisista, johdannaissopimuksista sekä kassavaroista. Rahoitusvelat koostuvat ostoveloista ja johdannaissopimuksista. Yhtiöllä ei ollut
konsernitililimiittejä käytössä raportointiperiodin (ja vertailuperiodin) päättyessa. Myyntisaamiset, kassavarat sekä ostovelat on jätetty pois seuraavasta taulukosta, koska ne eivät ole
minkään netotussopimuksen alaisia ja, kuten johdannaiset, ne selvitetään bruttomääräisinä.
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Rahoitusvarat
Liitännäiset,
netottamattomat
tase-erät

Rahoitusvarojen
kirjatut
bruttomäärät

Taseessa netotettujen
rahoitusvelkojen
bruttomäärät

Nettorahoitusvarat
taseessa

Rahoitusinstrumentit

Saatu
käteisvakuus

Nettosumma

Johdannaissaamiset

1,8

-

1,8

-0,5

-

1,3

Yhteensä

1,8

-

1,8

-0,5

-

1,3

31.12.2017

Liitännäiset,
netottamattomat
tase-erät

Rahoitusvarojen
kirjatut
bruttomäärät

Taseessa netotettujen
rahoitusvelkojen
bruttomäärät

Nettorahoitusvarat
taseessa

Rahoitusinstrumentit

Saatu
käteisvakuus

Nettosumma

Johdannaissaamiset

2,4

-

2,4

-1,1

-

1,3

Yhteensä

2,4

-

2,4

-1,1

-

1,3

Nettosumma

31.12.2016

Rahoitusvelat
Liitännäiset,
netottamattomat
tase-erät

Rahoitusvelkojen
kirjatut
bruttomäärät

Taseessa netotettujen
rahoitusvarojen
bruttomäärät

Nettorahoitusvelat
taseessa

Rahoitusinstrumentit

Saatu
käteisvakuus

Johdannaisvelat

-0,9

-

-0,9

0,5

-

-0,4

Yhteensä

-0,9

-

-0,9

0,5

-

-0,4

Nettosumma

31.12.2017

Liitännäiset,
netottamattomat
tase-erät

Rahoitusvelkojen
kirjatut
bruttomäärät

Taseessa netotettujen
rahoitusvarojen
bruttomäärät

Nettorahoitusvelat
taseessa

Rahoitusinstrumentit

Saatu
käteisvakuus

Johdannaisvelat

-1,1

-

-1,1

1,1

-

-

Yhteensä

-1,1

-

-1,1

1,1

-

-

31.12.2016
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26. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT
ARVOT
31.12.2017
Kirjanpitoarvot

Milj. euroa

31.12.2016
Käyvät arvot

Kirjanpitoarvot

Käyvät arvot

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Muut
Pitkäaikaiset johdannaissaamiset

-

-

-

-

Lyhytaikaiset johdannaissaamiset

1,8

1,8

2,4

2,4

0,5

0,5

0,7

0,7

Pitkäaikaiset korolliset rahoitussaamiset

1,2

1,2

2,2

2,2

Lyhytaikaiset korolliset rahoitussaamiset

2,0

2,0

3,8

3,8

308,9

308,9

282,4

282,4

53,6

53,6

53,9

53,9

0,0

0,0

-

-

78,2

78,2

56,7

56,7

446,2

446,2

402,1

402,1

0,9

0,9

1,1

1,1

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset varat
Lainat ja muut saamiset
Lainat

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset
Myynnin jaksotus
Korkosaamiset
Rahavarat
Rahoitusvarat yhteensä

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Muut siirtovelat
Lyhytaikaiset johdannaisvelat
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat
Pitkäaikaiset korolliset velat

1,7

1,7

4,2

4,2

100,8

103,7

99,6

105,8

3,8

0,0

0,2

0,2

104,2

104,2

96,3

96,3

1,8

1,8

1,7

1,7

0,8

0,8

1,3

1,3

133,8

133,8

67,3

67,3

347,8

346,9

271,7

277,9

Muut pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Ostovelat
Korkovelat
Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Rahoitusvelat yhteensä

Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja korkonoteerauksia.
Lainat, muut saamiset ja rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Niiden kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen arvioidaan
vastaavan toisiaan lukuunottamatta kiinteäkorkoista joukkovelkakirjalainaa, jonka kirjanpitoarvoa ei ole oikaistu käyvän arvon mukaan. Joukkovelkakirjan käypä arvo on laskettu
raportointijakson päättyessä vallinneen markkinahinnan mukaisesti.
Rahoitusleasingvelat ilmoitetaan erikseen, koska ne kuuluvat IFRS 7:n piiriin, vaikka ne eivät kuulukaan IAS 39:n piiriin.
Myytävissä olevien rahoitusvarojen käypä arvo perustuu alkuperäiseen hankintahetken arvoon. Käypää markkina-arvoa ei voida arvioida puutteelisesta markkinainformaatiosta johtuen.
Yhtiöllä ei ole eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia.
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Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat

31.12.2017
Milj. euroa

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Yhteensä

Johdannaissopimukset

-

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

1,8

-

1,8

-

0,5

0,5

-

0,9

-

0,9

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Yhteensä

Johdannaissopimukset

-

2,4

-

2,4

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

-

0,7

0,7

-

1,1

-

1,1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset

31.12.2016
Milj. euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
Tasojen 1 ja 2 välillä ei ollut siirtoja vuoden 2017 aikana.
Tason 3 instrumenttien muutokset johtuvat myynneistä ja alaskirjauksista.
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27. JOHDANNAISET
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka eivät ole vielä erääntyneet tai joita ei ole suljettu. Avoinna oleva nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita
markkinariskiä, sillä joidenkin sopimusten riski voi kumoutua toisten sopimusten kautta.
Milj. euroa
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2017

31.12.2016

179,6

198,7

0,9

0,5

Johdannaissopimusten käyvät arvot
Johdannaissopimusten nettomääräiset käyvät arvot

31.12.2017

31.12.2016

Valuuttatermiinisopimukset

0,8

1,2

Sähköfutuurisopimukset

0,1

0,1

Johdannaissopimuksia on käytetty vain taloudelliseen suojaukseen.
Johdannaissopimusten käyvät positiiviset arvot, brutto

31.12.2017

31.12.2016

Valuuttatermiinisopimukset

1,7

2,3

Sähköfutuurisopimukset

0,1

0,1

31.12.2017

31.12.2016

-0,9

-1,1

0.0

-

Johdannaissopimusten käyvät negatiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

Viimeiset ulkomaanrahan määräisten, erittäin todennäköisten ennakoitujen liiketoimien suojauksessa käytetyt valuuttatermiinisopimukset erääntyivät huhtikuussa 2016. Omaan
pääomaan suojausrahastoon ei kirjattu valuuttatermiinisopimuksista aiheutuvia voittoja ja tappioita 31.12.2017 tai 31.12.2016.
Rahavirran suojauksista aiheutunut tulosvaikutteisesti kirjattu tehokas osa oli voittoa 0,2 milj. ja tappiota 0,0 milj. euroa vuonna 2016, sisältäen korkoeron. Vuonna 2017 ei tehty omasta
pääomasta myyntiin kohdistuvia kirjauksia. Liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin ei tehty vuoden 2017 tai vertailuperiodin aikana suojauslaskennan tehottomuudesta johtuvia
kirjauksia.

Rahavirran suojaukset
Milj. euroa
Avaava tase 1.1.2016
Käyvän arvon lisäys
Käyvän arvon alentuminen
Verot käyvän arvon lisäyksestä
Verot käyvän arvon alentumisesta
Päättävä tase 31.12.2016

Suojausrahasto
0,2
-0,2
0,0

Avaava tase 1.1.2017

-

Käyvän arvon lisäys

-

Käyvän arvon alentuminen

-

Verot käyvän arvon lisäyksestä

-

Verot käyvän arvon alentumisesta

-

Päättävä tase 31.12.2017

-
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Konsernin rakenne ja liikearvo

28. TYTÄRYHTIÖOSAKKEET
Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöosakkeet
Omistusosuus
%

31.12.2017
Kirjanpitoarvo
Milj. euroa

Tieto Austria GmbH, Itävalta

100,0

0,8

Tieto (Beijing) Technology Co., Ltd., Kiina

100,0

0,4

Tieto Canada Inc., Kanada

100,0

1,0

Tieto China Co., Ltd., Kiina

100,0

4,3

Tieto Czech s.r.o., Tsekin tasavalta

100,0

8,0

Tieto Czech Support Services s.r.o., Tsekin tasavalta

100,0

0,0

Tieto Denmark A/S, Tanska

100,0

5,3

Tieto DK A/S, Tanska

100,0

1,6

Tieto Estonia AS, Viro

100,0

3,3

Tieto Finland Oy, Suomi

100,0

137,2

Tieto Finland Support Services Oy, Suomi

100,0

1,6

Tieto Germany GmbH, Saksa

100,0

0,5

Tieto Global Oy, Suomi

100,0

1,1

Tieto Great Britain Ltd., Iso-Britannia

100,0

0,5

Tieto Latvia SIA, Latvia

100,0

10,3

Tieto Lietuva UAB, Liettua

100,0

2,6

Tieto Netherlands Holding B.V., Alankomaat

100,0

24,5

Tieto Norway AS, Norja

100,0

172,5

Tieto Poland Sp. z o.o, Puola

100,0

3,3

Tieto Sdn Bhd, Malesia

100,0

0,2

Tieto Singapore Pte. Ltd., Singapore

100,0

0,3

Tieto Support Services Sp. z o.o., Puola

100,0

0,4

Tieto Sweden Professional Services AB, Ruotsi

100,0

549,3

TietoEnator Inc., USA

100,0

8,0

Lepäävät tytäryhtiöt (yhteensä 5 kpl)

0,0
937,0
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Tytäryhtiöiden omistamat konserniyhtiöosakkeet
Omistusosuus
%

31.12.2017
Kirjanpitoarvo
Milj. euroa

Avega Affero AB, Ruotsi

100,0

0,2

Avega Amplio AB, Ruotsi

80,0

0,0

100,0

0,1

Avega Catalyst AB, Ruotsi

90,1

0,0

Avega Complius AB, Ruotsi

90,2

0,0

Avega Dinamiko AB, Ruotsi

90,1

0,0

Avega Effectus AB, Ruotsi

76,0

0,0

Avega Group AB , Ruotsi

96,7

47,8

Avega Aqilo AB, Ruotsi

Avega Kipeo AB, Ruotsi

99,6

1,7

Avega Kite AB, Ruotsi

100,0

0,0

Avega Miundo AB, Ruotsi

100,0

0,0

Avega Mtoni AB, Ruotsi

90,2

0,0

Avega Nuvem AB, Ruotsi

90,2

0,0

Avega Primero AB, Ruotsi

100,0

0,1

Avega Proferio AB, Ruotsi

80,5

0,7

Avega Qurio AB, Ruotsi

88,5

2,1

Avega Scire AB, Ruotsi

80,0

0,1

Avega Senso AB, Ruotsi

100,0

0,0

Emric AB, Ruotsi

100,0

36,4

Emric d.o.o. Beograd, Serbia

100,0

0,0

Emric Operations AB, Ruotsi

100,0

0,4

PT Emric Asia, Indonesia

100,0

0,0

Softinn Software Services Pvt. Ltd., Intia

100,0

80,7

Tieto India Pvt. Ltd., Intia

100,0

71,9

Tieto Netherlands B.V., Alankomaat

100,0

2,9

Tieto Rus OOO, Venäjä

100,0

2,3

Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, Ruotsi

100,0

4,3

Tieto Sweden Support Services AB, Ruotsi

100,0

0,0

Tieto U.S. Inc., USA

100,0

1,0

VisueCare AB, Ruotsi

100,0

1,5

Lepäävät tytäryhtiöt (yhteensä 4 kpl)

0,0
254,2

Kaikki tytäryhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen. Intian tytäryhtiöiden virallinen tilikausi on 1.4.–31.3. Intian lainsäädännön mukaisesti.
Tieto Great Britain Ltd. on vapautettu Iso-Britannian osakeyhtiölain mukaisesta tilintarkastuvelvoitteesta pykälän 479A nojalla. Emoyhtiö Tieto Oyj on antanut emoyhtiön takauksen
kaikista Tieto Great Britain Ltd:n vastuista tilikauden 2017 päätöstilanteen mukaan.
Merkittävät rajoitukset
Kiinassa ja Intiassa sijaitseviin käteisvaroihin ja lyhytaikaisiin talletuksiin liittyy paikallisia valuutanvaihtorajoituksia. Nämä valuuttamääräykset estävät pääoman siirtämisen pois maasta
muutoin kuin tavanomaisina osinkoina.
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29. OSUUDET YHTEISYRITYKSISSÄ
Tieto Oyj:llä on äänivaltaa yhteisyrityksissä, joissa sillä on johtamisvastuu ja jaettu hallintaoikeus. Nämä yhteisyritykset ovat perustettu tuottamaan korkealaatuisia IT -palveluita
asiakkaille.
Nämä yhteisjärjestelyt on luokiteltu yhteisyrityksiksi juridisen muodon ja sopimusjärjestelyiden perusteella. Tiedolla on oikeus niiden nettovaroihin. Osakassopimusten mukaan tärkeät
päätökset vaativat yksimielisyyttä. Myynnit ja ostot yhteisyritysten kanssa tehdään yleisillä markkinaehdoilla ja markkinahinnoin. Yhteisyritykset käsitellään pääomaosuusmenetelmällä.

Yhteisyritysten kirjanpitoarvot
Milj. euroa
1.1.

31.12.2017

31.12.2016

3,7

3,7

Pääoman palautus

-

-

Myynnit

-

-

3,7

3,7

12,8

13,5

Hankintameno 31.12.

Pääomaosuus
1.1.
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Saadut osingot
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattavat tulot

3,2

3,2

-3,5

-3,8

0,0

-0,1

Pääomaosuus 31.12.

12,6

12,8

Kirjanpitoarvo 31.12.

16,3

16,5

Pääomaosuus sisältää konsernitason liikearvoa 10,3 milj. euroa.

Yhteisyritykset
Osakkeiden
lukumäärä

Osuus
%

Äänivalta
%

Kirjanpitoarvo
milj. euroa

Tieto Esy Oy

7 300

80,0

34,0

4,9

TietoIlmarinen Oy

3 570

70,0

30,0

2,5

Tietokarhu Oy

8 000

80,0

20,0

31.12.2017

8,9
16,3

Osakkeiden
lukumäärä

Osuus
%

Äänivalta
%

Kirjanpitoarvo
milj. euroa

Tieto Esy Oy

7 300

80,0

34,0

5,6

TietoIlmarinen Oy

3 570

70,0

30,0

2,5

Tietokarhu Oy

8 000

80,0

20,0

31.12.2016

8,4
16,5

Kaikki yhteisyritykset sijaitsevat Suomessa.
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Yhteisyritysten taloudellinen informaatio ja henkilöstö
31.12.2017
Milj. euroa

Tieto Esy Oy

TietoIlmarinen Oy

Pitkäaikaiset varat

0,1

0,2

0,1

Korolliset lyhytaikaiset varat

3,7

1,0

11,7

Muut lyhytaikaiset varat

0,6

0,4

4,5

4,4

1,6

16,3

Muut pitkäaikaiset velat

0,1

0,1

0,3

Muut lyhytaikaiset velat

1,3

0,8

12,0

1,4

0,9

12,3

Liikevaihto
Kulut
Poistot

Tietokarhu Oy

6,5

4,2

29,1

-6,1

-4,2

-24,5
-0,0

-

-

Korkotuotot

0,0

-

0,0

Korkokulut

-0,0

-0,0

-0,0

Muut rahoitustuotot ja -kulut

-0,0

-0,0

-0,0

0,4

0,0

4,6

-0,1

-0,0

-0,9

Tilikauden voitto

0,3

0,0

3,7

Tieto Oyj:lle maksetut osingot

1,0

-

2,5

Kokoaikaisen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

50

27

172

Tietokarhu Oy

Tulos ennen veroja
Tuloverot

31.12.2016
Milj. euroa

Tieto Esy Oy

TietoIlmarinen Oy

Pitkäaikaiset varat

0,1

0,2

0,1

Korolliset lyhytaikaiset varat

4,5

1,0

10,5

Muut lyhytaikaiset varat

0,9

0,6

5,7

5,5

1,8

16,3

Muut pitkäaikaiset velat

0,1

0,3

0,7

Muut lyhytaikaiset velat

1,4

0,9

12,3

1,5

1,2

13,0

Liikevaihto

10,2

6,3

29,0

Kulut

-8,5

-7,0

-25,0
-0,1

Poistot

-

-

Korkotuotot

0,0

0,0

0,0

Korkokulut

-0,0

-0,0

-0,0

Muut rahoitustuotot ja -kulut

-0,0

-0,0

-0,0

1,7

-0,7

3,9

Tulos ennen veroja
Tuloverot

-0,3

0,1

-0,8

Tilikauden voitto

1,4

-0,6

3,1

Tieto Oyj:lle maksetut osingot

1,0

-

2,8

Kokoaikaisen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

58

38

197

Yhteisyrityksiin ei liity vakuuksia ja vastuusitoumuksia.
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30. YRITYSOSTOT
Tieto suoritti seuraavan yritysoston vuoden 2017 aikana:
*Avega Group AB, ostopäivä 1.12.2017
Tieto tarjoutui 23.10.2017 hankkimaan kaikki Avega Group AB:n osakkeet ja merkintäoikeudet julkisessa ostotarjouksessa. Tarjousaika päättyi 28.11.2017 ja 1.12.2017 (ollen
hankintahetki) Tieto ilmoitti toteuttavansa ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Vaihtotarjouksen aikana ja 31.12.2017 asti Tieto hankki 96,7 % Avega Group AB:n osakkeista. Tieto on
käynnistänyt pakollisen lunastusmenettelyn lopuista ulkona olevista osakkeista arvopapereista. Tästä johtuen Avega Group AB on konsolidoitu täysimääräisesti hankintahetkestä.
Avega on ruotsalainen, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut konsultointiyhtiö. Yritysosto vauhdittaa Tiedon kasvualueita ja vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin
konsultointilähtöisillä markkinoilla yhtiön pyrkiessä uudistamaan asiakkaiden liiketoimintaa Ruotsissa.
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto maksetusta vastikkeesta sekä hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana.
Ostohinnan allokointi esitetään alustavana, koska hankittujen varojen ja velkojen arvostaminen on kesken.
Maksettu vastike

Milj. euroa
Käteisvarat

45,0

Maksamaton kauppahinta
Vastike yhteensä

2,4
47,4

Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista kirjatut määrät
Milj. euroa

Arvostus kaupassa

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

0,0

Aineettomat hyödykkeet

6,2

Laskennalliset verosaamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset

0,3
10,5

Rahavarat
Lainat

3,0
-1,3

Laskennalliset verovelat

-1,4

Ostovelat ja muut velat

-10,2

Määräysvallatomien omistajien osuus tytäryhtiöissä

-0,3

Liikearvo

40,6

Nettovarat yhteensä

47,4

Hankitut aineettomat hyödykkeet liittyvät asiakassuhteisiin.
Hankinnasta syntynyt liikearvo johtuu hankitusta markkinaosuudesta ja liiketoimintaosaamisesta. Kirjattu goodwill ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa.
Määräysvallattomien omistajien osuus on arvostettu määrään, joka vastaa suhteellista osuutta hankitusta yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta.
Hankinnasta syntyneet kulut, 1,0 milj. euroa, sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin tuloslaskelmassa ja liiketoiminnan rahavirtaan.
Hankintansa jälkeen kyseinen yksikkö on lisännyt konsernin liikevaihtoon noin 4 milj. euroa ja aineettoman omaisuuden käyvän arvon poistojen jälkeiseen liikevoittoon 0 milj. euroa.
Jos yritysosto olisi tehty vuoden alussa, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut noin 47 milj. euroa ja liikevoittoon noin 3 milj. euroa.

Vuosina 2015 ja 2016 suoritettujen yritysostojen ehdollisten vastikkeiden muutos
Vuosien 2015 ja 2016 yritysostojen ehdolliset vastikkeet ja niitä vastaava ehdollinen velka alenivat 4,5 milj. euroa.
Milj. euroa
Ehdollinen vastike 1.1.2017

8,3

Vuonna 2017 kirjattu muutos

-4,5

Jäljellä oleva ehdollinen vastike
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31. LIIKEARVON ALENTUMISEN TESTAUS
Yleiset periaatteet
Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, joita ovat segmenttiraportoinnin raportoitavat palvelualuesegmentit.
Kustakin rahavirtaa tuottavasta yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu kyseisen omaisuuden käyttöarvoon. Kolmen ensimmäisen vuoden kassavirtaodotukset pohjautuvat
ylimmän johdon hyväksymiin ja ulkopuolisista lähteistä saatujen alan kasvuennusteiden tukemiin yhtiön talousennusteisiin. Tämän jälkeisten kahden vuoden kassavirtojen
kasvuoletukset vaihtelevat välillä 1–7 % heijastaen johdon arviota alan pitkän aikavälin keskimääräisestä kasvusta. Kyseisen viiden vuoden ennustejakson jälkeiselle ajalle käytetty
kasvu on 2 %, joka ei ylitä odotettua reaalikasvua.
Ennustetut katteet perustuvat odotetuilla tehokkuusparannuksilla oikaistuihin aiempien vuosien tuloksiin.
Kassavirtaennusteet diskontataan pääomakustannusten painotetulla keskiarvolla ennen veroja. Diskonttokorko perustuu 30 vuoden valtionobligaatioiden keskikorkoon maissa, joissa
rahavirtaa tuottavat yksiköt toimivat. Obligaatiokorkoa oikaistaan yleisten markkinariskien ja rahavirtaa tuottavien yksiköiden liiketoimintariskien mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien
yksiköiden veroton diskonttokorko vaihtelee välillä 6–12 % (7–12 %).

Rahavirtaa tuottaville yksiköille ja raportointisegmenteille kohdennetun liikearvon kirjanpitoarvo
Liikearvon 31.12.2017 kirjanpitoarvo oli yhteensä 441,3 milj. euroa. Verrattuna 31.12.2016 kirjanpitoarvoon liikearvo lisääntyi 31,6 milj. euroa. Liikearvo lisääntyi yritysoston vaikutuksesta
40,6 milj. euroa ja aleni valuuttakurssivaihteluiden vaikutuksesta 9,0 milj. euroa.
Kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden sisältämä liikearvo voidaan katsoa merkittäväksi suhteessa koko konsernin liikearvoon. Jokainen yksikkö tarjoaa tietotekniikkaratkaisuja ja
-palveluita oman markkinasegmenttinsä valikoidulle asiakaskunnalle.
Teknologiapalveluille ja uudistamiselle kohdennettu liikearvo oli 167,4 milj. euroa 31.12.2017 (168,9 milj. euroa vuonna 2016). Yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä on laskettu yllä
esitettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. Kolmen ensimmäisen vuoden kasvuvauhti on 1 %, ja liikevoitto (EBITDA)% ilman poistoja, arvonalentumisia ja veroja 16 %. Kyseisten
kolmen vuoden jälkeisessä kahden vuoden kassavirtaennusteessa käytetty kasvuvauhti on 1 %. Kassavirtaennusteeseen sovellettu diskonttokorko on 6,2 %.
Liiketoiminnan konsultoinnille ja toteutukselle kohdennettu liikearvo oli 25,1 milj. euroa 31.12.2017 (25,4 milj. euroa vuonna 2016). Yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä on laskettu
yllä esitettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. Kolmen ensimmäisen vuoden kasvuvauhti vaihtelee välillä 8–10 %, ja liikevoitto (EBITDA)% ilman poistoja, arvonalentumisia ja veroja
välillä 10–13 %. Kyseisten kolmen vuoden jälkeisessä kahden vuoden kassavirtaennusteessa käytetty kasvuvauhti on 6 %. Kassavirtaennusteeseen sovellettu diskonttokorko on 6,3 %.
Kohdistamaton liikearvo liittyen Liiketoiminnan konsultointiin ja toteutukseen: Tieto hankki Avega Group AB:n juuri ennen tilikauden päättymistä. Hankinnan yhteydessä kirjattiin 40,6
milj. euroa liikearvoa, jota ei ole vielä kohdistettu Liiketoiminnan konsultoinnille ja toteutukselle. Hankintamenolaskelma on alustava ja liikearvon kohdistaminen on kesken. Mahdollisia
arvonalentumiseen viittaavia indikaattoreita ei ole havaittu hankintaan liittyvän liikearvon osalta.
Toimialaratkaisuille kohdennettu liikearvo oli 150,1 milj. euroa 31.12.2017 (155,6 milj. euroa vuonna 2016). Yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä on laskettu yllä esitettyjen yleisten
periaatteiden mukaisesti. Kolmen ensimmäisen vuoden kasvuvauhti vaihtelee välillä 6–8 %, ja liikevoitto (EBITDA)% ilman poistoja, arvonalentumisia ja veroja välillä 15–19 %. Kyseisten
kolmen vuoden jälkeisessä kahden vuoden kassavirtaennusteessa käytetty kasvuvauhti vaihtelee välillä 6–7 %. Kassavirtaennusteeseen sovellettu diskonttokorko on 6,5 %.
Tuotekehityspalveluille kohdennettu liikearvo oli 57,9 milj. euroa 31.12.2017 (59,8 milj. euroa vuonna 2016). Yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä on laskettu yllä esitettyjen yleisten
periaatteiden mukaisesti. Kolmen ensimmäisen vuoden kasvuvauhti vaihtelee välillä 5–7 %, ja liikevoitto (EBITDA)% ilman poistoja, arvonalentumisia ja veroja on 10 %. Kyseisten
kolmen vuoden jälkeisessä kahden vuoden kassavirtaennusteessa käytetty kasvuvauhti on 3 %. Kassavirtaennusteeseen sovellettu diskonttokorko on 12,0 %.
Liikearvon testaus ei osoittanut arvon alentumista. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden käyttöarvolaskelmat ovat herkkiä kasvuoletusten muutoksille, EBIT% muutoksille sekä korkotason
muutoksille. Tuotekehityspalveluiden kerrytettävissä oleva rahamäärä, 126 milj. euroa, on 46 milj. euroa suurempi kuin kirjanpitoarvo. Tuotekehityspalveluiden kerrytettävissä oleva
rahamäärä olisi samansuuruinen kirjanpitoarvon kanssa, jos avainoletukset muuttuisivat seuraavalla tavalla:

Vuosittaisen kasvun muutos (%-yksikköä)

n/a

EBIT% muutos (%-yksikköä)

-3

Korkojen muutos (%-yksikköä)

+5

Muiden rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä on huomattavasti suurempi kuin yksikön kirjanpitoarvo, eikä mikään todennäköinen muutos kolmessa
yllämainitussa parametrissa alentaisi kerrytettävissä olevaa rahamäärää kirjanpitoarvon tasolle.
Liikearvon kirjanpitoarvo kohdennettuna rahavirtaa tuottaville yksiköille
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 1)
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä
1)

31.12.2017

31.12.2016

167,4

168,9

66,0

25,4

150,1

155,6

57,9

59,8

441,3

409,7

Sisältää Avega Group AB:n hankinnasta syntyneen liikearvon alustavan hankintamenolaskelman mukaisesti. Liikearvon kohdistaminen ei ole vielä lopullinen.
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Muut tiedot

32. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

Pantit1)

1,6

-

Yrityskiinnitykset 1)

3,4

-

Toimitustakaukset

0,9

4,0

Vuokratakaukset

8,6

8,9

Muut

0,5

1,5

Yhden vuoden kuluessa maksettavat vuokravastuut

41,6

39,7

1–5 vuoden kuluttua maksettavat vuokravastuut

98,0

95,3

5 vuoden jälkeen maksettavat vuokravastuut

17,9

31,4

Yhden vuoden kuluessa maksettavat leasingvastuut

10,9

8,3

1–5 vuoden kuluttua maksettavat leasingvastuut

12,0

8,1

5 vuoden jälkeen maksettavat leasingvastuut

0,4

0,6

Ostositoumukset

7,4

6,2

Muut

1,6

-

-

-

-

0,1

Omasta velasta

Takaukset 2)

Muut omat vastuut

Yhteisyritysten puolesta
Muiden puolesta
Takaukset
1)

Konserni suunnittelee sulkevansa hankkimansa konserniyhtiön paikalliset luottofasiliteetit (1 milj. euroa) vuonna 2018. Luottofasiliteettien vakuudeksi konserniyhtiö on pantannut
tytäryhtiönsä osakkeita (kirjanpitoarvo 1,6 milj. euroa) sekä yrityskiinnitysvelkakirjoja 3,4 milj. euron arvosta.
2)

Lisäksi 8,6 milj. euroa (19,9 milj. euroa vuonna 2016) vastuusitoumuksia konsernin taseeseen sisältyvien vastuiden vakuutena.

33. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
Muiksi vuokrasopimuksiksi luokitellaan yleensä kiinteistöjen, autojen, palvelinten ja muiden datalaitteiden vuokrasopimukset, jos ne eivät täytä rahoitusleasingin kriteereitä.

Muiden vuokrasopimusten kulut
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

Kiinteistöjen vuokrat

45,9

45,3

Muut vuokrasopimukset

11,9

11,5

57,8

56,8

Katso liitetieto 31 kiinteistöihin ja muihin vuokrasopimuksiin liittyvistä vastuista.

Tulevat vuokratuotot
Tulevat vähimmäisvuokratuotot, jotka oletetaan saatavan ulkoisista edelleenvuokratuista kiinteistöistä.
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

Yhden vuoden kuluessa

1,2

0,5

1–5 vuoden kuluttua

0,8

0,4

Yli viiden vuoden kuluttua

0,0

0,0
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34. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Tiedon lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt, yhteisyritykset, hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.
Tapahtumat sekä saamiset ja velat yhteisyritysten kanssa
Milj. euroa

31.12.2017

31.12.2016

Myynti

1,6

2,7

Liiketoiminnan muut tuotot

4,5

4,4

Ostot

3,1

2,7

Saatavat

0,7

0,8

Velat

0,3

0,2

Myynnit ja ostot lähipiirin kanssa tehdään yleisillä markkinaehdoilla ja perustuvat markkinahintoihin.
Yhteisyritysten puolesta ei ole vakuuksia ja vastuusitoumuksia.
Joidenkin yhteisyritysten osalta Tieto Oyj on sitoutunut yhdessä muiden omistajien kanssa tarvittaessa osallistumaan omistusosuutensa suhteessa niihin rahoitusjärjestelyihin, jotka
perustuvat vahvistettuun strategiasuunnitelmaan.
Ylimmän johdon saamat korvaukset
Ylimpään johtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.
Katso liite 9 konsernin tilinpäätösliitteistä.
Tytäryhtiöt
Katso liite 28 konsernin tilinpäätösliitteistä.

35. KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ei merkittäviä tapahtumia tilikauden jälkeen.

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2017.tieto.com/fi

TIETO VUOSIKERTOMUS 2017

143

/ T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S / E M O Y H T I Ö N T I L I N PÄ ÄT Ö S / T U L O S L A S K E L M A ( FA S )

Emoyhtiön tilinpäätös

TULOSLASKELMA (FAS)
Euroa

Liite

Liikevaihto

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

-

-

Liiketoiminnan muut tuotot

1

228 374 858,50

206 668 921,56

Henkilöstökulut

2

-17 621 001,44

-16 300 460,69

8

-4 711 944,36

-2 972 953,39

3

-205 636 356,40

-199 606 628,72

405 556,30

-12 211 121,24

63 086 108,02

18 976 716,52

63 491 664,32

6 765 595,28

Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

7,

Liikevoitto/-tappio

Rahoitustuotot ja -kulut

5

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys
Saadut konserniavustukset

Voitto ennen veroja

Tuloverot

6

Tilikauden voitto
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-49 462,49

-

45 400 000,00

47 200 000,00

108 842 201,83

53 965 595,28

-5 385 238,55

-4 558 096,64

103 456 963,28

49 407 498,64
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TASE (FAS)
Euroa

Liite

31.12.2017

31.12.2016

Aineettomat hyödykkeet

7

9 263 664,19

7 847 123,92

Aineelliset hyödykkeet

8

5 648 961,93

6 530 772,67

Sijoitukset

9

940 868 684,69

941 309 363,64

955 781 310,81

955 687 260,23

4 285 203,29

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset

10

46 285 726,27

Muut saamiset

10

212 418,03

236 733,08

46 498 144,30

4 521 936,37

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

11,

12

Saamiset yhteisyrityksiltä

11,

12

Muut saamiset
Siirtosaamiset

10 849,84
79 481 609,15

143 252,10

145 934,68

2 535 590,56

9 731 736,50

6 149 601,88

3 312 598,41

76 801 093,97

92 682 728,58

Rahat ja pankkisaamiset

35 205 017,12

28 099 538,17

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

158 504 255,39

125 304 203,12

1 114 285 566,20

1 080 991 463,35

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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Euroa

Liite

31.12.2017

31.12.2016

Osakepääoma

76 555 412,00

76 555 412,00

Ylikurssirahasto

13 791 579,51

13 791 579,51

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

12 843 921,39

12 843 921,39

Edellisten tilikausien voitto

469 181 758,56

520 106 368,68

Tilikauden voitto

103 456 963,28

49 407 498,64

675 829 634,74

672 704 780,22

49 462,49

-

14

609 667,48

2 194 205,70

Joukkovelkakirjalainat

15

100 000 000,00

100 000 000,00

Muu pitkäaikainen vieras pääoma

15

5 834,27

5 881,98

100 005 834,27

100 005 881,98

VASTATTAVAA

Oma pääoma

13

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero

Pakolliset varaukset

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

16

Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille

16,

17

Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille

16,

17

Lainat
Muut velat
Siirtovelat

Vieras pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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17

8 519 021,30

10 082 659,50

183 772 402,12

217 069 985,68

16 425 726,14

16 004 302,68

114 931 506,91

51 283 429,04

1 729 704,12

1 518 526,53

12 412 606,63

10 127 692,02

337 790 967,22

306 086 595,45

437 796 801,49

406 092 477,43

1 114 285 566,20

1 080 991 463,35
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EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA (FAS)
Euroa

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

63 491 664,32

6 765 595,28

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot

4 711 944,36

2 972 953,39

Rahoitustuotot ja -kulut

-63 086 108,02

-18 976 716,52

Muut oikaisut

-14 323 663,19

-

-101 650,30

-3 032 937,41

-9 307 812,83

-12 271 105,26

18 230 024,50

-2 942 934,39

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

Maksetut korot ja muut rahoituskulut

166 032 634,06

-7 864 888,57

174 954 845,73

-23 078 928,22

-18 611 043,32

-14 277 137,62

Saadut korot

10 787 730,68

11 382 172,35

Saadut osingot ja pääomanpalautukset

66 514 017,67

23 124 808,69

-229 534,38

-11 311 094,93

233 416 016,38

-14 160 179,73

-5 586 732,99

-11 488 871,43

Välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Myydyt tytäryhtiöosakkeet
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien rahavirta

214 520,00

-

-993 772,36

-5 621 835,91

15 568 071,00

58 902,81

-106 696 981,30

-5 284 600,11

66 662 490,53

8 463 082,59

-30 832 405,12

-13 873 322,05

-101 000 681,25

-99 361 904,85

Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot
Maksullinen osakeanti
Omien osakkeiden luovutukset
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Konsernitilisaamisten ja -velkojen muutos, netto

-

782 860,22

432 763,55

1 010 361,17

1 661 071 287,25

661 492 416,88

-1 614 343 805,53

-647 547 178,36

-188 837 696,16

4 934 106,39

47 200 000,00

38 150 000,00

-195 478 132,14

-40 539 338,55

7 105 479,12

-68 572 840,33

Rahavarat tilikauden alussa

28 099 538,00

96 672 378,50

Rahavarat tilikauden lopussa

35 205 017,12

28 099 538,17

7 105 479,12

-68 572 840,33

Saatu konserniavustus
Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-)
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
(FAS)

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN
LAADINTAPERIAATTEET

Rahoitusinstrumentit

Konsernin emoyhtiön, Tieto Oyj:n, tilinpäätös
laaditaan Suomen tilinpäätössäännösten mukaisesti.

Rahoitusvarat jaotellaan seuraaviin luokkiin:

Tieto Oyj (y-tunnus 0101138-5) on IT-palveluihin ja
ohjelmistotuotteisiin keskittyvä Suomen
lainsäädännön mukaisesti perustettu julkinen
suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on
Espoo: Keilalahdentie 2-4, 02101 Espoo, Suomi ja
se on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja
Tukholmassa. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen
julkaistavaksi 6. helmikuuta 2018. Osakeyhtiölain
mukaan osakkeenomistajilla on oikeus hyväksyä tai
hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen.
Yhtiökokouksella on mahdollisuus tehdä päätös
tilinpäätöksen muuttamisesta.

Luokittelu

1. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Johdannaissopimukset, sisältäen
valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset,
sähköjohdannaiset sekä
koronvaihtosopimukset, jaotellaan käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi
rahoitusvaroiksi.
2. Lainat ja saamiset
Määräaikaiset talletukset, jotka koostuvat
pääosin pankkeihin ja muihin
rahoituslaitoksiin talletetuista varoista,
lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainasaamiset
sekä myyntisaamiset ja muut saamiset
luokitellaan lainoiksi ja saamisiksi. Taseessa
ne kirjataan erääntymisajankohtansa
mukaisesti joko lyhytaikaisiin myyntisaamisiin,
muihin saamisiin, lainasaamisiin, rahavaroihin
tai pitkäaikaisiin lainasaamisiin tai muihin
saamisiin. Rahamarkkinasijoitukset esitetään
lyhytaikaisina talletuksina rahavaroissa.

Ulkomaan rahan määräiset erät
Ulkomaan valuutan määräiset tapahtumat kirjataan
tapahtumapäivän vaihtokurssiin. Ulkomaan valuutan
määräisten tase-erien arvostuksessa käytetään
tilikauden viimeisen päivän keskimääräistä
vaihtokurssia. Ulkomaan valuutan määräisiä eriä
suojataan johdannaissopimusten avulla.
Nettovelkoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot
tuloutetaan tuloslaskelmassa rahoituserinä, kun taas
muut kurssivoitot tai -tappiot sisältyvät liikevoittoon.
Johdannaissopimusten arvostuksesta johtuvat
kurssivoitot ja -tappiot raportoidaan niiden
luonteesta riippuen joko rahoituserissä tai
liikevoittoon kuuluvina.

3. Myytävissä olevat rahoitusvarat

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin
sisäisistä palvelumaksuista, vuokratuloista ja
luovutusvoitoista.

Eläkejärjestelyt
Yhtiön eläkevastuiden hallinnoinnista vastaavat
eläkevakuutusyhtiöt. Kaikki yhtiön eläkevastuut
on katettu täysimääräisesti.
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Sijoitukset osakeinstrumentteihin, lukuun
ottamatta sijoituksia osakkuusyhtiöihin ja
yhteisyrityksiin, luokitellaan myytävissä
oleviksi rahoitusvaroiksi. Ne kirjataan
taseessa pitkäaikaisiin varoihin, ellei
tarkoituksena ole myydä niitä 12 kuukauden
kuluessa raportointihetkestä.
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Rahoitusvelat jaotellaan seuraaviin luokkiin:

rahoitustuottoihin ja -kuluihin, muihin
liiketoiminnan tuottoihin ja muihin
liiketoiminnan kuluihin
(valuuttatermiinisopimukset) sekä muihin
rahoitustuottoihin ja -kuluihin (valuuttaoptiot).
Muut arvonmuutokset kirjataan
korkotuottoihin ja -kuluihin
(koronvaihtosopimukset) ja muihin
liiketoiminnan kuluihin (sähköjohdannaiset),
paitsi sovellettaessa suojauslaskentaa, jolloin
käyvän arvon muutokset kirjataan laajaan
tulokseen. Taseessa arvonmuutokset tässä
luokassa kirjataan lyhytaikaisiin
myyntisaamisiin, ostovelkoihin, muihin
saamisiin tai velkoihin, mikäli kyseinen erä
erääntyy 12 kuukauden kuluessa
raportointihetken päättymisestä. Mikäli
erääntymishetkeen on enemmän kuin 12
kuukautta, kirjataan arvonmuutokset muissa
pitkäaikaisissa saatavissa tai veloissa.

1. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Johdannaissopimukset, sisältäen
valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset,
sähköjohdannaiset sekä
koronvaihtosopimukset
2. Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvelat
Lyhytaikaiset lainat ja luotolliset tilit,
pitkäaikaiset lainat sekä ostovelat ja muut
velat jaotellaan jaksotettuun hankintamenoon
arvostettaviksi rahoitusveloiksi. Lainat
sisältyvät pitkä- tai lyhytaikaisiin velkoihin.
Rahoitusinstrumenttien arvostaminen

Yhtiö soveltaa kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälää ja
arvostaa rahoitusinstrumentit aluksi käypään
arvoonsa. Transaktiokulut sisältyvät käypään arvoon,
ellei kyseessä ole käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattava rahoitusinstrumentti. Yleensä käypä arvo
vastaa saatua tai maksettua summaa.
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan
kaupantekopäivänä, päivänä jolloin Tieto Oyj
sitoutuu ostamaan tai myymään kohteena olevat
rahoitusvarat. Tämä koskee kaikkia rahoitusvaroja,
jotka ovat yhtiön hallussa ja jotka eivät ole
johdannaissopimuksia.

2. Lainat ja saamiset
Lainat ja saamiset arvostetaan jaksotettuun
hankintamenoon efektiivisen koron
menetelmällä.
3. Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan
käypään arvoon, jos käyvän arvon luotettava
määritys on mahdollista, ja
realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan
suoraan omaan pääomaan. Jos käyvän
arvon mukaista arvostusta ei ole saatavissa,
varat arvostetaan hankintahetken mukaiseen
arvoonsa. Myytävissä olevat rahoitusvarat
kirjataan taseessa muihin pitkäaikaisiin
varoihin. Kun sijoitus myydään, kertynyt
käyvän arvon muutos kirjataan
tuloslaskelmaan.

Rahoitusvarat kirjataan taseesta, kun oikeus
rahavirran saamiseen on loppunut tai siirretty ja yhtiö
on pääosin siirtänyt omistamiseen liittyvät riskit ja
palkkiot.
Rahoitusvelat kirjataan taseesta niiden erääntyessä
tai kun niihin liittyvä velvoite muuten peruutetaan.
Käyvän arvon muutokset

Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosten
käsittely riippuu instrumenttien luokituksesta.

4. Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvelat
Korkokulut ja transaktiokulut jaksotetaan
tuloslaskelmassa laina-aikana käyttäen
efektiivisen koron menetelmää.

1. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat ja -velat
Johdannaiset luokitellaan
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi ja
arvostetaan käypään arvoonsa.
Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on
laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän
valuuttakursseja ja korkonoteerauksia.
Koronvaihtosopimukset on arvostettu
kassavirtojen nykyarvoon ja käyttäen
asianmukaista markkinainformaatiota.
Johdannaisten arvonmuutokset kirjataan
niiden luonteen mukaisesti tuloslaskelman

Tilinpäätössiirrot
Konserniavustukset esitetään tilinpäätössiirtoina.

Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus arvostetaan suunnitelman
mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenoon.
Poistosuunnitelma perustuu kunkin omaisuuserän
arvioituun käyttöaikaan ja tasaeräpoistoihin.
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Yhtiö soveltaa seuraavia käyttöaikoja:

Vuotta
Aineeton omaisuus (ohjelmistot)
Poistettava liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset
Tiedonkäsittelylaitteet 1)

1–3
3–5
5–10
25–40
1–5

Muut koneet ja laitteet

5

Muu aineellinen omaisuus

5

1)

PC-tietokoneiden hankintameno kirjataan kuluksi toteutumishetkellä.

Laitteiden vuokrasopimukset luokitellaan
käyttöleasingsopimuksiksi.

Tuloverot
Tuloslaskelmaan sisältyvät tuloverot perustuvat
tilikauden verotettavaan tulokseen, paikallisiin
verosäännöksiin sekä aiempiin verovuosiin liittyviin
oikaisuihin. Laskennalliset verovelat ja -saamiset on
käsitelty erillisessä liitetiedossa.
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1. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Euroa
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot
Fuusiovoitot
Tytäryhtiön purkuvoitto
Vuokratuotot
Sisäiset palvelumaksut
Muut tuotot

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

14 641 489,19

-

-

150 393,12

-

119 153,97

32 477 103,63

31 437 139,45

176 960 216,82

157 249 749,35

4 296 048,86

17 712 485,67

228 374 858,50

206 668 921,56

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

14 389 229,73

13 067 290,28

2 611 259,90

2 506 523,58

2. HENKILÖSTÖKULUT
Euroa
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

620 511,81

726 646,83

17 621 001,44

16 300 460,69

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

Emoyhtiön henkilöstömäärä keskimäärin vuonna 2017 oli 142 ja edellisvuonna 146.

3. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Euroa
Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Lisenssit ja ylläpito
Tietoliikenne- ja ohjelmistokulut

840 854,51

1 790 912,57

11 180 475,00

10 978 477,59

7 823 981,36

6 624 254,04

Hallintopalvelut

34 494 429,50

33 066 920,06

Tilavuokrat ja muut kiinteistökulut

29 001 879,88

30 652 386,26

Tytäryhtiön myyntitappio

317 825,62

-

Muut liiketoiminnan kulut

121 976 910,53

116 493 678,20

205 636 356,40

199 606 628,72

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

Euroa
Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastusyhteisö PwC
Tilintarkastuspalkkiot

183 500,00

160 000,00

Veroneuvonta

2 000,00

156 000,00

Muut palvelut

228 000,00

157 000,00

413 500,00

473 000,00

4. JOHDON PALKKIOT
Katso liite 9 konsernin tilinpäätösliitteistä.
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5. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Euroa

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

63 035 917,67

19 301 828,69

3 477 300,00

3 822 700,00

Osinkotuotot
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Osinkotuotot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä
Osinkotuotot muilta yrityksiltä

800,00

280,00

66 514 017,67

23 124 808,69

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta

Sijoitusten arvonalentumiset

1 179 841,78

1 461 256,61

18 424 733,82

17 284 264,35

19 604 575,60

18 745 520,96

-113 928,37

-128 265,99

Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-436 272,09

-702 252,09

-22 482 284,79

-22 063 095,05

-22 918 556,88

-22 765 347,14

63 086 108,02

18 976 716,52

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

6. TILIKAUDEN VEROT
Euroa
Tilikauden tuloverot tilinpäätössiirroista
Tilikauden tuloverot varsinaisesta toiminnasta
Edellisten tilikausien verot
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7. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Euroa

31.12.2017

31.12.2016

11 262 764,90

11 228 684,79

950 058,24

100 000,00

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset

-

-65 919,89

Hankintameno 31.12.

12 212 823,14

11 262 764,90

Kertyneet poistot 1.1.

11 048 149,58

10 614 085,31

Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

-

-60 219,26

871 625,69

494 283,53

11 919 775,27

11 048 149,58

293 047,87

214 615,32

15 209 107,90

10 139 309,19

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset

3 419 748,45

6 128 611,06

Vähennykset

-33 650,92

-1 038 710,55

Siirrot erien välillä

208 841,27

-20 101,80

Hankintameno 31.12.

18 804 046,70

15 209 107,90

Kertyneet poistot 1.1.

8 369 327,60

8 459 024,54

-15 634,47

-1 014 686,44

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto

1 479 737,25

924 989,50

Kertyneet poistot 31.12.

9 833 430,38

8 369 327,60

Kirjanpitoarvo 31.12.

8 970 616,32

6 839 780,30

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

Kirjanpitoarvo, aineettomat hyödykkeet 31.12.
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8. AINEELLISET HYÖDYKKEET
Euroa

31.12.2017

31.12.2016

Hankintameno 1.1.

60 270,13

60 270,13

Hankintameno ja kirjanpitoarvo 31.12.

60 270,13

60 270,13

30 406 902,64

27 003 694,39

Maa-alueet

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä

1 814 611,80

4 590 108,38

-153 204,51

-1 207 001,93

-208 841,27

20 101,80

Hankintameno 31.12.

31 859 468,66

30 406 902,64

Kertyneet poistot 1.1.

23 982 494,90

23 666 054,41

-26 204,66

-1 172 727,01

Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

2 357 502,20

1 489 167,50

26 313 792,44

23 982 494,90

5 545 676,22

6 424 407,74

46 608,00

37 370,30

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Kirjanpitoarvo, aineelliset hyödykkeet 31.12.
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9. SIJOITUKSET
Euroa

31.12.2017

31.12.2016

937 325 863,87

931 770 570,10

993 772,36

5 820 940,98

-1 305 722,94

-258 019,09

Tytäryhtiöosakkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonalennukset

-

-7 628,12

Hankintameno 31.12.

937 013 913,29

937 325 863,87

Kirjanpitoarvo 31.12.

937 013 913,29

937 325 863,87

3 691 233,78

3 691 222,57

Osakkuus- ja yhteisyritysosakkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset

-

11,21

Hankintameno 31.12.

3 691 233,78

3 691 233,78

Kirjanpitoarvo 31.12.

3 691 233,78

3 691 233,78

292 265,99

292 265,99

Muut osakkeet
Hankintameno 1.1.
Vähennykset

-128 728,37

-

Hankintameno 31.12.

163 537,62

292 265,99

Kirjanpitoarvo 31.12.

163 537,62

292 265,99

940 868 684,69

941 309 363,64

Sijoitukset yhteensä 31.12.
Tytäryhtiöosakkeet
Katso liite 28 konsernin tilinpäätösliitteistä.
Emoyhtiön omistamat liikkeenjohtovastuulla toimivat osakkuusyritykset eli yhteisyritykset
Katso liite 29 konsernin tilinpäätösliitteistä.
Muut osakkeet ja osuudet
Katso liite 16 konsernin tilinpäätösliitteistä.
Katso liite 26 konsernin liitetiedoista käyvän arvon laskentaperiaatteista sekä emoyhtiön liitetieto 20 käyvistä arvoista.
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10. PITKÄAIKAISET SAAMISET
Euroa

31.12.2017

31.12.2016

Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Pääomalainat
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

42 971 210,30

-

3 314 515,97

4 285 203,29

212 418,03

236 733,08

46 498 144,30

4 521 936,37

31.12.2017

31.12.2016

Myyntisaamiset

16 050 524,26

10 912 137,88

Lainasaamiset

1 234 442,06

3 200 474,27

Muut saamiset

4 690 290,41

17 747 865,80

45 400 000,00

47 200 000,00

11. LYHYTAIKAISET SAAMISET
Euroa
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä

Konserniavustussaamiset
Siirtosaamiset

198 435,83

421 131,20

67 573 692,56

79 481 609,15

143 252,10

140 238,15

Saamiset yhteisyrityksiltä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

-

5 696,53

143 252,10

145 934,68

31.12.2017

31.12.2016

198 435,83

421 131,20

-

5 696,53

3 821 882,44

1 877 020,40

12. SIIRTOSAAMISET
Euroa
Siirtosaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Muut

Siirtosaamiset yhteisyrityksiltä

Siirtosaamiset muilta yrityksiltä
Lisenssimaksut
Vuokrat
Sosiaalikulut

978 974,63

1 433,47

88 363,77

179 401,62

Muut

1 260 381,04

1 254 742,92

Yhteensä

6 149 601,88

3 312 598,41

Siirtosaamiset yhteensä

6 348 037,71

3 733 729,61
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13. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
Euroa

31.12.2017

31.12.2016

Osakepääoma 1.1.

76 555 412,00

76 555 412,00

Osakepääoma 31.12.

76 555 412,00

76 555 412,00

Ylikurssirahasto 1.1.

13 791 579,51

13 791 579,51

Ylikurssirahasto 31.12.

13 791 579,51

13 791 579,51

Sidottu oma pääoma yhteensä

90 346 991,51

90 346 991,51

12 843 921,39

12 089 729,37

Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Henkilöstölle jaetut osakkeet
Osingonjako

-

754 192,02

12 843 921,39

12 843 921,39

569 513 867,32

618 187 909,96

668 572,49

1 280 363,57

-101 000 681,25

-99 361 904,85

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

469 181 758,56

520 106 368,68

Tilikauden voitto

103 456 963,28

49 407 498,64

Vapaa oma pääoma yhteensä

585 482 643,23

582 357 788,71

Oma pääoma yhteensä

675 829 634,74

672 704 780,22

Laskema voitonjakokelpoisista varoista
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

12 843 921,39

12 843 921,39

Edellisten tilikausien voitto

469 181 758,56

520 106 368,68

Tilikauden voitto

103 456 963,28

49 407 498,64

Yhteensä

585 482 643,23

582 357 788,71

Emoyhtiön osakepääoman jakautuminen
Osakkeiden lukumäärä
Euroa
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14. PAKOLLISET VARAUKSET
Euroa
Eläkevastuut
Uudelleenjärjestelyvaraukset

31.12.2017

31.12.2016

38 564,23

67 106,84

571 103,25

2 127 098,86

609 667,48

2 194 205,70

15. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Euroa
Joukkovelkakirjalainat
Muu pitkäaikainen vieras pääoma

31.12.2017

31.12.2016

100 000 000,00

100 000 000,00

5 834,27

5 881,98

100 005 834,27

100 005 881,98

Joukkovelkakirjalainan käypä arvo on laskettu tilinpäätöshetken markkinahinnan mukaan, joka oli 31.12.2017 103 651 000 euroa (105 792 000 euroa 31.12.2016).

16. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Euroa

31.12.2017

31.12.2016

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat
Muut velat sisältäen konsernitilivelan
Siirtovelat

1 154 662,49

3 294 048,46

172 834 189,16

208 857 050,67

9 783 550,47

4 918 886,55

183 772 402,12

217 069 985,68

Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille
Ostovelat
Muut velat

9 413,35

2 601,03

16 416 312,79

16 001 701,65

16 425 726,14

16 004 302,68

8 519 021,30

10 082 659,50

114 931 506,91

50 997 275,17

Velat muille yrityksille
Ostovelat
Yritystodistukset
Muut lainat

-

286 153,87

Muut velat

1 729 704,12

1 518 526,53

Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

12 412 606,63

10 127 692,02

137 592 838,96

73 012 307,09

337 790 967,22

306 086 595,45

Lainat, muut saamiset ja rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Niiden kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen arvioidaan
vastaavan toisiaan, lukuunottamatta kiinteäkorkoista joukkovelkakirjalainaa, jonka kirjanpitoarvoa ei ole oikaistu vastaamaan käypää arvoa.
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17. SIIRTOVELAT
Euroa

31.12.2017

31.12.2016

Siirtovelat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Henkilöstökulut
Palvelumaksut

541 277,77

523 570,85

9 241 052,15

4 393 777,10

Korot

1 220,55

532,92

Muut

-

1 005,68

9 783 550,47

4 918 886,55

Lomapalkka ja siihen liittyvät henkilösivukulut

1 868 031,76

2 032 459,96

Muut palkat ja niihin liittyvät henkilösivukulut

1 749 253,78

1 011 554,11

Yhteensä

Muut siirtovelat

Muut sosiaalikulut

196 760,75

21 294,04

Korot

1 764 647,16

1 749 792,57

Vuokrat

3 412 691,43

3 218 105,28

Verot

785 270,57

851 343,40

Muut

2 635 951,18

1 243 142,66

Yhteensä

12 412 606,63

10 127 692,02

Siirtovelat yhteensä

22 196 157,10

15 046 578,57

31.12.2017

31.12.2016

1 214 948,20

1 490 183,93

18. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA VEROVELAT
Euroa
Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista
Tilinpäätössiirroista
Yhteensä

-

90 943,81

1 214 948,20

1 581 127,74

Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista
Yhteensä
Laskennallisia verosaamisia ja verovelkoja ei ole kirjattu taseeseen.
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19. VASTUUSITOUMUKSET
Euroa

31.12.2017

31.12.2016

-

-

9 571 470,64

14 104 509,71

-

-

-

-

Vuonna 2018 (2017) maksettavat vuokravastuut

14 404 125,00

13 958 854,00

Myöhemmin maksettavat vuokravastuut

50 033 809,00

55 624 452,00

Vuonna 2018 (2017) maksettavat leasingvastuut

284 032,34

312 727,41

Myöhemmin maksettavat leasingvastuut

350 554,99

352 459,48

Omasta velasta
Pantit
Konserniyritysten puolesta
Takaukset
Yhteisyritysten puolesta
Muiden puolesta
Takaukset
Muut omat vastuut

Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmivuotisia eikä niihin liity lunastusehtoja.
Ylläolevien vastuusitoumusten lisäksi emoyhtiö on antanut vakuuksia koskien eräitä keskeisiä sopimuksia. Ne liittyvät immateriaalioikeuksiin liittyviin korvausehtoihin. Näiden vastuiden
enimmäismäärä on 15 milj. euroa (15 milj. euroa vuonna 2016).
Tieto Great Britain Ltd. on vapautettu Iso-Britannian osakeyhtiölain mukaisesta tilintarkastusvelvoitteesta pykälän 479C nojalla. Emoyhtiö Tieto Oyj on antanut emoyhtiön takauksen
kaikista Tieto Great Britain Ltd:n vastuista tilikauden 2017 päätöstilanteen mukaan.
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20. JOHDANNAISET
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka eivät ole vielä erääntyneet tai joita ei ole suljettu. Avoinna oleva nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita
markkinariskiä, sillä joidenkin sopimusten riski voi kumoutua toisten sopimusten kautta.
Euroa
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2017

31.12.2016

246 907 775,63

255 688 434,01

939 306,00

539 966,40

Johdannaissopimusten käyvät arvot
Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja korkonoteerauksia.
Johdannaissopimusten nettomääräiset käyvät arvot
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2017

31.12.2016

-169 373,49

1 315 609,00

66 259,57

65 564,60

31.12.2017

31.12.2016

2 006 702,80

2 956 526,50

71 364,22

65 677,40

Johdannaissopimuksia on käytetty vain taloudelliseen suojaukseen.
Johdannaissopimusten käyvät positiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset
Johdannaissopimusten käyvät negatiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2017

31.12.2016

-2 176 076,29

-1 640 917,50

-5 104,64

-112,80

Yhtiö on suojannut pankien kanssa erittäin todennäköisiä ennakoituja, ulkomaan rahan määräisiä liiketoimia tytäryhtiöidensä puolesta. Tytäryhtiöiden kanssa on tehty vastaavat sisäiset
suojaustransaktiot.

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat
31.12.2017
Euroa

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Yhteensä

Johdannaissopimukset

-

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

2 078 067,02

-

2 078 067,02

-

163 537,62

163 537,62

-

-2 181 180,93

-

-2 181 180,93

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Yhteensä

Johdannaissopimukset

-

3 022 203,90

-

3 022 203,90

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

-

292 265,99

292 265,99

-

-1 641 030,30

-

-1 641 030,30

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
31.12.2016
Euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
Katso konsernin liitetieto 16 Myytävissä olevien rahoitusvarojen erittelyyn liittyen.
Tasojen 1 ja 2 välillä ei ollut siirtoja vuoden 2017 aikana.
Tason 3 instrumenttien muutokset johtuvat myynneistä ja alaskirjauksista.
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21. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Tiedon operatiiviset rahoitustoiminnot on keskitetty Konsernirahoitukseen, joka toimii emoyhtiössä. Konsernirahoitus vastaa konsernin rahoitusriskien hallinnasta sekä riittävän
likviditeettiaseman ylläpitämisestä. Tiedon hallituksen hyväksymä konsernin rahoituspolitiikka määrittää periaatteet ja määritelmät likviditeetti-, korko-, valuutta- ja vastapuoliriskien
hallintaan. Rahoituspolitiikka kuvaa lisäksi vastuunjaon rahoitusriskien hallinnassa. Konserni seuraa rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti.
Rahoitusriskejä arvioidaan, mitataan ja hallinnoidaan konsernitasolla. Katso konsernin liitetieto 25.
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Voitonjakoehdotus, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset sekä
tilinpäätösmerkintä

Voitonjakoehdotus
Emoyhtiön käytettävissä olevat voittovarat

585 482 643,23

josta tilikauden tulos

103 456 963,28

Hallitus ehdottaa, että voittovarat käytetään seuraavasti:
osakkeenomistajille jaetaan osinkona yhteensä 1,40 euroa osakkeelta

103 212 375,00

1,20 euroa (perusosa)
0,20 euroa (lisäosa)
voittovarojen tilille jätetään

482 270 268,23

Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Espoo, 5. helmikuuta 2018
Kurt Jofs

Harri-Pekka Kaukonen

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

Timo Ahopelto

Johanna Lamminen

Sari Pajari

Endre Rangnes

Jonas Synnergren

Jonas Wiström

Esa Koskinen

Anders Palklint
Kimmo Alkio
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Espoo, 5. helmikuuta 2018
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Tomi Hyryläinen
KHT
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Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Tieto Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty
osakepääoma 31.12.2017 oli 76 555 412,00 euroa
ja osakkeiden määrä 74 109 252.
Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro. Tiedon
osakkeet noteerataan NASDAQ:ssä Helsingissä ja
Tukholmassa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake oikeuttaa yhtä suureen osinkoon ja yhteen
ääneen. Tiedon yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta
koskevan äänestysrajoituksen, jonka mukaan
kukaan ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä
kuin yhdellä viidesosalla yhtiökokouksessa
edustettuina olevista äänistä. Yhtiöjärjestys löytyy
yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.tieto.fi/
sijoittajille.

Osakkeenomistajat ja omien osakkeiden
omistus
Vuoden 2017 lopussa yhtiöllä oli 26 430
rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Suomen ja
Ruotsin arvopaperikeskusten rekisterien mukaan
suomalaiset sijoittajat omistivat Tiedon osakkeista
38,1 % ja ruotsalaiset 3,7 %. Suomessa ja
Ruotsissa oli yhteensä 24 816 yksityissijoittajaa, ja
he omistivat 12 % Tiedon osakkeista.
Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja sekä
heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2017 yhteensä
0,1 % osakkeista ja äänistä. Toimitusjohtaja on
mukana myös Tiedon pitkän aikavälin
kannustinohjelmissa, jotka maksetaan osittain
Tiedon osakkeina. Koska näihin kannustimiin
liittyvien lisäosakkeiden määrä riippuu yhtiön
taloudellisesta kehityksestä, ne eivät sisälly
yllämainittuihin lukuihin.
Tiedolla on kolme pitkäaikaista osakkeenomistajaa,
jotka omistavat vähintään 10 % osakkeista: Cevian
Capital Partners Ltd, Solidium Oy ja Silchester
International Investors LLP. Viimeisimmän tiedon
mukaan 31.8.2017 Cevian Capital Partners Ltd
omisti 11 066 684 osaketta eli 14,9 % Tiedon
osakkeista ja äänistä. Solidium Oy omisti 10,0 %
Tiedon osakkeista 31.12.2017. Perustuen
23.6.2015 saatuun ilmoitukseen Silchester
International Investors LLP:n omistus Tiedosta oli
7 401 027 osaketta eli 10,0 % osakkeista ja äänistä.

Tieto ei ole tietoinen osakassopimuksista tai
ristiinomistuksista, jotka rajoittaisivat kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden määrää ja yhtiön
osakkeiden voidaankin katsoa olevan 100 %:sti
kaupankäynnin kohteena lukuun ottamatta yhtiön
omistamia omia osakkeita.
Vuoden 2017 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt
omistivat yhteensä 386 127 omaa osaketta eli 0,5 %
osakkeista ja äänistä. Liittyen yhtiön
osakepohjaiseen palkitsemisohjelmaan yhteensä
25 555 Tiedon omistamaa osaketta toimitettiin
ohjelmaan osallistuville henkilöille. Vuoden lopussa
liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois
lukien yhtiön omistamat omat osakkeet oli
73 723 125.

Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Tiedolla on useita osakepohjaisia kannustinohjelmia:
suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015,
2016 ja 2017 sekä ehdollinen
osakepalkkiojärjestelmä 2015, 2016 ja 2017. Näiden
kannustinohjelmien perusteella mahdollisesti
maksettavat palkkiot maksetaan vuosina 2018,
2019 ja 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain
rahana. Järjestelmän puitteissa palkkioina
toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta
hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi näillä
ei ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa
vaikutusta.
Kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin
1 440 000 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen rahana
maksettavan osuuden).
Tieto ei ole laskenut liikkeeseen
vaihtovelkakirjalainoja eikä sillä ole optio-ohjelmia.

Hallituksen valtuudet
Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous valtuutti
yhtiön hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
siten, että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä on enintään 7 400 000 eli noin 10 %
yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta
lukumäärästä. Valtuutusta on tarkoitus käyttää
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen.
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Kurssikehitys ja vaihto
Vuoden 2017 aikana Tiedon osakkeita vaihdettiin
963,9 milj. eurolla (35 895 771 osaketta) Helsingissä
ja 658,5 milj. kruunulla (2 540 715 osaketta)
Tukholmassa. Vaihdettujen osakkeiden määrä
vastasi 52 % liikkeeseen lasketuista osakkeista.
Helsingin pörssissä osakkeen volyymipainotettu
keskikurssi oli 26,85 euroa vuonna 2017. Vuoden
lopussa kurssi oli 25,98 euroa. Ylin
kaupantekokurssi oli 29,98 euroa ja alin 24,39
euroa. Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa
oli 1 925,4 (1 920,9) milj. euroa. Yhtiön osakekurssi
oli Helsingissä vuoden 2016 lopun tasolla ja nousi
Tukholmassa 2 % vuoden aikana. Samaan aikaan
OMX Helsinki -indeksi nousi 6 % ja OMX Stockholm
-indeksi 6 %.

Helsingin ja Tukholman pörssien lisäksi Tiedon
osakkeella käydään kauppaa monenkeskisillä
markkinapaikoilla (MTF). Osake oli kaupankäynnin
kohde ainakin seuraavissa: Chi-X, Turquoise ja
BATS Europe. Yhteensä näillä markkinapaikoilla
vaihdettiin 16 858 929 Tiedon osaketta, mikä vastaa
noin 30 %:a kaupankäyntivolyymista.
Lisätietoja Tiedon osakkeesta ja
osakkeenomistajista löytyy Tiedon verkkosivuilta
osoitteesta www.tieto.fi/sijoittajille.
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2017

Osakkeet

%

11 066 684

14,9

Solidium Oy

7 415 418

10,0

Silchester International Investors LLP 2)

7 401 027

10,0

4

Swedbank Robur rahastot

1 883 968

2,5

5

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

1 571 423

2,1

6

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

838 648

1,1

7

Valtion Eläkerahasto

773 000

1,0

8

Nordea rahastot

758 259

1,0

9

OP-Suomi Arvo-sijoitusrahasto

675 050

0,9

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

541 345

0,7

10 suurinta osakkeenomistajaa

32 924 822

44,4

- joista hallintarekisteröityjä

20 351 679

27,5

Hallintarekisteröidyt

24 968 124

33,7

Muut

16 216 306

21,9

Yhteensä

74 109 252

100,0

1

Cevian Capital 1)

2
3

10

Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin.
1)

Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Cevian Capitalin omistus 31.8.2016 oli 11 066 684 osaketta, mikä vastaa 14,9 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.

2)

Silchester International Investors LLP ilmoitti 23.6.2015, että sen omistus Tieto Oyj:ssä on 7 401 027 osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
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Osakkeiden määrä

Osakkeenomistajat

Osakemäärä

Lkm

%

Lkm

%

1 - 100

6 208

37,6

345 997

0,5

101 - 500

6 530

39,6

1 714 897

2,3

501 - 1 000

1 878

11,4

1 445 035

1,9

1 001 - 5 000

1 551

9,4

3 316 236

4,5

5 001 - 10 000

165

1,0

1 157 943

1,6

10 001 - 50 000

101

0,6

2 247 258

3,0

50 001 - 100 000

23

0,1

1 515 929

2,0

100 001 - 500 000

25

0,2

5 214 046

7,0

500 001 -

10

0,1

57 141 351

77,1

Perustuu Euroclear Finland Oy:n omistajarekistereihin

Osakepääoman muutokset
(1 osake = 1 ääni)
Yhteensä 31.12.2006
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2007
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2007
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2008
Yhteensä 31.12.2011
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2012
Yhteensä 31.12.2012
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2013
Yhteensä 31.12.2013
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2014
Yhteensä 31.12.2014
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2015
Yhteensä 31.12.2015
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2016
Yhteensä 31.12.2016
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2017
Yhteensä 31.12.2017

Osakkeita

Osakepääoma, euroa

75 841 462

75 841 462

1 883 350

0

61

61

1 935 000

0

72 023 173

75 841 523

354 040

110 651

72 377 213

75 952 174

755 154

603 238

73 132 367

76 555 412

543 536

0

73 675 903

76 555 412

334 050

0

74 009 953

76 555 412

99 299

0

74 109 252

76 555 412

0

0

74 109 252

76 555 412

Tieto, kaupankäyntitunnuksia
NASDAQ OMX Helsinki

TIEV

NASDAQ OMX Stockholm

TIEN

Thomson Reuters, Helsinki

TIE1V.HE

Thomson Reuters, Stockholm
Bloomberg, Helsinki
Bloomberg, Stockholm
ISIN Code
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Tietoja osakkeenomistajille

OSAKKEENOMISTAJAN KALENTERI VUONNA
2018
• Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 12.3.
• Ilmoittautuminen 16.2.–16.3. klo 15.00
• Yhtiökokous 22.3.
• Osinko irtoaa 23.3.
• Osingonmaksun täsmäytyspäivä 26.3.
• Osingonmaksu 9.4. alkaen
• Osavuosikatsaus 1/2018 26.4.
• Osavuosikatsaus 2/2018 20.7.
• Osavuosikatsaus 3/2018 24.10.
YHTIÖKOKOUS
Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään
torstaina 22.3.2018 klo 16.00. Tiedon
pääkonttorissa, osoite Keilalahdentie 2-4, Espoo.

Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla verkkosivuilla
www.tieto.fi/yhtiokokous.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on 12.3.2018 rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua 16.3.2018 klo
15.00 mennessä joko:
• verkkosivuilla: www.tieto.fi/yhtiokokous
• sähköpostitse: agm@tieto.com
• puhelimitse: 020 727 1740 (ma-pe klo
9.00-15.00) tai
• kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 2, 02101
Espoo

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on
oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden
nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 12.3.2018. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään
19.3.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja
ilmoittamisesta yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö tulee ilmoittaa
yhtiökokoukseen osallistuvan hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan merkittäväksi yhtiön tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään 19.3.2018 klo 10.00
mennessä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä osoitteeseen Tieto, Legal/AGM, PL 2,
02101 Espoo 16.3.2018 mennessä.
Lisätietoja osallistumisesta yhtiökokoukseen
verkkosivuilla www.tieto.fi/yhtiokokous.

Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2017 yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan
osinkoa 1,20 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa
0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai
Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko
maksetaan 9.4.2018 alkaen.
Lisätietoja yhtiökokouksesta verkkosivuilla
www.tieto.fi/yhtiokokous.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä osoitteeseen Tieto, Legal/AGM, PL 2,
02101 Espoo 16.3.2018 mennessä.
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Tilintarkastuskertomus

Tieto Oyj:n yhtiökokoukselle
TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän
kuvan konsernin taloudellisesta asemasta
sekä sen toiminnan tuloksesta ja
rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti
• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset.
Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle
annetun lisäraportin kanssa.
Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Tieto Oyj:n (y-tunnus
0101138-5) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää:

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyvän tilintarkastustavan mukaisia
velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Riippumattomuus

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja
konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset
eettiset velvollisuutemme.
Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme
muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan
tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa
noudatettavien, näitä palveluja koskevien
säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EUasetuksen 537/2014 5. artiklan 1-kohdassa
tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme
muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4.

• konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman
muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot,
mukaan lukien yhteenveto merkittävistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
• emoyhtiön taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja liitetiedot.
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Tarkastuksen yleinen lähestymistapa
Yhteenveto

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme
määrittäneet olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä,
että tilinpäätöksessä on olennainen virheellisyys.
Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta

johto on tehnyt subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat
esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin
liittyy oletuksia ja tulevien tapahtumien arviointia.
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Olennaisuus

Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on
vaikuttanut soveltamamme olennaisuus.
Tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia kohtuullinen
varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
olennaista virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä
voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.
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Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme
olennaisuuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia rajaarvoja, kuten alla olevassa taulukossa kuvatun
konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden.
Nämä raja-arvot yhdessä kvalitatiivisten tekijöiden
kanssa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen
kokonaislaajuuden ja yksittäisten
tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja
laajuuden sekä arvioimaan virheellisyyksien
vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuutena.

Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus

6,5 miljoonaa euroa

Olennaisuuden määrittämisessä käytetty
vertailukohde

5 % tuloksesta ennen veroja

Perustelut vertailukohteen valinnalle

Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertailukohteeksi tuloksen ennen veroja, koska käsityksemme mukaan tilinpäätöksen
lukijat käyttävät yleisimmin sitä arvioidessaan konsernin suoriutumista. Lisäksi tulos ennen veroja on yleisesti hyväksytty
vertailukohde.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden
määrittäminen

Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme
olemme ottaneet huomioon Tiedon
konsernirakenteen sekä yksittäisten
konserniyhtiöiden koon, toiminnan luonteen ja riskit.
Valitsimme tilintarkastuksen kohteeksi
konserniyhtiöitä ja kirjanpidon tilejä edellä mainittujen
kriteerien perusteella siten, että suorittamillamme
tilintarkastustoimenpiteillä saatiin riittävä kattavuus
lausunnon esittämiseksi konsernitilinpäätöksestä.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat
seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan
ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena
olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on
otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena
kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä
laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä
anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.
Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon
riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän
sisältyy arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon
tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen
virheellisyyden riski.
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Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Liikevaihdon tulouttaminen

Katso konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 1 ja 2.
Konsernin tuotteiden ja palvelujen luonteesta johtuen olemme tunnistaneet kaksi
tilintarkastuksen kannalta keskeistä liikevaihdon tulouttamiseen liittyvää virheen ja
väärinkäytöksen riskiä:
- Virheellinen katko tuotteiden ja palvelujen myynnin tuloutuksessa;
- Virheellinen tuloutus suurissa projekteissa, jotka kokonsa ja
monimutkaisuutensa vuoksi vaativat erityistä huomiota sekä kirjanpidon että
tilintarkastuksen näkökulmasta. Yleensä nämä projektit ovat pitkäkestoisia ja
täyttävät pitkäaikaishankkeen määritelmän (IAS11).

Liikearvon arvostus

Katso konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 14 ja 31.
Liikearvon määrä konsernitaseessa on 441,3 miljoonaa euroa ja se on yksi
merkittävimmistä tase-eristä. Mahdollisen arvonalentumisen ja kassavirtaa
tuottavan yksikön eli testaustason määrittämiseen liittyy merkittävissä määrin
johdon harkintaa mm. arvioitaessa liiketoiminnan tulevaa kannattavuutta ja
tulevaisuudessa toteutuviin rahavirtoihin sovellettavaa diskonttokorkoa, josta
johtuen tämä on tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka.

Yrityshankinnat

Katso konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetieto 30.
Tieto osti vuoden 2017 aikana Ruotsissa Avega Group AB (publ):n
kokonaiskauppahintaan 47,4 miljoonaa euroa. Hankinta on käsitelty
liiketoimintojen yhdistämisenä (IFRS 3), ja siihen liittyy useita merkittäviä ja
monimutkaisia harkintaan perustuvia arvioita, jotka koskevat hankittujen varojen
ja velkojen käypien arvojen määrittämistä.
Keskeisen osan arvonmääritystä ja kauppahinnan kohdistamista muodosti
käyvän arvon määrittäminen aineettomille hyödykkeille (6,2 miljoonaa euroa),
jotka asiakassuhteista. Liikearvoa muodostui 40,6 miljoonaa euroa.
Kohdistamisessa arvioitiin myös muita varoja ja velkoja.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Olemme arvioineet tulouttamiseen liittyviä konsernin tietojärjestelmiä testaamalla järjestelmiin
pääsyn ja muutostenhallinnan kontrolleja. Prosesseja läpikäymällä olemme arvioineet kunkin
merkittävän myyntitapahtumalajin osalta keskeisten kontrollien rakenteen toimivuutta sekä
testanneet kyseisten kontrollien toiminnan tehokkuutta;
Tuotteiden ja palvelujen myynnin katkon aineistotarkastustoimenpiteemme olivat muun muassa:
- Lähellä tilikauden vaihdetta toteutuneiden yksittäisten tapahtumien tarkastaminen; ja
- Liikevaihtotapahtumien testaus, jonka tarkoituksena on varmistua tulouttamisen
oikeellisuudesta tilikauden aikana ja tilikauden vaihteessa.
Suurten projektien virheellisen tuloutuksen riskiin kohdistuvien
aineistotarkastustoimenpiteidemme pääpaino on ollut johdon käyttämässä harkinnassa
projekteja koskevia arvioita tehtäessä. Valitsimme sopimuksista otoksen ja suoritimme seuraavat
toimenpiteet:
- Varmistimme, että käytetty tulouttamismenettely oli sopimuksen ehtojen perusteella
asianmukainen;
- Täsmäytimme tuottoennusteen myyntisopimukseen huomioiden sopimukseen mahdollisesti
tehdyt muutokset;
- Tarkastimme kustannusennusteen valitsemalla otoksen ennusteeseen sisältyviä
kustannuskomponentteja, jotka täsmäytimme taustadokumentaatioon; ja
- Laskimme myyntituoton uudelleen valmistumisasteen perusteella. Arvioimme projektien
valmistumisasteen oikeellisuutta vertaamalla yhtiön kirjanpitoaineiston mukaisia toteutuneita
kustannuksia projektin arvioituihin kokonaiskustannuksiin.
Keskityimme tarkastustoimenpiteissämme johdon harkintaa edellyttävien arvioiden
asianmukaisuuden varmentamiseen seuraavin toimenpitein:
- Tarkastimme käyttöarvolaskelmissa käytetyt menetelmät vertaamalla niitä IAS 36:n
Omaisuuserien arvon alentuminen -standardin mukaisiin vaatimuksiin ja testasimme johdon
käyttämän mallin matemaattisen oikeellisuuden;
- Arvioimme rahavirtaennusteiden laatimisessa käytettävää prosessia ja teimme vertailuja
viimeisimpiin hallituksen hyväksymiin tavoitteisiin ja pitkän aikavälin suunnitelmiin;
- Testasimme rahavirtaennusteiden perusteena olevat keskeiset oletukset, joita ovat mm.
myyntiä ja kannattavuutta koskevat ennusteet, käytetty diskonttokorko sekä ennustejakson
jälkeiseen aikaan sovellettu kasvuprosentti;
- Vertasimme tilikauden toteutuneita tuloslukuja edellisenä vuonna arvonalentumismallissa
käytettyihin tulosennusteisiin sen selvittämiseksi, sisältyikö ennusteisiin oletuksia, jotka olivat
jälkikäteen arvioituina olleet optimistisia;
- Arvioimme johdon laatimassa herkkyysanalyysissä käytettyjen oletusten asianmukaisuutta,
arvioimalla niihin sisältyvien johdon harkintaa vaativien olettamusten muutosten
todennäköisyyttä; ja
- Arvioimme mallissa käytettyjen diskonttokorkojen ja pitkän aikavälin kasvuprosenttien
asianmukaisuutta ja soveltuvilta osin vertasimme niitä kansantaloudellisiin ja toimialakohtaisiin
ennusteisiin.
Aineettomien hyödykkeiden osalta olemme arvioineet menetelmiä, joita johto on käyttänyt
hankitun teknologian ja asiakassuhteiden käyvän arvon määritystä koskevissa laskelmissa sekä
tarkastaneet arvonmääritykseen sisältyviä keskeisiä oletuksia, kuten:
- arvonmääritysprosessissa käytetyt rahavirtaennusteet;
- asiakassuhteiden oletetut taloudelliset vaikutusajat; ja
- laskelmissa käytetty diskonttokorko.

Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi viestittävä kertomuksessamme. Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön
tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä.
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Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen
laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa
oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa
oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä
laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen.
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan
purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

•

•

•

Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus,
joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on
korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä
voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen
tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme
ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen
olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelemme ja suoritamme näihin
riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä
ja hankimme lausuntomme perustaksi
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että
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väärinkäytöksestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta,
sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen
tahallista esittämättä jättämistä tai
virheellisten tietojen esittämistä taikka
sisäisen valvonnan sivuuttamista.
muodostamme käsityksen tilintarkastuksen
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan
olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan
lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen
valvonnan tehokkuudesta.
arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja
niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
teemme johtopäätöksen siitä, onko
hallituksen ja toimitusjohtajan ollut
asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja
teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa
merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätöksemme on, että olennaista
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole
riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat
tilintarkastuskertomuksen antamispäivään
mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin
johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni
pysty jatkamaan toimintaansa.
arvioimme tilinpäätöksen, kaikki
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan
lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja
sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen
perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin
kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja
koskevasta taloudellisesta informaatiosta
pystyäksemme antamaan lausunnon
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme
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konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta,
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme
tilintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta
ja ajoituksesta sekä merkittävistä
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien
mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen
aikana.
Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä,
että olemme noudattaneet riippumattomuutta
koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja
kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja
muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella
vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa
tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.
Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa
kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä
tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa
ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta
keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat
tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai
määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun
äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme,
ettei kyseisestä seikasta viestitä
tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien
epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella
odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta
viestinnästä koituva yleinen etu.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin
olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen
osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että
• toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot
ovat yhdenmukaisia
• toimintakertomus on laadittu
toimintakertomuksen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella
johtopäätöksen, että muussa informaatiossa on
olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava
tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen
raportoitavaa.
Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 2018
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö
Tomi Hyryläinen
KHT

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana
tilintarkastajana 23.3.2006 alkaen yhtäjaksoisesti
11 vuotta.

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta
informaatiosta. Muu informaatio käsittää
toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen
sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä
tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa
tilintarkastuskertomustamme.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta
informaatiota.

Luet Tiedon taloudellisesta katsauksesta tulostettua PDF-koostetta, joka sisältää vain tulostaessa määritellyt osiot.
Löydät täysimittaisen julkaisun osoitteessa ar2017.tieto.com/fi
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Ainutlaatuisia arjen kokemuksia
datakeskeisessä maailmassa
Datan hyödyntäminen yhteiskunnassa etenee ja avaa uusia mahdollisuuksia
innovaatioille sekä liiketoiminnan kehittämiselle. Tiedolla koemme nämä
mahdollisuudet inspiroivina – voimme auttaa asiakkaitamme lisäämään
kilpailukykyään ja myötävaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen luomalla
ainutlaatuisia datakeskeisiä palvelukokemuksia.

“

Jatkuva
uudistuminen
luo kasvumahdollisuuksia

Vuosikertomus 2018

Vuosi 2018 oli Tiedolle erityinen
50-vuotisjuhlamme johdosta. Monivuotinen
nousujohteinen kehityksemme jatkui, tästä
osoituksena kaikkien aikojen paras tulos
asiakaskokemusmittauksessa (rNPS) ja
työntekijöiden sitoutumisessa sekä vahva
taloudellinen tulos - hyvä kassavirta ja
kannattavuus tukivat osinkojen kasvattamista
edellisvuodesta. Vuoden alussa Thomson
Reuters nimesi Tiedon maailman 100 johtavan
teknologiayhtiön joukkoon, ja syksyllä
Equileap arvioi meidät maailman 25:n parhaan
yrityksen joukkoon sukupuolten välistä tasaarvoa mittaavassa vertailussa. Haluan kiittää
työntekijöitämme ja kaikkia sidosryhmiämme
pitkäaikaisesta sitoutumisesta ja yhteistyöstä
tämän kehityksen takana.

Koemme erittäin inspiroivina nyt käsillä olevat
mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaidemme
liiketoiminnan sekä yhteiskunnan kehittämiseen
datan ja teknologian älykkäämmän
hyödyntämisen avulla. Julkaisimme
6.2.2019 yhtiömme uuden strategian, jonka
tavoitteena on edelleen parantaa arvon
luomista asiakkaillemme, työntekijöillemme ja
osakkeenomistajillemme. Vauhdittaaksemme
asiakkaidemme innovointia ja liiketoiminnan
uudistamista laajennamme design- ja
datakeskeisiä konsultointipalvelujamme,
vahvistamme toimintaamme asiakasrajapinnassa
ja siirrymme verkostopohjaisiin
työskentelytapoihin ja johtamisen malleihin.
Näin asiantuntijatiimimme voivat ketterämmin
vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja kehittää

3
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ainutlaatuisia palvelukokemuksia Pohjoismaiden
kansalaisille ja kuluttajille. Osana uutta
strategiaa olemme myös nostaneet kasvu- ja
kannattavuustavoitteitamme tuleville vuosille.

Työntekijäkokemus ja
elinikäinen oppiminen
menestyksen perustana
Uudistumisemme seuraava vaihe
rakentuu vankalle perustalle, jota
tuemme investoinneilla tulevaisuuden
kilpailukykyämme rakentaville alueille.
Keskeisenä osana tulemme lähivuosina
merkittävästi kasvattamaan kyvykkyyksiämme
ja lisäämään osaamista esimerkiksi datan,
tekoälyn, designin, asiakaskokemuksen,
ohjelmistokehityksen ja pilviratkaisujen alueilla.
Kun kilpailu osaajista kiristyy, hyvä
työntekijäkokemus ja työnantajamaine
nousevat yhä keskeisempään asemaan.
Tiedolla työntekijöiden sitoutuminen
on vahvistunut selkeästi vuodesta
2014 alkaen. Pohjautuen Open Source
-kulttuuriimme ja sen ytimessä olevaan
yksilön kunnioittamiseen, olemme
sitoutuneet jatkamaan tätä myönteistä
kehitystä ja edistämään muun muassa
työn merkityksellisyyttä vahvistavia
asiantuntijaverkostoja - tavoitteenamme
tehdä Tiedosta alan houkuttelevin työpaikka.
Kannustamme kaikkia tietolaisia
elinikäiseen oppimiseen, ja olemme muun
muassa tuottaneet kehittyvän valikoiman
Vuosikertomus 2018

verkko-opintokokonaisuuksia kaikkien
työntekijöidemme saataville. Vuonna 2018
saimme joukkoomme noin 3 000 uutta
kollegaa rekrytointien kautta ja vahvistimme
osaamistamme myös kolmella yritysostolla:
öljy- ja kaasualan toimija Petrostreamz,
turvallisuuspalveluita toimittava ruotsalainen
NSEC ja digitaalisen asiakaskokemuksen
alalla toimiva ruotsalainen Meridium. Näillä
toimilla vahvistamme kilpailukykyämme sekä
kehitämme yrityskulttuuriamme – ja näin myös
työnantajakuvaamme.

Yhteiskunnan kestävän
kehityksen tukena
Vahvan pohjoismaisen arvopohjamme myötä
kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat aina olleet
keskeinen osa toimintaamme. Digitaalista
aikakautta leimaa teknologiaratkaisujen ja
-kokeilujen kasvava määrä, jonka seurauksena
myös uusia vastuullisuuskysymyksiä nousee
esiin ja näiden painoarvo sidosryhmien
keskuudessa kasvaa. Viimeaikaiset pohdinnat
liittyvät esimerkiksi tekoälyn eettiseen käyttöön
sekä energiatehokkuuteen. Tiedon vuoteen
2020 ulottuva vastuullisuusohjelma keskittyy
kolmeen osa-alueeseen: ympäristövaikutusten
minimointi, eettinen edelläkävijyys sekä arvon
luominen kaikille sidosryhmille. Esimerkkinä
vuoden 2018 kehityksestä päivitimme yhtiön
eettiset toimintaperiaatteet vastaamaan
paremmin tämän päivän globaaleihin
vaatimuksiin, ja vuoden loppuun mennessä
87 prosenttia työntekijöistämme oli suorittanut
tähän liittyvän verkkokoulutuksen. Vuoden

Hallinto

Toimintakertomus ja tilinpäätös

kuluessa vahvistimme myös sitoutuvamme
vastuullisten tekoälyratkaisujen kehittämiseen
ottamalla käyttöön yhtiön tekoälyn kehitystä
ohjaavat eettiset periaatteet sekä sertifikaatin
tekoälyn parissa toimiville työntekijöille. Olemme
myös aktiivisesti osallistuneet yhteiskunnallisen
tasa-arvoisuuden edistämiseen ja digitaalisen
demokratian tukemiseen, mistä esimerkkinä
yhteistyömme Startup Refugees -organisaation
kanssa Suomessa.

Jatkuva uudistuminen luo
kasvumahdollisuuksia
Investointihalukkuus markkinoilla jatkuu
positiivisen dynaamisena yritysten – myös
Tiedon – vauhdittaessa innovointiaan ja uusien
teknologioiden käyttöönottoa. Toiminnan
ketteryys sekä uusien datakeskeisten
liiketoimintamallien kehittäminen ovat
asiakkaidemme keskeisiä tavoitteita.
Vuonna 2018 markkinoiden pitkäaikainen
murros eteni: asiakkaiden panostukset
perusinfrastruktuuripalveluihin vähenivät ja
investoinnit konsultointi- ja sovelluspalveluihin
kasvoivat.
Pohjoismaisten IT-palvelumarkkinoiden
odotetaan kasvavan 2–3 prosenttia vuonna
2019. Asiakkaat kohdistavat investointejaan
liiketoiminnan uudistamiseen, painopisteinä
datan hyödyntäminen arvonluonnissa
sekä tehokkuuden parantaminen. Tämä
asetelma tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia
IT-palvelujen tarjoajille. Uusien dataan ja
designiin pohjautuvien palvelujen markkinoiden

odotetaan kasvavan kaksinumeroisin luvuin
lähivuosina. Samalla liiketoiminnan jatkuvuuden
ja tehokkuuden varmistaminen on edelleen
erittäin tärkeää niin asiakkaillemme kuin meille
Tiedossakin. Tuotekehityspalvelujen globaalit
markkinat jatkavat myönteistä kehitystään,
ja edistyneen ohjelmistokehityksen kysynnän
odotetaan kasvavan useilla toimialoilla.
Näemme dynaamisen datakeskeisen
markkinan avaavan yhä uusia mahdollisuuksia
innovaatioille, kasvulle sekä yhteiskunnalliselle
vaikuttamiselle. Näihin mahdollisuuksiin
tarttuminen luo positiivista painetta
oppimiseen, ajatustenvaihtoon ja yhdessä
innovointiin. Globaalin osaamisemme,
monivuotisen myönteisen kehityksemme
sekä uuden strategiamme myötä olemme
valmiita tukemaan asiakkaidemme
kilpailukyvyn vahvistamista ja uskomme,
että tämän tuloksena sekä asiakas- että
työntekijäkokemuksemme paranevat
edelleen. Olemme myös erittäin motivoituneita
mahdollisuuksista osallistua yhteiskunnallisen
kehitykseen hyödyntämällä teknologiaa yhä
edistyneemmin ja vastuullisemmin.
Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme,
työntekijöitämme, kumppaneitamme ja
osakkeenomistajiamme mieleenpainuvasta
50-vuotisjuhlavuodestamme, ja odotan innolla
yhteistyömme jatkuvan ja syvenevän vuonna
2019.

KIMMO ALKIO

President and CEO
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Viiden vuoden luvut
Liikevaihto, milj. euroa
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa
Liikevoitto (EBIT), %
Voitto ennen veroja, milj. euroa
Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton
Laimennusvaikutuksella oikaistu
Oma pääoma/osake, euroa
Osinko/osake, euroa
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa
Yrityshankinnat, milj.euroa
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Nettovelkaantumisaste, %
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Nettovelka/käyttökate (EBITDA)
Omavaraisuusaste, %
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö 31.12.
1)

2018
1 599,5
154,7
9,7
152,8

20171)
1 543,4
139,1
9,0
135,7

2016
1 492,6
140,8
9,4
136,8

2015
1 460,1
125,2
8,6
119,3

2014
1 522,5
61,1
4,0
56,6

1,67
1,66
6,54
1,45
45,0
14,5
25,7
20,9
28,5
137,4
0,7
41,3
14 907
15 190

1,46
1,46
6,46
1,40
50,8
49,3
22,3
20,5
32,7
155,7
0,8
42,5
13 889
14 329

1,46
1,46
6,62
1,37
61,6
37,6
22,1
21,6
22,5
109,7
0,6
47,3
13 472
13 876

1,23
1,23
6,57
1,35
50,5
86,2
19,0
20,4
2,7
13,2
0,1
46,2
13 184
13 083

0,48
0,48
6,44
1,30
42,5
1,1
7,1
9,8
-12,6
-59,2
-0,4
47,8
14 007
13 720

Vuoden 2017 vertailutiedot on oikaistu IFRS 15:n käyttöönotosta johtuen.

Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.
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IT-markkinoiden kehitys
Toiminnallinen ketteryys ja uusien
datakeskeisten liiketoimintamallien innovointi
ovat edelleen keskeisiä tekijöitä asiakkaiden
uudistaessa toimintaansa. Yritykset ja
julkishallinnon organisaatiot kasvattavat
investointejaan uusien datakeskeisten
palvelujen kehittämiseen ja ainutlaatuisten
asiakaskokemusten luomiseen.
Data on muutoksen tärkein mahdollistaja.
Uudet palvelut ylittävät usein perinteiset
toimialarajat ja niissä hyödynnetään useita
datakeskeisiä alustoja. Muutos edellyttää
kaikilla toimialoilla mittavaa liiketoimintamallien
uudistamista samalla kun liiketoiminnan
jatkuvuus tulee taata.
Markkinat ovat edelleen dynaamiset
ja kasvun ajurina toimivat asiakkaiden
liiketoiminnan uudistaminen sekä uusien
teknologioiden käyttöönotto. Pohjoismaisten
markkinoiden arvioidaan kasvavan 2–3 %
vuonna 2019. Palveluiden painopisteen
merkittävä muutos jatkuu: investoinnit
perinteisiin infrastruktuuripalveluihin
laskevat edelleen samalla kun panostukset
konsultointiin ja sovelluspalveluihin kasvavat.
Yli 70 % asiakkaiden IT-budjeteista käytetään
liiketoimintalähtöiseen, kilpailukykyä vahvistavaan
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uudistamiseen, mikä tarjoaa IT-palvelutarjoajille
merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Uusien
pilvipohjaisiin sovelluksiin, designiin ja dataan
pohjautuvien palveluiden markkinoiden
odotetaan kasvavan yli 20 %.

pysyvän hyvänä. Julkisen pilven käytön
vuotuisen kasvun odotetaan olevan 25–30 %
ja yksityisen pilven 10–15 % tulevina vuosina.

Toimialakohtainen kehitys
Lisäarvon luominen asiakkaille edellyttää
jatkuvaa uudistumista ja innovaatiota
seuraavilla alueilla:
• Palvelukokemusten suunnittelu ja
liiketoimintamallien määrittäminen
• Datavarantojen rakentaminen
hyödynnettäväksi uusissa liiketoiminnoissa
ja uusissa palvelukokemuksissa
• Yritysarkkitehtuurin mukauttaminen
• Sovellusvalikoiman rationalisointi –
sovellusten uudistaminen ja uusien
sovellusten kehittäminen
Teknologia muodostaa uudistamisen
perustan, ja yhteensopivan hybridiinfrastruktuurin odotetaan takaavan
liiketoiminnan ketteryyden ja optimoivan
kustannuksia. Teknologia-arkkitehtuurit
yhdistävät sekä julkista että yksityistä pilveä
ja perinteistä infrastruktuurikapasiteettia.
Julkisen pilven merkitys kasvaa, mutta
myös yksityisen pilven ja perinteisten
infrastruktuuripalvelujen kysynnän odotetaan

• FINANSSITOIMIALALLA jatkuu
digitaalinen transformaatio ja
pankkijärjestelmien uudistaminen. Uusi
sääntely, avoimeen pankkitoimintaan
liittyvä digitalisointi ja reaaliaikaiset maksut
tuovat merkittäviä muutoksia toimialalle.
Nopeat muutokset markkinoilla ovat
myös lisänneet osaamisen kysyntää, mikä
on johtanut väliaikaisesti kustannusten
nousupaineeseen Pohjoismaissa.
Toimialaratkaisuissa on nähtävissä selvä
siirtyminen turvallisista pilvialustoista
palveluna tarjottaviin ohjelmistoihin
ja käyttöön perustuviin malleihin.
Infrastruktuuripalveluissa hintapaine on
edelleen kovaa, ja kysyntä on selvästi
siirtymässä julkiseen pilveen.
• JULKISELLA SEKTORILLA palveluiden ja
prosessien digitalisointi jatkuu tehokkuuden
ja kansalaiskokemuksen toimiessa
kehityksen ajureina. Konsultointipalveluiden
ja järjestelmähallinnan korkea kysyntä

johtuu siitä, että monilla asiakkailla on
pula osaavista resursseista. Suomessa
Tieto osallistuu aktiivisesti julkisen
sektorin kehitysprojekteihin, ja esimerkiksi
asianhallintaratkaisujen ja uusien
datakeskeisten palveluiden kysyntä on
hyvällä tasolla.
• TERVEYDENHUOLTO- JA
HYVINVOINTISEKTORILLA digitalisointi

tukee edelleen terveydenhuollon helpompaa
ja nopeampaa saatavuutta kansalaisille.
Kaikissa Pohjoismaissa on suunnitteilla
laajoja ja kunnianhimoisia hankkeita
sähköisten terveydenhuoltopalveluiden
edistämiseksi. Asiakkaat ovat siirtymässä
integroituihin terveydenhuolto- ja
hyvinvointijärjestelmiin, jotka tukevat
saumatonta hoitoa. Lisäksi kiinnostus
tekoälyyn pohjautuviin ratkaisuihin kasvaa,
mikä houkuttelee myös uusia startupyrityksiä markkinoille. Suomessa sosiaali- ja
terveysalan uudistus on lykkääntynyt,
mikä on johtanut viivästyksiin sähköisiin
potilastietoihin liittyvässä laajassa
uudistamisessa. Uudistuksen odotetaan
kuitenkin tarjoavan hyviä mahdollisuuksia
tulevina vuosina. Ruotsissa painopiste on
sähköisten potilastietojen käynnissä olevassa
hankintaprosessissa.
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• VALMISTAVA TEOLLISUUS
Pohjoismaissa siirtyy edelleen perinteisistä
tuotanto- ja jakelumalleista kohti
palveluihin pohjautuvaa liiketoimintamallia,
ja asiakkaat pyrkivät muuttamaan
toimintatapojaan tämän mukaisesti.
Tämä johtaa ydinliiketoimintaprosessien
ja -järjestelmien uudistamiseen ja lisää
investointeja älykkäisiin datakeskeisiin
ratkaisuihin. Asiakaskokemuksen merkitys
kasvaa yritysten välisessä liiketoiminnassa
samanaikaisesti kun yritykset pyrkivät
edelleen parantamaan toimintansa
tehokkuutta.
• METSÄ- JA PAPERITEOLLISUUDESSA
painopiste on yhä enenevässä
määrin innovatiivisten sovellusten
kehittämisessä puupohjaisille tuotteille
vaihtoehtona fossiilisille materiaaleille.
Paperiteollisuudessa tarve alentaa
tuotantokustannuksia edistää edelleen
uusien digitaalisten ratkaisujen kuten
Smart Manufacturing käyttöönottoa
IoT:n, edistyneen robotiikan ja
analytiikan avulla. Pohjoismaiden
SELLU- JA PAPERITEOLLISUUS on
valmistautumassa yrityssovellustensa
uudistamiseen tulevina vuosina jotta
yritykset voisivat toimia ketterämmin
ja sopeutua paremmin markkinoiden
vaatimuksiin.
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• KAUPASSA JA LOGISTIIKASSA yritykset
investoivat uusiin sähköisen kaupan,
markkinoinnin ja maksamisen ratkaisuihin
voidakseen tarjota asiakkailleen yhtenäisen
asiakaskokemuksen näiden asioidessa
eri kanavien kautta. Logistiikassa älykkäät
valmisratkaisut ja uusi lainsäädäntö
ovat mullistamassa lähitoimituksia
Pohjoismaissa etenkin kaupunkialueilla.
Myymäläkokemuksen merkitys kasvaa
keinona erottautua verkossa tapahtuvasta
kilpailusta. Dataa ja analytiikkaa käytetään
jotta kuluttajakysyntää voitaisiin ymmärtää
ja ennustaa paremmin, ja valikoimia
suunnitella tämän pohjalta.
• ENERGIASEKTORILLA on meneillään
useita muutoksia, joiden pääasiallisina
ajureina toimivat säädösmuutokset.
Edistyneen mittari-infrastruktuurin
markkinat valmistautuvat älymittareiden
toiseen sukupolveen, jonka avulla
voidaan lisätä kuluttajien tietoisuutta
heidän omasta energiankulutuksestaan.
Ensimmäisiä merkkejä dynaamisemmista
markkinoista on näkyvissä, ja
asiakkaiden rooli energiamarkkinoilla
on muuttumassa aktiiviseksi. ÖLJYJA KAASUMARKKINOILLA uusien
kehityshankkeiden markkinat elpyvät
edelleen, ja tuottavuutta parantavien
ratkaisujen kysyntä kasvaa.
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• TIETOLIIKENNESEKTORILLA toimijat
voivat 5G-teknologian tarjoamien
mahdollisuuksien avulla tuottaa uusia
lisäarvopalveluja sekä tarjota alustoja
IoT:hen ja kognitiiviseen automaatioon
perustuville innovaatioille. Tietoliikennealan
palvelutarjoajat etsivät edelleen uusia
alueita ja palveluita voidakseen kasvattaa
liiketoimintaansa. Sektorilla pyritään
edelleen tehostamaan toimintaa
automaation avulla sekä siirtämällä
toimintaa pilveen. Tiiviimmän yhteistyön
tietoliikenne- ja mediayritysten välillä
odotetaan tarjoavan kasvumahdollisuuksia
kummassakin segmentissä.
Tavoitteena on tarjota helppokäyttöistä
kuluttajalähtöistä sisältöä. Lisäksi datan
ja kuluttajakäytöksen ymmärtämisen
odotetaan toimivan sekä tietoliikenne- että
mediasektorin kasvun ajurina.
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Strategia
Vuonna 2016 julkistaman strategiansa
pohjalta Tieto pyrkii kasvattamaan lisäarvoa
asiakkaille kehittämällä uusia datakeskeisiä
liiketoimintamalleja yhdessä asiakkaiden
kanssa, kattavilla toimialaratkaisuilla sekä
asiakkaiden teknologia-arkkitehtuurien
uudistamisella (sovellukset ja infrastruktuuri).
Tieto jatkoi strategiansa johdonmukaista
toteutusta vuodelle asetettujen tavoitteiden
pohjalta. Vuonna 2018 painopiste oli mm.
innovoinnissa, etenkin toimialaratkaisujen
uudistamisessa, yhtiön datakeskeisen
liiketoiminnan kasvattamisessa,
asiakaskokemuksessa, tuottavuudessa sekä
osaamisen varmistamisessa.
Tiedon liikevaihto kasvoi 7 % paikallisissa
valuutoissa, mikä ylittää markkinoiden
kasvun. Sitä tukivat yrityshankinnat kuten
Avega (joulukuussa 2017), Petrostreamz
(helmikuussa 2018), NSEC (huhtikuussa
2018) ja Meridium (marraskuussa 2018).
Kasvu Ruotsissa oli vahvaa, 11 % paikallisissa
valuutoissa.
Aktiiviset investoinnit toimintojen
kehittämiseen ja toimialaratkaisujen
teknologiauudistamiseen jatkuivat koko
vuoden, ja useita merkittäviä uudistuksia
saatiin päätökseen. Toimialaratkaisuihin
liittyvät investoinnit lisääntyivät 10 milj. euroa
vuoden 2018 aikana. Etenkin maksamiseen
Vuosikertomus 2018

liittyvissä ratkaisuissa sekä Lifecare- ja
SmartUtilities -ratkaisuissa on toteutettu ja
toteutetaan uudistuksia, jotka mahdollistavat
standardoidut ohjelmistotuotteet, avoimet
teknologiat ja skaalautuvat arkkitehtuurit.
Kuluneena vuonna painopiste oli alla
mainituissa ratkaisuissa. Uudistukset etenivät
suunnitellusti ja ne mahdollistavat toimintojen
nopeamman kehittämisen, asiakaskunnan
laajentamisen ja kasvun.
• Maksamiseen liittyvät ratkaisut:
Tärkeimmät investoinnit ovat kohdistuneet
Tiedon Virtual Account Management
-ratkaisun arkkitehtuurin ja teknologiaalustan uudistamiseen. Uudistuksella
parannetaan ratkaisun skaalautuvuutta,
toimintoja ja integraation joustavuutta.
Tuotteen uudistaminen saatiin päätökseen
kesällä, ja sen toimitus olemassa oleville ja
uusille asiakkaille on käynnistynyt.
• Lifecare: Tärkeimmät investoinnit tehdään
terveydenhuollon tietojärjestelmän
kehittämiseen, ja uusiutuva ratkaisu on
yhteensopiva myös avointen sähköisten
potilastietojen kanssa. Syksyn aikana
otettiin käyttöön useita uusia sovelluksia,
ja uudistetun tuotteen toimintojen
kehittäminen jatkuu.
• SmartUtilities: Investoinnit
painottuvat standardoidun alustan
rakentamiseen pohjoismaisille
energiayhtiöille. Kehittäminen pohjautuu

toimialaosaamiseen ja yhdistää useita
tuotteita yhdeksi yhteiseksi SmartUtilityalustaksi, joka voidaan toimittaa palveluna.
Tuotteen ensimmäiset versiot olivat
saatavilla pilottiasiakkaille vuonna 2018.
Alustan kehittäminen jatkuu vuonna 2019.

Kasvuliiketoiminnot
Vuonna 2018 Tieto jatkoi investointejaan
valittuihin liiketoimintoihin tavoitteinaan kasvun
kiihdyttäminen. Suurin osa investoinneista
kohdistettiin valittuihin toimialaratkaisuihin,
mukaan lukien Tiedon datakeskeiset
liiketoiminnot. Vuonna 2018 toteutettu
laaja uudistus tarjoaa hyvän pohjan kasvun
kiihdyttämiselle tulevina vuosina. Painopiste
on seuraavissa ratkaisuissa ja palveluissa:
Valitut toimialaratkaisut, joiden liikevaihto oli
noin 410 milj. euroa vuonna 2018
• Lifecare (terveydenhuolto- ja
hyvinvointisektori)
• Asianhallintaratkaisut (Julkinen sektori)
• Luotonantoratkaisut (Finanssipalvelut)
• Maksamiseen liittyvät ratkaisut
(Finanssipalvelut)
• Hiilivetyjen hallinta (Öljy- ja kaasuteollisuus)
• Production Excellence (Valmistava
teollisuus) ja
• SmartUtilities (Energiasektori).

Valitut palvelut, joiden liikevaihto oli noin 200
milj. euroa vuonna 2018
• Datakeskeiset liiketoiminnot (vuotuinen
liikevaihto noin 5 milj. euroa)
• Pilvipalvelut (vuotuinen liikevaihto noin 125
milj. euroa1))
• Digitaalinen asiakaskokemus (vuotuinen
liikevaihto lähes 60 milj. euroa)
• Tietoturvapalvelut (vuotuinen liikevaihto yli
10 milj. euroa).
Koko vuonna kasvutoimintojen liikevaihto
kasvoi noin 7 % paikallisissa valuutoissa.
Valittujen toimialaratkaisujen kasvu oli 3 % ja
muiden kasvupalvelujen 17 %.
Datakeskeiset liiketoiminnot -alueella eri
toimialoilla on käynnissä useita tekoälyyn liittyviä
hankkeita. Yhteiskehittäminen asiakkaiden
kanssa on intensiivistä ja perustuu huolellisesti
testattuun prosessiin ja teknologioihin.
Painopisteenä on ollut liiketoiminnan
kasvattaminen, jossa keskeisinä ajureina
toimivat esimerkiksi Intelligent Wellbeing,
joka mahdollistaa ennakoivia hoitomalleja
terveydenhuolto- ja hyvinvointidatan avulla,
ja Empathic Building, jossa käytetään IoT:tä,
analytiikkaa ja järjestelmäintegraatiota
työntekijöiden hyvinvoinnin ja tehokkaiden
työpisteiden varmistamiseksi. Lisäksi Tiedon
Digital Data Platform (Platform as a Service)
-ratkaisu kasvatti tämän alueen liikevaihtoa
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merkittävästi. Digital Data Platform, joka
käsittelee useassa eri lähteessä olevia valtavia
tietomääriä, on saanut hyvän vastaanoton useilla
toimialoilla. Tieto on yhdessä asiakkaidensa
kanssa saavuttanut hyviä tuloksia esimerkiksi
yhdistämällä dataa terveydenhuolto-,
hyvinvointi- ja koulutussektoreilta syrjäytymisen
ehkäisemiseksi.
Tiedon Infrastruktuuripilvipalveluden1)
(Infrastructure as a Service ja Platform as a
Service), jotka koostuvat pääasiassa yhtiön
palveluista yksityisessä pilvessä, myynti kasvoi
15 % paikallisissa valuutoissa koko vuoden
aikana. Infrastruktuuripilvipalveluidensa
lisäksi Tieto tarjoaa pilvipalveluja OneCloudratkaisunsa sekä useiden muiden julkisiin
pilvipalveluihin liittyvien palvelujensa kautta,
mukaan lukien cloud native -kehittäminen,
yhtiön Datalake-ratkaisu sekä Tiedon ja sen
kumppaneiden Software as a Service -palvelu.
Tieto pyrkii uusilla hankkeillaan varmistamaan
johtavan asemansa pilvipalveluiden
tarjoajana sekä sovellusten uudistamisessa
että infrastruktuurin optimoinnissa. Tiedon
julkiseen pilveen liittyvän ohjelman ja
pilvipalveluasiantuntijoiden osaamisen
vahvistamiseksi eri palveluissa suunnatun
sisäisen koulutusohjelman toteutus jatkuu.

valuutoissa. Tarve kumppaneille, jotka
yhdistävät strategian, suunnittelun ja
teknologian kustannustehokkaalla tavalla,
on kasvussa. Tieto on saavuttanut vahvan
aseman pohjautuen kokonaisvaltaiseen,
ketterään ja teknologiariippumattomaan
lähestymistapaansa yhdistettynä yhtiön
globaaliin toimituskapasiteettiin. Marraskuussa
Tieto osti ruotsalaisen Meridium AB:n,
jonka palveluksessa on noin 60 digitaalisen
asiakaskokemuksen asiantuntijaa.
Tietoturvapalvelujen kasvu kiihtyi edelleen
neljännellä neljänneksellä kasvun ollessa
yli 50 % paikallisissa valuutoissa. Koko
vuoden liikevaihto kasvoi 16 % paikallisissa
valuutoissa. Tietoturvapalveluiden kysyntä
on hyvällä tasolla. Tämä johtuu sekä
asiakkaiden halusta hyödyntää pilvipalveluita
yhä laajemmin että säätelyn asettamista
vaatimuksista. Huhtikuussa hankitun NSEC:n
integroinnin ansiosta Tieto pystyy palvelemaan
asiakkaita, joiden vaatimukset pohjoismaisten
kyberturvallisuuspalveluiden suhteen ovat
korkealla tasolla.
1)
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Uusi strategia ja uudet
taloudelliset tavoitteet
Tieto julkisti uuden strategian 6.2.2019. Sen
tavoitteena on hyödyntää datakeskeisen
maailman tarjoamia nopeasti kehittyviä
mahdollisuuksia ja jatkaa taloudellisen
tuloksen ja omistaja-arvon kasvattamista.
Uudistetun strategian kulmakivet ovat:
• kasvattaa merkittävästi desing- ja
datapohjaisia palveluja, jotka toimivat
asiakkaiden innovoinnin ja toiminnan
uudistamisen ajureina,
• yksinkertaistaa toimintaa sekä
• vahvistaa edelleen ohjelmisto-,
infrastruktuuri- ja tuotekehityspalvelutliiketoimintoja.

Arvonmuodostuksen kiihdyttämisen myötä
Tieto päivittää taloudellisia tavoitteitaan:
• Yli 5 %:n kasvu (Keskimäärin 2019–2022)
– yrityshankinnat jatkuvat ja tukevat
kasvua
• Oikaistu liikevoittomarginaali 13 %1) –
kasvu, yksikertaistettu toimintamalli ja
automaatio keskeisimpinä ajureina
• Nettovelka/EBITDA alle 2.0 pitkällä
aikavälillä2)
• Tavoitteena kasvattaa perusosinkoa
absoluuttisesti vuosittain
1)

Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvät

aineettomat hyödykkeet, uudelleenjärjestelykulut,
myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Sisältää tammikuussa 2019 voimaan astuvan IFRS 16:n

Uuden strategian toteuttaminen alkaa
vähitellen vuoden toisella neljänneksellä.
Lisätietoja osoitteesta
www.tieto.com/investors.

vaikutuksen

2)

Tammikuussa 2019 voimaan astuvan IFRS 16:n

mukainen – vastaa noin 1,5:ä ennen IFRS 16:ta

Perustuu Infrastruktuuripalvelujen pilvipalvelumarkkinaan

(Infrastructure as a Service ja Platform as a Service),
pois lukien valitut palvelut kuten pilvipalveluihin liittyvä
konsultointi ja integraatiopalvelut, jotka raportoitiin aiemmin

Digitaalisen asiakaskokemuksen koko
vuoden kasvu oli 16 % paikallisissa
Vuosikertomus 2018

osana pilvipalvelujen liikevaihtoa.
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Tulosajurit vuonna 2019
Tiedon tavoitteena on markkinoita nopeampi
kasvu vuoden aikana. Tukeakseen tätä
tavoitetta Tieto jatkaa toimenpiteitä, joilla se
parantaa kilpailukykyään sekä investointejaan
innovaatioihin ja kasvuun.
Yrityshankinnat tukevat kasvua kuluvana
vuonna. Vuonna 2018 hankittujen yritysten
vuotuinen liikevaihto oli yhteensä noin 13
milj. euroa, josta 4 milj. euroa sisältyi Tiedon
vuoden 2018 liikevaihtoon.
Tulosajureihin lukeutuvat myös
• investoinnit palvelujen kehittämiseen
• rekrytoinnit uusille palvelualueille ja tähän
liittyvä osaamisen kehittäminen
• palkkainflaatio
• jatkuva panostus kilpailukykyyn ja
tehokkuuteen.
Konsernitasolla palveluiden
kehittämiskustannusten odotetaan olevan
koko vuonna edelleen noin 5 % konsernin
liikevaihdosta. Käyttöomaisuusinvestointien
odotetaan olevan alle 4 % konsernin
liikevaihdosta.
Tieto jatkaa investointejaan uuteen
osaamiseen. Vuonna 2018 Tieto rekrytoi noin
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850 työntekijää (nettomäärä, ml. vaihtuvuus),
mikä vaikuttaa myös vuoden 2019
kustannuksiin. Palkkainflaation odotetaan
olevan yli 30 milj. euroa. Tätä kompensoi
osittain toiminnan siirtäminen suotuisan
kustannustason maihin ja osaamispyramidin
hallinta.
Uuden strategian tavoitteena on parantaa
Tiedon kilpailukykyä suuntaamalla investoinnit
korkean kasvun digitaalisiin palveluihin
ja ohjelmistoihin sekä panostamalla
asiakasyhteistyön kehittämiseen ja
ketteriin, itsenäisesti toimiviin tiimeihin.
Yksinkertaistetun toimintamallin ansiosta
asiakkaat saavat nopeammin käyttöönsä
oikeanlaista osaamista samalla kun sisäisen
koordinoinnin ja hallinnon tarve vähenee. Tieto
arvioi, että toiminnan yksinkertaistaminen
vaikuttaa noin 700 rooliin globaalisti ja
mahdollistaa 30–35 milj. euron vuotuiset
bruttosäästöt, jotka vaikuttavat tulokseen
osittain jo vuonna 2019. Toiminnan suunnittelu
jatkuu tulevina kuukausina, ja vaikutukset
eri liiketoimintoissa ja maissa täsmentyvät
prosessin aikana. Samanaikaisesti Tieto
lisää investointeja designiin ja dataan
pohjautuviin palveluihin ja arvioi, että näille
alueille palkataan 2 500–3 000 osaajaa
strategiakauden aikana.
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Taloudellinen tulos
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3. FINANCIALS

2. FINANCIALS

FR work number 3

FR työnumero 2

Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja oli 1 599,5
(1 543,4) milj. euroa. Kasvu paikallisissa
valuutoissa oli 6,6 %. Yrityshankinnoilla
oli 45 milj. euron positiivinen vaikutus
liikevaihtoon. Vaikutukset kohdistuivat
lähinnä Liiketoiminnan konsultointi ja
toteutus -alueeseen. Yritysmyyntien
vaikutus liikevaihtoon oli 7 milj. euroa.
Valuuttakursseilla, lähinnä Ruotsin kruunun
heikkenemisellä, oli 47 milj. euron negatiivinen
vaikutus liikevaihtoon.

LIIKEVAIHTO JA KASVU PALVELUALUEITTAIN

LIIKEVAIHTO JA KASVU

Milj.
euroa

%

5

2 000

Milj.
euroa

800

4%
1 543

1 500

1 522

1 460

1 493

1 600

3%

%
25 %

25

740

20
2,5

600

2%

0
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4. FINANCIALS

5. FINANCIALS
FR työnumero 5

FR työnumero 4

Liikevoitto (EBIT) oli 154,7 (139,1) milj.
euroa eli 9,7 % (9,0) liikevaihdosta.
Oikaistu1) liikevoitto oli 162,8 (161,4) milj.
euroa eli 10,2 % (10,5) liikevaihdosta.
Lisätietoja oikaisuista löytyy taulukosta
sivulla Tunnuslukujen laskentakaavat.
Konsernitasolla palveluiden
kehittämiskustannukset kasvoivat 6 milj.
euroa, josta 3,6 milj. euroa aktivoitiin
taseeseen (nettovaikutus liikevoittoon yli
2 milj. euroa). Toimialaratkaisut-alueeseen
suunnatuista kehittämiskustannuksista osa
terveydenhuollon järjestelmäalustaan liittyvistä
kustannuksista aktivoidaan taseeseen Tiedon
kirjausperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi
valuuttakurssimuutoksilla oli noin 8 milj. euron
negatiivinen vaikutus liikevoittoon, ja myös
palkkainflaatio vaikutti kannattavuuteen.

Poistot olivat 55,0 (54,7) milj. euroa. Niihin
sisältyy 5,2 (4,3) milj. euroa yrityshankintoihin
liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja.
Koko vuoden nettorahoituskulut olivat 1,9
(3,4) milj. euroa. Nettokorkokulut olivat 2,1
(2,1) milj. euroa ja valuuttakursseihin liittyvät
nettovoitot olivat 1,0 (-0,2) milj. euroa. Muut
rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,8 (-1,1) milj.
euroa.
Osakekohtainen tulos oli 1,67 (1,46) euroa.
Oikaistu1) osakekohtainen tulos oli 1,76 (1,69)
euroa.
1)

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

LIIKEVAIHTO JA KASVU
TOIMIALARYHMITTÄIN
%

Milj.
euroa

6%

600

555
531

500
400

4%
378

6
4

Milj.
euroa

500

400

406

422

404
367

2
300

300

0

200

-2

-2 %

200

100

-4

100

0

-6

0

Oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut,

myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut

Q1

vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Q2

Q3

Q4

Finanssipalvelut
Julkinen sektori, terveydenhuolto
ja hyvinvointi
Teolliset palvelut ja
kuluttajapalvelut
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22. FINANCIALS/BOD

FR työnumero 6

FR työnumero 22 (Lisätty 26.1.)

LIIKEVOITTO (EBIT) JA MARGINAALI

OIKAISTU LIIKEVOITTO (EBIT) JA
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FR työnumero 8
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OIKAISTU LIIKEVOITTO (EBIT) JA
MARGINAALI PALVELUALUEITTAIN
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Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi
ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Yhteensä

Asiakasmyynti
2018
740,0

Asiakasmyynti
2017
735,4

Muutos,
%
1

Liikevoitto
2018
85,4

Liikevoitto
2017
78,5

244,6
478,9
135,8
1 599,5

195,9
486,0
126,1
1 543,4

25
-1
8
4

18,9
54,4
13,9
-18,1
154,7

16,1
54,4
12,0
-21,9
139,1

Liikevoitto palvelualueittain
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TEKNOLOGIAPALVELUT JA

TOIMIALARATKAISUT -alueella liikevaihto

UUDISTAMINEN -alueella

paikallisissa valuutoissa kasvoi 2 %,
orgaanisesti 3 %. Hiilivetyjen hallintaratkaisuissa
ja sisällönhallintaratkaisuissa kasvu oli vahvaa,
mutta arkkitehtuurin uudistaminen vaikutti
kasvuun maksamiseen liittyvissä ratkaisuissa
sekä SmartUtilities-ratkaisussa energiasektorille.
Maksamiseen liittyvien ratkaisujen myynti
kääntyi positiiviseksi markkinoille tuodun
uudistetun kassanhallintaratkaisun (Virtual
Account Management) ansiosta, ja Tieto jatkoi
loppuvuonna asiakaskuntansa laajentamista.
Lifecare-ratkaisun myynti kasvoi markkinoiden
mukaisesti, mutta Suomessa käynnissä oleva
terveydenhuoltosektorin uudistus vaikutti
siihen jonkin verran. Liikevoitto, johon sisältyy
palveluiden kehittämiskustannusten noin
10 milj. euron kasvu, laski.

liikevaihto paikallisissa valuutoissa
kasvoi 3 %. Sovelluspalveluiden ja
infrastruktuuripilvipalveluiden1) voimakas
kasvu jatkui. Infrastruktuuripilvipalveluiden
myynti paikallisissa valuutoissa kasvoi 15 %
ja sovelluspalveluiden 7 %. Perinteisten
infrastruktuuripalveluiden myynnin lasku jatkui
ja oli 3 %. Oikaistu liikevoittomarginaali parani
hieman, pääasiassa hyvän volyymikehityksen
ansiosta.
LIIKETOIMINNAN KONSULTOINTI JA
TOTEUTUS -alueella Avegan osto tuki

%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja
toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä
1)

Liikevoitto, % Liikevoitto, %
liikevaihdosta liikevaihdosta
2018
2017
11,5
10,7
7,7
11,4
10,2
9,7

8,2
11,2
9,5
9,0

Oikaistu1)
Oikaistu1)
liikevoitto, % liikevoitto, %
liikevaihdosta liikevaihdosta
2018
2017
12,5
12,1
7,6
10,7
10,4
10,2

Oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut

8,3
11,9
9,7
10,5

vahvaa kasvua mutta liikevaihto kasvoi
myös orgaanisesti 5 %. Vuonna 2017
toteutettu Avegan osto on vahvistanut
Tiedon markkina-asemaa liiketoiminnan
konsultoinnissa Ruotsissa. Digitaalisessa
asiakaskokemuksessa vahva kehitys jatkui
kaikilla markkinoilla ja liikevaihto kasvoi
16 %. Oikaistu liikevoitto parani pääasiassa
hyvän volyymikehityksen ja yrityshankintojen
ansiosta.

TUOTEKEHITYSPALVELUISSA liikevaihto

paikallisissa valuutoissa kasvoi 13 %. Kasvu
johtui suurimpien avainasiakkaiden vahvasta
volyymikehityksestä sekä hyvästä kehityksestä
autoteollisuudessa. Liikevoitto parani vahvan
volyymikehityksen ansiosta.

vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
1)

Perustuu Infrastruktuuripalvelujen pilvipalvelumarkkinaan

(Infrastructure as a Service ja Platform as a Service),
pois lukien valitut palvelut kuten pilvipalveluihin liittyvä
konsultointi ja integraatiopalvelut, jotka raportoitiin aiemmin
osana pilvipalvelujen liikevaihtoa
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Asiakasmyynti toimialaryhmittäin
FINANSSIPALVELUISSA liikevaihto
Milj. euroa
Finanssipalvelut
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
IT-palvelut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä

Asiakasmyynti
2018
377,6
530,8
554,9
1 463,7
135,8
1 599,5

Asiakasmyynti
2017
384,4
501,7
531,2
1 417,3
126,1
1 543,4

Muutos, %
-2
6
4
3
8
4

Yrityshankintojen vaikutus palvelualueittain

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
IT-palvelut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä

Kasvu, %
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa) (paikallisissa valuutoissa)
2018
2018
3
3
28
5
2
3
6
3
13
13
7
4

Yrityshankintojen vaikutus toimialaryhmittäin

paikallisissa valuutoissa kasvoi 1 %. Kasvu
oli voimakkainta Liiketoiminnan konsultointi ja
toteutus -alueella kun taas Toimialaratkaisutalueella arkkitehtuurin uudistaminen vaikutti
kasvuun. Maksamiseen liittyvien ratkaisujen
myynti kääntyi positiiviseksi markkinoille
tuodun uudistetun kassanhallintaratkaisun
(Virtual Account Management) ansiosta, ja
Tieto jatkoi asiakaskuntansa laajentamista
loppuvuonna.
JULKINEN SEKTORI, TERVEYDENHUOLTO
JA HYVINVOINTI -toimialaryhmässä

liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi
9 %. Kasvu oli vahvaa julkisella sektorilla
kaikilla markkinoilla. Markkinat ovat yleisesti
ottaen aktiiviset, ja niillä on käynnissä useita
digitalisointi- ja muutoshankkeita.
TEOLLISET PALVELUT JA
KULUTTAJAPALVELUT -ryhmässä liikevaihto

Milj. euroa
Finanssipalvelut
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
IT-palvelut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä
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Kasvu, %
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa) (paikallisissa valuutoissa)
2018
2018
1
-1
9
8
7
1
6
3
13
13
7
4

paikallisissa valuutoissa kasvoi 7 % Avegan
oston tukemana. Kehitys oli hyvää etenkin
hiilivetyjen hallintaratkaisuissa, mutta
SmartUtilities-ratkaisuissa myynnin kehitys oli
negatiivista johtuen käynnissä olevasta laajasta
uudistamisesta.
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Rahavirta ja rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta, sisältäen
nettokäyttöpääoman kasvun 3,2 (15,3)
milj. euroa, oli 174,2 (151,0) milj. euroa.
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät maksut olivat
8,4 (21,3) milj. euroa.
Koko vuoden maksetut verot olivat 21,4 (16,9)
milj. euroa.

9. FINANCIALS
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10. FINANCIALS

FR työnumero 9

Pitkäaikaiset korolliset lainat olivat 185,5
(102,5) milj. euroa joulukuun lopussa. 100
milj. euron suuruinen joukkovelkakirjalaina
erääntyy syyskuussa 2024. Lainalle maksetaan
kiinteää 1,375 %:n vuotuista korkoa. Euroopan
investointipankista nostettiin marraskuussa
2018 85 milj. euron laina, joka maksetaan
takaisin yhdeksässä vuodessa.
Lyhytaikaiset korolliset lainat olivat 118,6
(134,6) milj. euroa sisältäen 100 milj.
euron joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy
toukokuussa 2019.150 milj. euron syndikoitu
laina, joka erääntyy toukokuussa 2021, ei ollut
käytössä joulukuun lopussa.

FR työnumero 10

OMAN PÄÄOMAN TUOTTO

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO

%

%

30

25
21,6

25,7

25
22,1

20,4

20

22,3

20,5

20,9

17

18

19,0

20

Omavaraisuusaste oli 41,3 % (42,5).
Nettovelkaantumisaste laski 28,5 %:iin
(32,7). Korollinen nettovelka oli 137,4 (155,7)
milj. euroa sisältäen 302,4 (234,7) milj.
euroa korollista velkaa, 1,7 (2,5) milj. euroa
rahoitusleasingvelkaa, 1,6 (2,8) milj. euroa
rahoitusleasingsaatavia, 0,5 (0,5) milj. euroa
muita korollisia saatavia ja 164,6 (78,2) milj.
euroa rahavaroja.
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Investoinnit ja kehittäminen

Tilauskanta

Tiedon tavoitteena on kasvaa markkinoita
nopeammin pitkällä aikavälillä. Tieto kiihdyttää
tulevaa kasvua palveluiden kehittämisellä,
uudella osaamisella ja yrityshankinnoilla.
Lisäksi Tieto jatkaa investointeja
standardointiin ja automaatioon, joiden avulla
se voi parantaa tuottavuutta ja laatua.

IT-toimialalla jatkuu siirtyminen perinteisistä,
suurista ulkoistussopimuksista ketteriin
menetelmiin ja käyttöön perustuviin
liiketoimintamalleihin, mikä vähentää
perinteisten tilauskantamittareiden
merkitystä. Lisäksi perinteiset kehitysprojektit
jaetaan pienempiin hankkeisiin. Vaikka
muutos asiakaskäyttäytymisessä vaikuttaa
tilauskannan tasoon, sillä ei odoteta
olevan merkittävää vaikutusta Tiedon
liiketoimintanäkymiin tai sen markkinoiden
kasvuun.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestoinnit
olivat 45,0 (50,8) milj. euroa.
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,8 %
(3,3) liikevaihdosta ja liittyivät pääasiassa
konesalikeskuksiin. Yrityshankinnoista
maksettiin 14,5 (49,3) milj. euroa.

Vuosikertomus 2018

Tiedon palveluiden kehittämiskulut olivat
noin 80 milj. euroa vuonna 2018 eli
5,0 % konsernin liikevaihdosta (75 milj.
euroa eli 5,0 % liikevaihdosta vuonna
2017). Nämä kulut kattavat palveluiden
ja tuotteiden kehittämisen. Vuonna
2018 painopistealueena on ollut etenkin
toimialaratkaisujen laaja teknologiauudistus.
Lisäksi sisäiseen kehittämiseen kuten
infrastruktuuripalveluiden automatisointiin
liittyvät kustannukset sisältyvät summaan.
Vuonna 2018 Tieto aktivoi taseeseen 3,6
milj. euroa kehittämiskustannuksista (vuonna
2017 kehittämiskustannuksia ei aktivoitu
taseeseen).

Tilauskanta oli 1 698 (1 860) milj. euroa.
Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat
tilauskantaan negatiivisesti. Vuonna 2019
tilauskannasta arvioidaan laskutettavan 54 %
(52). Tilauskanta sisältää kaikki allekirjoitetut
asiakastilaukset, joita ei ole tuloutettu, mukaan
lukien käyttöön perustuviin sopimuksiin
liittyvän arvion.
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Merkittävät sopimukset
Vuoden aikana Tieto on solminut lukuisia
uusia sopimuksia asiakkaiden kanssa kaikissa
toimialaryhmissä. Asiakassopimusten ehtojen
mukaisesti Tieto ei voi kuitenkaan julkistaa
kauppoja useimpien sopimusten kohdalla.
Tammikuussa Tieto allekirjoitti uuden
sopimuksen Nynäshamnin kunnan kanssa
Ruotsissa. Sopimuksen pohjalta Tieto
toimittaa IT-palveluita, jotka tukevat kunnan
toiminnan digitalisointia. Sopimus on
nelivuotinen ja sisältää viiden lisävuoden
option. Sopimuksen kokonaisarvo on noin
43 milj. Ruotsin kruunua.
Helmikuussa Posti ja Tieto sopivat konesali- ja
pilvipalveluita koskevasta kumppanuudesta,
jonka tavoitteena on Postin IT-infrastruktuurin
modernisointi. Toimialan murroksessa Posti
panostaa laadun ja asiakaskokemuksen
parantamiseen. Yhteistyö tukee Postia
liiketoimintalähtöisissä ratkaisuissa.
Helmikuussa Värmdön kunta Ruotsissa valitsi
Tiedon pilvipohjaisen ratkaisun asiakirja- ja
asianhallintansa uudistamiseen. Ratkaisu
perustuu Tiedon johtavaan, standardisoituun
julkisen sektorin ratkaisuun, Public 360°
Onlineen, joka sisältää kaikki ydinprosessit
asioiden kirjaamisen sekä lautakuntien
toiminnan ja kaavoituksen hallintaan.
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Järjestelmä tehostaa työskentelyä ja parantaa
palveluja kansalaisille. Sopimuskausi on neljä
vuotta sisältäen mahdollisuuden kolmen
vuoden jatkokauteen.
Helmikuussa SOK-yhtymä valitsi Tiedon
uudistamaan IT-infrastruktuurinsa integroimalla
SOK:n omat sovellukset SAP-ympäristöön.
Sopimuksen pohjalta SOK keskittyy omien
sovellustensa modernisointiin.
Helmikuussa itävaltalainen valtionyhtiö
Asfinag, joka suunnittelee, rahoittaa, rakentaa
ja ylläpitää Itävallan tiestöä ja käsittelee
tietullit, allekirjoitti sopimuksen Tiedon kanssa
IT-palveluiden toimittamisesta vuonna 2018.
Sopimus kattaa mm. palveluita SAP- ja
ohjelmistokehitykseen. Asfinagin tärkeimpänä
IT-kumppanina Tieto tukee kestävää kehitystä
ja tehostaa asiakasprosesseja. Sopimuksen
arvioitu arvo on 7 milj. euroa.
Maaliskuussa ruotsalainen saha- ja
puunjalostusyhtiö Högland Såg & Hyvleri
ja Tieto allekirjoittivat sopimuksen,
jonka pohjalta yhtiö korvaa nykyisen
puunhankintajärjestelmänsä Tiedon TIFFratkaisulla. TIFF on Software-as-a-Service
(SaaS) -ratkaisu, jonka avulla voidaan hallita
ja optimoida tukki- ja kuitupuun hankintaa. Se
sisältää moduuleja, jotka tukevat digitalisointia

prosesseissa ostosopimuksen solmimisesta
laskutukseen ja puiden hakkuusta tehtaalle
toimitukseen.
Maaliskuussa uusi norjalainen pankki
Kraft Bank valitsi Tiedon pankkitoimintaan
suunnatun tekoälyratkaisun, jonka avulla
voidaan hoitaa koko lainankäsittelyprosessi.
Kraft Bank käynnisti toimintansa keväällä
2018, ja sen tavoitteena on auttaa asiakkaita,
joilla on taloudellisia ongelmia. Tiedon ratkaisu
sisältää käsittelyprosessin asuntolainoille,
vakuudettomille lainoille, pankkikorteille ja
säästötileille, joihin voidaan liittää Vippspikamaksut ja suorat nostot. Luottoluokitusten
analysointi perustuu koneoppimiseen, jonka
avulla saadaan tarkempia päätöksiä. Avointen
ohjelmistorajapintojen kautta Kraft pystyy
myös hyödyntämään useita eri kanavia,
mukaan lukien muut rahoituslaitokset
ja yhteistyöpankit sekä ulkopuolisten
FinTech-kumppanien palveluja. Viisivuotisen
sopimuksen arvo on noin 20 milj. Norjan
kruunua.
Maaliskuussa Tieto allekirjoitti
jatkosopimuksen Sodexon kanssa.
Sodexo on yksi maailman suurimmista
monikansallisista yrityksistä, joka tarjoaa
tukipalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille.
Sopimuksen pohjalta Tieto toimittaa service

desk- ja konesalikeskuspalveluita, joilla
tuetaan Sodexon toiminnan digitalisointia.
Viisivuotisen jatkosopimuksen arvo on noin
120 milj. Ruotsin kruunua.
Maaliskuussa Tieto allekirjoitti julkisen
ostotarjouksen jälkeen sopimuksen
Haningen kunnan kanssa Ruotsissa ITpalvelujen toimittamisesta osana kunnan
toiminnan digitalisointia. Sopimus kattaa
sovellushallinnan, palvelinkapasiteettia,
pilvipalveluja ja järjestelmänhallintaa sekä
konsultointipalveluja jatkokehitykseen liittyen.
Se tarjoaa myös kunnalle kustannustehokkaita
palveluja Tiedon alustoilla. Sopimus on
kolmivuotinen ja sisältää option kolmesta
lisävuodesta. Sen arvo on noin 18 milj.
Ruotsin kruunua.
Huhtikuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen
Suomen voimatiedon (SVT) ja SPS
Energiapalveluiden (SPS) kanssa Tiedon
SmartUtilities-ratkaisun toimituksesta
laskutus- ja asiakashallintaan. Tiedon
SmartUtilities on modulaarinen
Software as a Service -ratkaisu, joka on
suunniteltu pohjoismaisille energiayhtiöille.
Skaalautuva pilvipalvelu täyttää tiukat
tietoturvavaatimukset. Sopimus on
neljävuotinen, ja siihen sisältyy jatko-optio.
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Huhtikuussa Tieto allekirjoitti
sopimuksen Palm Paper Groupin kanssa
ProductionExcellence-palvelujen toimituksesta
kuudelle aaltopahvitehtaalle. Ratkaisun
pohjalta Palm Paper Group harmonisoi
myynti-, varasto- ja logistiikkaprosessinsa,
joka toimivat keskitetyllä liiketoiminta- ja
tuotantoalustalla. Kolmivuotisen sopimuksen
arvo on noin 2 milj. euroa, ja se sisältää
option sovelluksen laajentamisesta 20
aaltopalvitehtaalle.
Toukokuussa Singapore LNG Corporation
(SLNG) valitsi Tiedon toimittamaan Tieto
Energy Components -ratkaisun kuljetus- ja
tuottomoduulit, joiden avulla hallitaan LNG:n
koko arvoketjun hiilivetylaskentaa. Energy
Components hoitaa suunnittelun, lastauksen,
varastonhallinnan, kaasuttamisen sekä kaasun
myynnin ja toimituksen liiketoimintaprosessit.
Toukokuussa Rajavartiolaitos valitsi Tiedon
toimittamaan Meripelastuksen uuden
johtamisjärjestelmän. Järjestelmä on tarkoitus
ottaa käyttöön vuoden 2020 lopulla. Sen
myötä meripelastuksen johtokeskusten ja
meripelastusyksiköiden välinen tiedonvaihto
tehostuu ja digitalisoituu. Johtamisjärjestelmä
tarjoaa myös erilaisia valmiita rajapintoja
uusien, ulkopuolisten palveluiden ja
toimintojen liittämiseen meripelastuksen
johtamiseen.
Vuosikertomus 2018

Kesäkuussa Tieto allekirjoitti laajan
sopimuksen Region Skånen kanssa
IT-palveluiden toimittamisesta, jotka
tukevat alueen toimintojen digitalisaatiota.
Tavoitteena on tukea alueen pyrkimystä
luoda turvallisempia ja tasa-arvoisempia
terveydenhuoltopalveluja. Sopimus on
nelivuotinen ja sisältää mahdollisuuden jatkaa
sopimusta vuoteen 2031. Sopimuksen arvo
on 410 milj. Ruotsin kruunua.
Kesäkuussa Wiener Netze, joka on Euroopan
suurimpia energian jakeluyhtiöitä, hyväksyi
Siemensin, Landis+Gyrin ja Iskraemecon
konsortiona tekemän tarjouksen. Wiener
Netze rakentaa 1,6 miljoonan älykkään
sähkömittarin järjestelmän Wieniin ja
sen lähialueille yhdessä pääurakoitsijana
toimivan Siemensin kanssa. Siemensiä
tukevat konsortion jäsenet ja teknologiaalan yhteistyökumppanit, joista Tieto on yksi
tärkeimmistä. Tieto SmartUtilities-ratkaisun
avulla Siemens voi hallita koko digitaalista
työnkulkua älykkään mittausjärjestelmän
suunnittelusta aina mittareiden asennukseen
saakka korkealla automaatio- ja
turvallisuustasolla.
Heinäkuussa Facevalue, pankkialan yritys,
joka erikoistuu käyttöpääomaratkaisuihin
ja sähköiseen laskutukseen, valitsi
Tiedon Card Suite -maksukorttiratkaisun.
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Ratkaisun avulla Facevalue voi hallita
lukuisia eri korttiohjelmistoja yhteistyössä eri
pankkien kanssa päätoimialueillaan osana
eurooppalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille
suunniteltua verkkopankkisovellustaan.
Facevalue on yksi ensimmäisistä yrityksistä,
joka käyttää Tiedon Card Suite -ratkaisua
palveluna (SaaS), minkä ansiosta se hyötyy
palvelun tehokkuudesta, joustavuudesta ja
avoimuudesta sekä yhteensopivuudesta PCI
DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard) -tietoturvastandardin kanssa.
Heinäkuussa Tieto ja FläktGroup, joka
on Euroopan johtava energiatehokkaiden
ilmanvaihtoratkaisujen toimittaja, allekirjoittivat
viisivuotisen jatkosopimuksen OneCloud
IaaS Onsitesta. Sopimuksen pohjalta Tieto
toimittaa alustan asiakkaiden toimitiloissa
toimiville sovelluksille. Jatkosopimus on
osa aiempaa merkittävää sopimusta, jonka
perusteella Tieto on toimittanut FläktGroupille
OneCloud-konekeskus- ja pilvipalveluja
yrityksen infrastruktuuripalveluiden
modernisoimiseksi.
Heinäkuussa OTP Bank, joka on merkittävä
finanssipalvelujen tarjooja Keski- ja ItäEuroopassa, valitsi Tiedon korvaamaan
sen oman korttien back-office -järjestelmän
Unkarissa. Uudistus parantaa pankin
kortinmyöntämispalveluita ja kauppiaiden

hallintapalveluja. Tieto automatisoi yhdeltä ja
samalta alustalta pankin uudet liiketoimintaja korttien hallintajärjestelmät mahdollistaen
uusien maksamisen tuotteiden ja palveluiden
nopeamman tuonnin markkinoille.
Elokuussa Automatia Pankkiautomaatit
uudisti palvelusopimuksensa Tiedon kanssa
seuraavaksi viideksi vuodeksi. Sopimus
kattaa ICT-infrastruktuurin palvelut sisältäen
muun muassa tuotanto-, kehitys- ja
testiympäristöt. Automatian asiakkailleen
toimittamat korkeatasoiset palvelut perustuvat
sataprosenttiseen käytettävyyteen.
Syyskuussa Australian suurin
maakaasuinfrastruktuuriin keskittynyt yritys
APA solmi yhteistyösopimuksen Tiedon
kanssa Capacity Trading & Auctioning
-toiminnon käyttöönotosta. Päivitys-,
toteutus- ja testiautomaatiopalvelujen
lisäksi Tieto toimittaa yritykselle myös
suoritteita ja konsultointipalveluja, joiden
avulla APA voi noudattaa Australian
Energy Market Commissionin suosituksia
kaupankäyntiuudistukseen liittyen ja saada
lisäarvoa toiminnalleen.
Syyskuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen
ruotsalaisen Nynäshamnin kunnan
kanssa digitalisoidusta asiakirja- ja
asianhallintajärjestelmästä. Ratkaisu perustuu
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Tiedon Public 360° -ratkaisun uuteen versioon
(5.0), joka mahdollistaa tehokkaamman
digitaalisen työnkulun kunnan toiminnoissa,
mikä puolestaan merkitsee parempia palveluja
kuntalaisille. Näin se tukee Nynäshamnin
kunnan tavoitetta olla innovatiivinen kunta,
joka käsittelee digitaalisesti asiat, rekisterit,
asiakirjat ja lautakunnat. Sopimus on
nelivuotinen ja sisältää jatkomahdollisuuden.
Lokakuussa Tieto laajensi yhteistyötään
Skellefteån kunnan kanssa Ruotsissa uudella
sosiaalipalveluiden toimintajärjestelmällä,
joka yksinkertaistaa työskentelyä ja auttaa
kuntaa tarjoamaan parempia sähköisiä
palveluja kansalaisille. Järjestelmä perustuu
Tiedon Lifecare-ratkaisuun ja tukee
terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja perheiden
palveluiden prosessien hallintaa. Sopimus
on kuusivuotinen ja sisältää kolme kolmen
vuoden lisäoptiota. Sopimuksen arvo on noin
20 milj. Ruotsin kruunua.
Marraskuussa Tieto allekirjoitti
uuden infrastruktuurisopimuksen
asiakasympäristöstä johtavan hollantilaisen
luottokorttiyhtiön International Card
Service B.V.:n kanssa. Uuden sopimuksen
yhteydessä ICS B.V. jatkoi olemassa olevan
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infrastruktuurin taustapalveluja koskevan
sopimuksensa voimassaoloa Tiedon kanssa
kahdella vuodella. Sopimuksen pohjalta
Tieto tarjoaa PCI-DSS-yhteensopivia
infrastruktuuripalveluja ja pilviratkaisuja sekä
asiakasrajapintaan että taustajärjestelmiin
vuoteen 2022 saakka. Sopimus sisältää
kahden vuoden jatko-option.
Marraskuussa SSAB ja Tieto uusivat
palvelusopimuksensa jatkona pitkälle
yhteistyölle. Sopimus on jatkoa vuonna 2015
solmitulle sopimukselle. Sopimus kattaa laajan
valikoiman palveluja kapasiteettipalveluista
liiketoimintakriittisen valmistuksen
sekä logistiikan ja myynnin toimintojen
sovelluskehitykseen maailmanlaajuisesti.
Yhteistyö tähtää tuottavuuden parantamiseen
ja IT-toimintojen uudistamiseen
keskuskoneympäristössä.
Joulukuussa pohjoismainen finanssialan
yritys EnterCard Group AB laajensi ja jatkoi
ulkoistussopimustaan Tiedon kanssa. Uusi
sopimus sisältää EnterCardin IT-ympäristön
jatkuvan uudistamisen uusilla teknisillä
ratkaisuilla, jotka perustuvat Tiedon OneCould
ja Tieto Compliance Cloud -palveluihin.
Näiden ratkaisujen avulla EnterCardin
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uudistetusta ympäristöstä tulee tehokkaampi
ja turvallisempi, ja se soveltuu paremmin
tulevaisuuden liiketoimintatarpeisiin. Sopimus
on viisivuotinen ja siihen sisältyy jatko-optio.
Joulukuussa Tieto allekirjoitti komivuotisen
sopimuksen Volvon jälleenmyyjien ja TANKAn
kanssa Ruotsissa. Sopimuksen pohjalta
Tieto tuottaa Volvon jälleenmyyjille eri puolilla
Ruotsia verkko- ja loppukäyttäjäpalveluita.
Palvelun avulla Volvon jälleenmyyjät pystyvät
työskentelemään tehokkaammin ja tarjoamaan
asiakkailleen parempia palveluja. Sopimuksen
arvo on noin 30 milj. Ruotsin kruunua, ja se
sisältää 1–2 vuoden jatko-option.

Joulukuussa Pohjoismaiden johtava
vahinkovakuuttaja If laajensi ITinfrastruktuurisopimustaan Tiedon kanssa
neljännelle kaudelle. Sopimuksen pohjalta
Tieto auttaa Ifiä uudistamaan sen koko ITrakenteen käyttämällä parhaita teknologioita ja
tarjoaa sille moderneja ja kustannustehokkaita
pilvipalveluja, jotka tukevat sen siirtymistä
hybridi-infrastruktuuriin. Uusi sopimus on
viisivuotinen ja sisältää option kahdesta
lisävuodesta.

Joulukuussa Tieto allekirjoitti jatkosopimuksen
Region Skånen kanssa, joka on yksi Ruotsin
suurimmista aluehallinnoista. Sopimuksen
pohjalta Tieto vastaa käyttäjäystävällisen
tietotekniikan toimittamisesta Region Skånen
35 000 työntekijälle. Palvelut kattavat
useita alueita kuten tulostus, työpaikkatuki,
multimedia- ja videotapaamiset sekä service
deskin ja paikalliset palvelut laitteistoille sekä
teknisen tuen. Jatkosopimus on kaksivuotinen
ja sisältää kuuden lisävuoden option.
Sopimuksen kokonaisarvo on noin 300 milj.
Ruotsin kruunua.
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Konsernirakenteen muutokset
Tieto myi 31.1. ProArc-yksikkönsä ja
sen teknisen asiakirjahallinnan ratkaisun
Constellation Software Inc.:lle. Yksikkö kuului
Software Innovationiin. Myydyn liiketoiminnan
liikevaihto oli noin 7 milj. euroa.
Tieto allekirjoitti sopimuksen 28.2.
Petrostreamz AS:n ostosta. Yritys on nopeasti
kasvava pitkälle kehitettyjen mallintamiseen
suunnattujen ohjelmistojen ja palveluiden
toimittaja öljy- ja kaasuteollisuudelle.
Yhdistämällä Tiedon Energy Components
-ratkaisun Petrostreamzin Pipeit -ohjelmistoon luodaan ennakoiva
päätöksentekotyökalu, jonka avulla Tieto
voi auttaa öljy- ja kaasuteollisuusyrityksiä
hyödyntämään dataa nykyistä paremmin.
Tieto ilmoitti 19.4. ruotsalaisen
tietoturvapalveluyrityksen NSEC AB:n
ostosta. Yrityksen henkilöstö kattaa
noin 30 tietoturva-asiantuntijaa.
Osto vahvistaa Tiedon osaamista
kyberturvallisuuden alueella ja laajentaa sen
tietoturvapalveluita. Tukholmassa sijaitseva
NSEC AB laajentaa Tiedon tietoturvan
hallintapalveluita, tietoturvakonsultointia
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sekä tietoturvatuotteiden jälleenmyynti- ja
käyttöönottopalveluita vahvistaen näin Tiedon
asemaa alan parhaat tuotteet, ratkaisut ja
prosessit yhdistävänä tietoturvapalveluiden
tarjoajana Pohjoismaissa. Ostetun yrityksen
liikevaihto oli 4 milj. euroa vuonna 2017.
Tieto myi 31.8. cross-advertising -palvelunsa
Atex Media Command AB:lle. Myydyn
liiketoiminnan synergia muun liiketoiminnan
kanssa oli varsin vähäinen. Monikanavainen
markkinoinnin hallinta (cross-advertising)
on pilvipohjainen ratkaisu, joka kattaa
koko mainontaprosessin: myynnistä CRMjärjestelmiin sekä varauksista tuotantoon
ja laskutukseen. Myyty liiketoiminta, jonka
vuotuinen liikevaihto on noin 2 milj. euroa,
kuului Toimialaratkaisut-alueeseen.
Tieto osti 5.11. ruotsalaisen Meridium AB:n,
jonka palveluksessa on noin 60 digitaalisen
asiakaskokemuksen asiantuntijaa. Yritysosto
vahvistaa Tiedon jalansijaa Ruotsissa
sekä parantaa yhtiön valmiuksia auttaa
pohjoismaisia asiakkaita kehittämään
asiakassuhteitaan digitalisoituvassa
maailmassa.
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Henkilöstö
Joulukuun lopussa kokopäiväisen henkilöstön
määrä oli 15 190 (14 329). Kokopäiväisen
henkilöstön määrä globaaleissa
toimituskeskuksissa oli 7 690 (6 979) eli 50,6
% (48,7) henkilöstöstä.
Koko vuonna kokopäiväisen henkilöstön
määrä kasvoi nettomääräisesti noin 900:lla
sisältäen nettorekrytoinnit IT-palveluihin
(noin 750) ja Tuotekehityspalveluihin (lähes
100). Lisäksi yrityshankinnat lisäsivät
henkilöstömäärää noin 50 työntekijällä
(nettomääräisesti).
Henkilöstön liikkuvuus on lisääntynyt vuoden
2018 aikana Tiedon markkinoilla. Yhtiö
on kuitenkin onnistunut houkuttelemaan
ja pitämään palveluksessaan osaavaa
henkilöstöä. Liukuva 12 kuukauden
henkilöstövaihtuvuus oli 12,2 % (11,3)
joulukuun lopussa. Konsernitasolla
palkkainflaation odotetaan olevan keskimäärin
lähes 4 % vuonna 2018.
Dynaaminen liiketoimintaympäristö asettaa
suuria vaatimuksia osaamisen kehittämiselle
ja haastaa hyvän työntekijäkokemuksen.
Osaamisen uudistamisen tärkeimpinä ajureina
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toimivat edelleen uudet liiketoimintamallit sekä
jatkuva tarve innovoida ja tehostaa toimintaa.
Tiedon henkilöstöhallinto tukee henkilöstöä
toimintatapojen kehittämisessä. Konsernin
henkilöstöjohtaja johtaa toimintoa, ja
maakohtaisesta henkilöstöhallinnosta
vastaavat maakohtaiset tiimit. Lisäksi
palvelualueilla ja toimialaryhmissä on omat
henkilöstöhallinnon vastuuhenkilöt.
Tieto on tunnistanut seuraavat kolme
työntekijäkokemukseen vaikuttavaa tekijää
keskeisiksi: yrityskulttuuri, teknologia ja
fyysinen toimitila. Tämä on ollut pohjana
vuonna 2018 käynnistetylle Better Life@
Work -hankkeelle. Hanke koostuu
neljästä pääelementistä: ”Open Source”
-kulttuurin vahvistaminen, oppimisen
tehostaminen tulevaisuuden tarpeisiin, Tiedon
yksinkertaistaminen ja digitaalisten työkalujen
parantaminen.
Tiedon Open Source -kulttuuri on perusta
hyvän työntekijäkokemuksen rakentamiselle.
Sitä tukevat edistykselliset teknologiat ja
moderni työskentelympäristö. Yrityksen Open
Source -kulttuuri perustuu avoimuuteen ja

läpinäkyvyyteen. Tämän myötä työntekijät
voivat kokea, että he ovat osallisia sekä voivat
vaikuttaa työhönsä ja rakentaa inspiroivaa
työympäristöä.

Tieto rekrytoikin satoja uusia työntekijöitä
pohjautuen yhteistyöhön kumppaneiden
kanssa toimittajista korkeakouluihin ja alan
verkostoihin.

Uteliaisuus ja elinikäinen oppiminen ovat
Tiedon menestyksen ja kulttuurin olennaisia
osia. Tiedon tavoitteena on rakentaa
kulttuuria, jossa työntekijät haluavat
oppia uusia teknologioita ja työskentely
koetaan motivoivana. Learning as a
Lifestyle -hanke kannustaa työntekijöitä
hankkimaan tulevaisuudessa tarvittavaa
strategista osaamista ja varmistaa, että
uudelleenkoulutus ja osaamisen kehittäminen
tapahtuu ennakoivasti. Vuonna 2018
Tieto sai päätökseen yhtiön kaikkien
oppimismoduuleiden siirtämisen uudelle
oppimiskokemusalustalle.

Työntekijöiden sitoutumista mitataan vuosittain
Tiedon sisäisellä työntekijätutkimuksella
Voicella. Mittauksen mukaan työntekijöiden
sitoutumisaste oli hyvä, 75 %. Tulos on
kehittynyt myönteisesti vuodesta 2014.
Tiedon henkilöstöön liittyviä toimintatapoja
ohjaa Tiedon henkilöstöpolitiikka, joka kattaa
kaikki työntekijät ja toiminnot globaalisti.
Henkilöstöpolitiikan mukaan Tieto tukee ja
kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta
sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
julistusta työelämän perusperiaatteista ja
-oikeuksista.

Tiedon kehitysohjelmien lisäksi yhtiön
osaamista eri liiketoiminta-alueilla
vahvistivat vuonna 2018 rekrytoinnit ja
yrityshankinnat. Tieto rektrytoi muun
muassa toimiala- ja sovelluskonsultteja,
arkkitehtejä ja ohjelmistokehittäjiä. Yhtiön
vastuullisuus, aktiivisuus ja toimiminen osana
laajempaa ekosysteemiä tuotti tuloksia.
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12. FINANCIALS

11. FINANCIALS
FR työnumero 11

13. FINANCIALS
FR työnumero 13

FR työnumero 12

HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA

HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN IKÄ,

HENKILÖSTÖN TYÖVUOSIJAKAUMA

2014–2018
Ikä

Vuotta

50
<1

< 30

40

1–5
6–10
30–50

40

40

40

40

40

14

15

16

17

18

30

11–15

20

16–20
21–25

10

> 50
> 25

0 %
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FR työnumero 14

FR työnumero 15

HENKILÖSTÖ PALVELUALUEITTAIN

HENKILÖSTÖ MAITTAIN

2%
22 %

4%

11 %

Yhteensä

Yhteensä

15 190

15 190

henkilöä

18 %

Suomi 22 %
Ruotsi 20 %
Intia 18 %
Tšekin tasavalta 17 %
Latvia 4 %
Norja 4 %
Puola 4 %
Kiina 3 %
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15. FINANCIALS

14. FINANCIALS

17 %

Hallinto

20 %

27 %

40 %

henkilöä

16 %

Teknologiapalvelut ja
uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi
ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Toimialaryhmät
Tukitoiminnot ja globaali johto

Viro 2 %
Itävalta 1 %
Liettua 1 %
Muut 3 %
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Muun kuin taloudellisen tiedon informaatio
Muu kuin taloudellisen tiedon
informaatio
Tässä osiossa kuvataan Tiedon
vastuullisuuteen liittyvää toimintaa
kirjanpitolain 3a luvun vaatimusten mukaisesti
(muut kuin taloudelliset tiedot). Lakisääteisten
vaatimusten ja Tiedon kestävän kehityksen
prioriteettien väliset yhteydet on esitetty
kaaviossa, joka kuvaa politiikkoja ja
prosesseja. Lisätietoja löytyy Tiedon
vastuullisuusraportista.

Liiketoimintamallin kuvaus
Tieto on yksi Pohjoismaiden suurimmista
ohjelmisto- ja IT-palveluyrityksistä. Yhtiön
korkean lisäarvon palvelut kattavat uudet
datakeskeiset palvelut, liiketoimintakriittiset
ohjelmistoratkaisut, infrastruktuuripalvelut,
tuotekehityspalvelut ja näihin liittyvän
osaamisen, jolla tuetaan asiakkaiden
liiketoiminnan uudistamista, innovointia ja
toiminnan tehokkuutta.
Tieto konsultoi ja tukee asiakkaita uusien
palvelujen kehittämisessä sekä toimittaa
ja ylläpitää ratkaisuja. Tiedon tavoitteena
on innovoida uusia datakeskeisiä
liiketoimintamalleja yhdessä asiakkaiden ja
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kumppaneiden kanssa. Lisäarvon tuottaminen
ja kilpailukyky perustuvat ratkaisuihin, joissa
alan viimeisimmät teknologiat yhdistetään
integrointikyvykkyyteen, teollistettuihin
palvelutoimituksiin ja vahvaan globaaliin
toimituskykyyn.

Muiden kuin taloudellisten
kysymysten hallinnan kuvaus
Tiedolla on järjestelmällinen vastuullisuuden
hallintamenetelmä, joka sisältää tarvittavat
politiikat, prosessit, hallinnan ja organisaation
sekä osaamisen ja viestinnän.
Tiedon vastuullisuustyötä johtaa Tiedon
kestävän kehityksen tiimi ja tukee
kestävän kehityksen ohjausryhmä, jota
johtaa viestinnästä ja vastuullisuudesta
vastaava johtaja. Ohjausryhmä toimii
johtoryhmän ja hallituksen neuvonantajana
ja hyväksyy integroidun vuosikertomuksen
vastuullisuusosion. Ohjausryhmässä on
edustettuina Tiedon eri toimintoja ja yksiköitä,
mikä varmistaa sen, että sisäisten ja ulkoisten
sidosryhmien näkökulmat otetaan huomioon.
Tiedon tavoitteena on, että ohjausryhmässä
on tasapainoisesti edustettuina miehiä ja
naisia sekä nuorempia ja kokeneempia johdon
edustajia.

Tiedon johtoryhmä ja hallitus kävivät läpi
vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä viisi
kertaa vuoden 2018 aikana. Käsiteltyjä asioita
olivat mm. uudistetut eettiset periaatteet ja
integroitu vuosikertomus, vastuullisuusohjelma
2020, muun kuin taloudellisen tiedon
läpikäynti (mukaan lukien merkittävät
kestävään kehitykseen liittyvät riskit) ja Tiedon
yhteiskunnalliset panostukset vuonna 2019.
Tiedon vastuullisuusohjelma 2020 kattaa
yhdeksän painopistealuetta, jotka on
määritetty ja priorisoitu yhdessä sisäisten
ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Kestävä
kehitys on Tiedolle pikemminkin mahdollisuus
kuin riski, koska digitalisaatio voi parantaa
hyvinvointia ja ympäristöolosuhteita
muilla toimialoilla. Kestävän kehityksen
painopistealueet kattavat osaamisen,
tuotteet, toimitilat ja palvelut, jotka
mahdollistavat toimitukset asiakkaille. Niihin
sisältyvät myös IT-järjestelmien vaikutukset
kestävään kehityksen asiakkaan toiminnassa
kuten asiakkaan hiilidioksidipäästöjen
lasku, harmaan talouden vähentäminen
sekä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen. Jokaiselle kestävän kehityksen
osa-alueelle on määritelty julkistettu tavoite,
ja niiden toimenpideohjelmia, toteutusta ja
raportointia johtavat nimetyt vastuuhenkilöt.
Kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet ja

tulokset vuonna 2018 on esitetty tämän osion
taulukossa.
Tiedon vastuullisuusohjelman 2020
kehittäminen ja johtaminen pohjautuvat
Tiedon kestävän kehityksen hallintaprosessiin,
joka noudattaa YK:n Global Compact
-mallia ja GRI:n standardeja. Tiedon
vastuullisuusohjelma 2020 tukee YK:n
kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable
Development Goals). Näiden tavoitteiden
avulla yritykset voivat vaikuttaa myönteisesti
kestävään kehitykseen yhteiskunnassa.
Kestävän kehityksen hallinta Tiedossa
mukaan lukien politiikat, prosessit, due
diligence- ja hallintamenetelmät on kuvattu
tämän osion taulukossa.
Tiedon eettiset arvot on esitetty Tiedon
eettisissä periaatteissa, ja ne koskevat
konsernin koko henkilöstöä. Lisäksi Tiedolla
on toimittajia koskevat periaatteet, joita
sovelletaan yhtiön toimittajiin ja muihin
yhteistyökumppaneihin. Ne perustuvat YK:n
Global Compact -periaatteisiin, jotka koskevat
ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia,
korruption torjuntaa ja ympäristönhallintaa,
sekä OECD:n ohjeisiin monikansallisille
yrityksille (Guidelines for Multinational
Enterprises). Eettiset periaatteet koskevat
kaikkia vastuullisuuden osa-alueita, joita

54

Tieto 2018

Hallinto

Toimintakertomus ja tilinpäätös

POLITIIKAT JA PROSESSIT

LISÄARVOA
SIDOSRYHMILLE

YMPÄRISTOVAIKUTUSTEN
MINIMOINTI

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Korruption ja lahjonnan torjunta
Sosiaaliset asiat ja henkilöstöasiat

Ympäristöasiat
1 Liiketoiminnan etiikka
2 Kestävä toimitusketju

3 Tietoturva ja tietosuoja
4 Kasvihuonekaasupäästöt
5 Kestävät IT-ratkaisut
6 Työntekijäkokemus

7 Tasa-arvo

EETTISET PERIAATTEET
Politiikat

Mahdolliset rikkomukset yhtiön eettisiä arvoja
vastaan ilmoitetaan yhtiön lakiasianjohtajalle.
Kaikki tapaukset tutkitaan luottamuksellisesti
ennalta määrätyn prosessin mukaisesti
elimessä, jonka jäseninä toimivat Tiedon
lakiasiainjohtaja, Compliance-asioista
vastaava johtaja, sisäisestä tarkastuksesta
vastaava johtaja sekä viestinnästä ja
kestävästä kehityksestä vastaava johtaja.
Kaikkien selvitysten tulokset raportoidaan
osana säädösten noudattamiseen
liittyvää riskiraportointia tästä vastaavalle
toimikunnalle sekä hallituksen tarkastus- ja
riskivaliokunnalle. Lisäksi käytössä on erillisiä
kanavia tapahtumien raportointiin ja toiminnan
jatkuvaan kehittämiseen.

Eettiset periaatteet (1), Sisäisen tarkastuksen politiikka (1), Korruptionvastaisen toiminnan ohjeistus (1),
Kilpailulakien säännöstenmukaisuusohjeistus (1), Hankintapolitiikka (2), Toimittajia koskevat periaatteet (2,4), Ympäristöpolitiikka (2,4,5),
Tietoturvapolitiikka (3), Tietosuojapolitiikka (3), Ohjeistus luottamuksellisen tiedon luokittelusta (3), Ohjeistus henkilötietojen siirtämisestä
(EEA:n ulkopuolelle) (3), Tekoälyn eettiset ohjeet (5), Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka (6), Henkilöstöpolitiikka (6,7)

Due diligence -prosessit

ohjataan myös muilla yksityiskohtaisemmilla
politiikoilla ja ohjeistuksilla. Politiikat sisältävät
oleelliset lakisääteiset vaatimukset sekä
standardoidut muut parhaat käytännöt, ja
ne käydään läpi vuosittain. Vuonna 2018
eettisiin periaatteisiin ja toimittajia koskeviin
periaatteisiin tehtiin merkittäviä uudistuksia,
mukaan lukien politiikkojen, sidosryhmien
koulutuksen ja viestinnän uudistaminen.

Kestävän kehityksen alueet

EETTINEN KULTTUURI

Sisäiset ja ulkoiset tarkastukset (1), Hallinnon, riskien ja säädösten noudattamisenhallinta (1,3), Taloudellinen arvoketju (2),
Toimittajien itsearviointi (2), Ympäristön hallintaprosessi (EMS) ISO14001 (2,4,5), ISO27001 (3), ISAE3402 (3), ISO31000 (3),
CDP:n ilmastonmuutosohjelma (4,5), Henkilöstöhallinnon prosessit (6,7), Työntekijätutkimus Voice (6,7), EDGE-tasa-arvosertifiointi (7)

YRITYSVASTUUN HALLINTAPROSESSI, YRITYSVASTUUN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUOSIEN 2017–2020 OHJELMAA VARTEN
ILMIANNOT EETTISIIN PERIAATTEISIIN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ
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Merkittävimmät riskit muilla
kuin taloudellisilla alueilla
Tiedon sisäisen valvonnan tavoitteena on
varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta
ja noudattaa strategisia tavoitteita ja että
yhtiön taloudellinen raportointi sekä johdolle
tarjottava tieto on paikkansapitävää,
luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista. Sisäisen
valvonnan toimintaperiaatteissa korostetaan
eettisiä arvoja sekä hyvää hallinnointitapaa
ja riskienhallintaa. Riskienhallinta
ja merkittävimmät riskit on kuvattu
yksityiskohtaisesti Tiedon selvityksessä
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
Riskienhallintamalli koostuu
riskienhallintaorganisaatiosta, politiikoista,
toimintaperiaatteista sekä riskienhallinnan
välineistä. Riskienhallintaorganisaatio kehittää
ja ylläpitää yhtiön riskienhallintaa, mukaan
lukien riskien raportointi, riskienhallinnan
johtaminen sekä erilaisten riskien kuten
strategisten, taloudellisten, toiminnallisten ja
liiketoiminnan säännösten noudattamiseen
liittyvien riskien seuranta.
Tiedon riskit vastuullisuuden ja muiden kuin
taloudellisten alueiden osalta liittyvät lähinnä
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säädösten noudattamiseen. Ne liittyvät myös
yrityksen maineeseen, jonka vahingoittuminen
voisi kielteisen julkisuuden lisäksi johtaa
yritysvastuuindeksien laskuun ja poikkeamiin
auditoinneissa. Vakavat rikkomukset
saattaisivat myös johtaa ainoastaan
erittäin luotettavia kumppaneita käyttävien
asiakkaiden menettämiseen sekä asiakkaiden
luottamuksen menetykseen.
Vilpillinen, epäeettinen tai jopa laiton
toiminta liittyen esimerkiksi korruptioon
tai eturistiriitoihin on mahdollista, mikäli
korruptionvastaisuus ja vastuullinen
tiimikulttuuri eivät ole riittävän vahvoja.
Tällaiset tilanteet saattaisivat johtaa
esimerkiksi siihen, että yhtiö menettää
oikeuden osallistua julkisiin kilpailutuksiin, tai
sanktioihin. Riskejä vähennetään koulutuksen,
auditointien ja sisäisten tarkastusten sekä
seurannan avulla.
Stressiin liittyvät terveysongelmat sekä
syrjintä ja häirintä ovat ihmisoikeuksiin
ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä
riskejä. Avainhenkilöiden pitkät
sairaslomat voivat johtaa toimitusten
viivästymiseen. Terveyshaasteilla on myös
kustannusvaikutuksia. Sekä terveyteen
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että syrjintään ja häirintään liittyvät tekijät
voisivat johtaa työympäristöihin, joissa
työntekijät eivät voi käyttää hyväksi koko
potentiaaliaan. Syrjintä voisi myös heikentää
Tiedon mahdollisuuksia kehittää ratkaisuja
yhteiskunnallisiin ongelmiin.
Tieto uskoo, että henkilöstön
monimuotoisuus, liittyen sukupuoleen, ikään
tai kulttuuritaustaan, on välttämätöntä,
mikäli yhtiö haluaa säilyttää kilpailukykynsä
nopeasti kehittyvällä tietotekniikka-alalla.
Monimuotoisuus ja osallistaminen ovat
olennainen osa Tiedon Open Source
-kulttuuria ja henkilöstöhallintoa. Yhtä tärkeää
on henkilöstön palautuminen ja hyvinvointi.
Työntekijöiden terveys- ja hyvinvointi-indeksiä
seurataan säännöllisesti, ja yhtiössä ryhdytään
tarpeen mukaan korjaaviin toimenpiteisiin.
Tiedon suorat ja epäsuorat hankinnat
saattavat sisältä riskejä koskien ympäristöä,
ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia
tai jopa korruptiota. Mikäli toimitusketjussa
esiintyisi vakavia rikkomuksia kansainvälisiä
sopimuksia vastaan, asiakkaat saattaisivat
päättää sopimuksensa Tiedon kanssa.
Tieto vähentää näitä riskejä muun muassa
auditointeja sisältävän toimittajaohjelmansa
avulla.
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Kestävän kehityksen osa-alueiden tavoitteet ja tulokset
Aihe-alue

Tavoite 2020

Tulos 2018

Tulos 2017

Tilanne

Eettisten periaatteiden verkkokurssin
suorittaminen liittyen tasa-arvoon

100 %

87 %

88 %

Aikataulussa

Työntekijöiden sitoutumisaste

73 %

75 %

73 %

Tavoite
saavutettu

Osuus työntekijöistä, jotka aina tai usein
kokevat painetta eivätkä pysty palautumaan

Matala

Ei raportoitu1)

3%

Ei raportoitu

EETTINEN
KULTTUURI

Eettisten periaatteiden verkkokurssin
suorittaminen

100 %

87 %

88 %

Aikataulussa

TIETOTURVA
JA TIETOSUOJA

Merkittävien, vahvistettujen valitusten määrä
koskien asiakkaan tietosuojan rikkomista ja
asiakkaan data katoamista

0

1

0

Aikataulussa

KESTÄVÄ
TOIMITUSKETJU

Uusien tai uudistettujen toimittajien määrä,
jotka allekirjoittavat Tiedon toimittajia
koskevat periaatteet, %2)

100 %

100 %

100 %

Tavoite
saavutettu

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

Muutos Tiedon epäsuoran energiankulutuksen tuottamissa CO2-päästöissä3)

-50 %

-12 %

-44 %

Tavoite
saavutettu4)

Taso, jossa asiakkaiden
vältetyt päästöt ylittävät
Tiedon omat raportoidut
päästöt

76 kt CO2

75 kt CO2

Aikataulussa

TASA-ARVO

Tavoite

SDG

TYÖNTEKIJÄKOKEMUS

KESTÄVÄT
IT-RATKAISUT

1)

Vältetty CO2 (kt)

Mittaustiheyden muutoksista johtuen ei tuloksia vuonna 2018. Kehitystä seurataan vuonna 2019, ja se raportoidaan seuraavan vuoden katsauksessa. Toimet paineen vähentämiseksi jatkuivat kuitenkin vuoden 2018 aikana, ja kaikkia tunnistettuja

aiheuttajia kehitettiin: tiedon saatavuus (+8 %), roolien ja vastuiden selkeys (+9 %) ja tunne vapaudesta esittää ajatuksia ja mielipiteitä kielteisiä seurauksia pelkäämättä (+6 %).
2)

Keskitetty hankintatoiminto vastaa sopimuksista

3)

Tiedon CO2-päästöjen raportointi noudattaa Greenhouse Gas Protocol Corporate Standardin metodologiaa. Kasvihuonepäästöjen vähentämiseen liittyvä tavoite raportoidaan markkinapohjaisina CO2-päästöinä.

4)

Päästöjen vähennys vuosina 2016–2018 kokonaisuudessaan 56 %.
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Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Syyskuussa osakkeenomistajat, jotka
halusivat osallistua toimikuntatyöskentelyyn,
nimesivät seuraavat jäsenet:
• Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,
• Petter Söderström, sijoitusjohtaja,
Solidium Oy,
• Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
• Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja
• Kurt Jofs, hallituksen puheenjohtaja,
Tieto Oyj.

Tiedon hallituksen velvollisuutena on edistää
yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat
määräytyivät suomalaiseen ja ruotsalaiseen
arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2018
rekisteröityjen omistusten perusteella.

Tiedon hallituksen
kokoonpano ja valinta
Tiedon yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus
koostuu vähintään kuudesta ja enintään
kahdestatoista jäsenestä, joiden toimikausi on
yksi vuosi.
Yhtiö on määritellyt tavoitteeksi, että
hallituksen jäsenten tulee ammatillisen
pätevyyden lisäksi edustaa kumpaakin
sukupuolta sekä eri ammatteja ja
koulutusaloja ja että hallituksella
kokonaisuutena tulee olla riittävä ja
monipuolinen osaaminen ja kokemus yhtiön
toimialasta ja markkinoista.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka
koostuu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien
edustajista, valmistelee varsinaiselle
yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen
kokoonpanoksi. Sen lisäksi, että hallitus on
sisällyttänyt yllä mainitut monimuotoisuutta
koskevat periaatteet työjärjestykseensä,
yhtiö on myötävaikuttanut siihen, että
periaatteet on sisällytetty osakkeenomistajien
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nimitystoimikunnan työjärjestykseen ja
huomioitu etsittäessä uusia hallituksen jäseniä.
Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen
jäsenten sukupuolijakauma on pysynyt
tasaisena vuodesta 2012 ja ollut 2:6 tai 2:5
(tällä hetkellä naisjäsenten osuus on 40,0 % ja
miesjäsenten 60,0 %).
Yhtiökokouksen valitsemien jäsenten lisäksi
yhtiön henkilöstö valitsee kaksi jäsentä ja
kaksi varajäsentä hallitukseen henkilöstön
edustusta koskevan sopimuksen mukaisesti.
Henkilöstön edustajien toimikausi on kaksi
vuotta. Tämä erityinen asettamisjärjestys
poikkeaa Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin 2015 suosituksesta 5
”Hallituksen valinta”. Henkilöstöedustus
perustuu lakiin henkilöstön edustuksesta
yritysten hallinnossa, ja siitä on alun perin
sovittu Tieto-konsernin ja sen henkilöstön
välillä vuonna 2001.
Henkilöstöedustuksen tavoitteena on mm.
tarjota henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa
organisaatioon, parantaa viestintää ja
päätöksentekoa konsernin sisällä, lisätä
luottamusta yritysjohdon ja henkilöstön välillä
sekä vahvistaa henkilöstön turvallisuuden
tunnetta. Henkilöstön edustajat eivät
kuitenkaan osallistu sellaisten asioiden
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käsittelyyn, jotka koskevat yrityksen
johdon nimittämistä tai erottamista, johdon
sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteiden
ehtoja tai työtaisteluihin liittyviä seikkoja.

hallituksen järjestäytymiskokouksessa.
Hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa
hallitukselle mahdollisista muutoksista, jolloin
riippumattomuus arvioidaan uudestaan.

Kaikki Tiedon hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä ja viisi jäsentä
seitsemästä on riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen
jäsenten riippumattomuus arvioidaan

Yksityiskohtaisemmat taustatiedot hallituksen
jäsenistä, kuten työkokemus, nykyiset
ja entiset luottamustehtävät sekä yhtiön
palkka- ja palkkioselvitys on esitetty Tiedon
verkkosivuilla (www.tieto.com/investors).
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Hallitus 31.12.2018
Nimi
Kurt Jofs
(puheenjohtaja)
Harri-Pekka Kaukonen
(varapuheenjohtaja)
Timo Ahopelto

Syntymävuosi
1958

Kansalaisuus
Ruotsi

1963

Suomi

1975

Suomi

Liselotte Hägertz Engstam

1960

Ruotsi

Johanna Lamminen

1966

Suomi

Endre Rangnes
Jonas Synnergren

1959
1977

Norja
Ruotsi

Esa Koskinen
(henkilöstön edustaja)
Robert Spinelli
(henkilöstön edustaja)

1955

Suomi

1957

Ruotsi

Koulutus
Diplomiinsinööri
Tekniikan
tohtori
Diplomiinsinööri
Diplomiinsinööri
Tekniikan
tohtori, MBA
Ekonomi
Kauppatieteen
maisteri
Kauppatieteen
maisteri
Tietojenkäsittely

Päätoimi
Yrittäjä, sijoittaja ja
hallitusammattilainen
Hallitusammattilainen
Yrittäjä, sijoittaja ja
hallitusammattilainen
Asiantuntija,
hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja,
Gasum Ltd
Hallitusammattilainen
Osakas,
Cevian Capital AB
Testisuunnittelija
Asiakasjohtaja
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Toimitusjohtaja ja toimiva johto
Tieto-konsernin toimiva johto koostuu
yrityksen toimitusjohtajasta, johtoryhmästä
sekä toimialaryhmien, palvelualueiden ja
tuotekehityspalveluiden organisaatioista.
Toimialaratkaisut-palvelualue sisältää
itsenäisesti toimivan Datakeskeiset
liiketoiminnot -yksikön.
Toimitusjohtajan nimittää yrityksen hallitus, ja
hän on vastuussa konsernin operatiivisesta
johtamisesta sekä sisäisestä tehokkuudesta ja
laadusta.
Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä,
johon kuuluvat toimialaryhmien ja
palvelualueiden johtajat, Datakeskeisten
liiketoimintojen johtaja, talousjohtaja ja
henkilöstöjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja
hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimitykset
toimitusjohtajan esityksen pohjalta.
Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa
omien vastuualueidensa tuloksesta ja
kehityksestä, ja he valvovat niihin kuuluvien
yksiköiden toimintaa. Pääsäätöisesti
vastuualueiden (toimialaryhmät, palvelualueet
ja tuotekehityspalvelut) liiketoimintayksiköt
tekevät päätökset omasta liiketoiminnastaan
ja vastaavat operatiivisista tehtävistään.
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Toimialaryhmä-, palvelualue- ja
tuotekehityspalveluorganisaatioilla on
tulosvastuu. Johtoryhmä valvoo myös
yhteiskuntavastuun (CR) periaatteiden
toteutumista ja hyväksyy sen tavoitteet
yhdessä hallituksen kanssa.
Vuoden aikana Tieto ilmoitti seuraavista
muutoksista johtoryhmässään:
• Ari Järvelä nimitettiin Liiketoiminnan
konsultointi ja toteutus -alueen
johtoon 1.4. alkaen. Hän jatkaa
myös tehtävässään datakeskeisten
liiketoimintojen johtajana ja Tiedon
johtoryhmän jäsenenä.
• Heinäkuussa Tieto nimitti Tomi Hyryläisen
(KTM) talousjohtajaksi ja yhtiön
johtoryhmän jäseneksi helmikuusta 2019
alkaen. Janne Salminen, jonka vastuulla
ovat yritysrahoitus ja raportointi, on
toiminut väliaikaisena talousjohtajana
17.7.2018 alkaen.
• Marraskuussa Tieto nimitti Julius
Mannin (KTM) asiakaskokemuksesta
vastaavaksi johtajaksi (Chief Experience
Officer) ja johtoryhmän jäseneksi 1.
maaliskuuta 2019 alkaen. Manni vastaa
kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen
sekä yritysidentiteetin kehityksestä,

edistää innovaatiotoimintaa ja johtaa
markkinointia ja viestintää.
• Maaliskuussa Tieto nimitti Markus
Suomen (DI, ohjelmistotekniikka)
teknologiajohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi 1. huhtikuuta alkaen. Suomi
keskittyy yhteistyöhön ja innovointiin
yhdessä globaalien teknologiapartnereiden
kanssa sekä edistää uusimpien
teknologioiden käyttöönottoa Tiedossa ja
pohjoismaisilla asiakkailla.
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Johtoryhmän jäsenet
31.12.2018
Kimmo Alkio
Toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1963
Kansalaisuus: Suomi
Ekonomi ja Executive MBA
Yhtiössä vuodesta 2011

Satu Kiiskinen
Johtaja, Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
Syntymävuosi: 1965
Kansalaisuus: Suomi
Kauppatieteen maisteri
Yhtiössä vuodesta 2013

Håkan Dahlström
Johtaja, Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Ruotsi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2014

Katariina Kravi
Henkilöstöjohtaja
Syntymävuosi: 1967
Kansalaisuus: Suomi
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Yhtiössä vuodesta 2012

Ari Järvelä
Johtaja, Datakeskeiset liiketoiminnot,
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Syntymävuosi: 1969
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2001

Tom Leskinen
Johtaja, Tuotekehityspalvelut
Syntymävuosi: 1966
Kansalaisuus: Suomi
Tekniikan lisensiaatti
Yhtiössä vuodesta 2013
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Cristina Petrescu
Johtaja, Julkinen sektori, terveydenhuolto ja
hyvinvointi
Syntymävuosi: 1968
Kansalaisuus: Ruotsi
Tietojenkäsittelytieteiden maisteri
Yhtiössä vuodesta 2002

Markus Suomi
Teknologiajohtaja
Syntymävuosi: 1971
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2018
1)

Janne Salminen1)
Talousjohtajan sijainen
Syntymävuosi: 1964
Kansalaisuus: Suomi
Kauppatieteen maisteri
Yhtiössä vuodesta 2009
Christian Segersven
Johtaja, Finanssipalvelut
Syntymävuosi: 1975
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2013

Lasse Heinonen toimi talousjohtajana 17.7.2018 saakka.

Tomi Hyryläinen on aloittanut uutena talousjohtajana
helmikuussa 2019.

Johtoryhmän palkitseminen on esitetty
taulukoissa osiossa Palkitseminen.
Yksityiskohtaisempia tietoja, kuten
johtoryhmän jäsenten täydelliset
ansioluettelot, löytyy Tiedon verkkosivuilta
(www.tieto.com/investors).
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Tilintarkastajat
Tiedon hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta
valmistelee esityksen tilintarkastajien
valinnasta, joka esitetään yhtiön hallitukselle
ja lopulta yhtiökokouksen päätettäväksi.
Yhtiökokous päättää tilintarkastajille
maksettavista palkkioista, ja tarkastus- ja
riskivaliokunta arvioi niitä vuosittain.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle
hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että vuoden 2019
yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun
mukaan valiokunnan hyväksymien
hankintaperiaatteiden mukaisesti.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle
hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2019
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy
on ilmoittanut, että KHT Jukka Vattulainen
toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Vuosikertomus 2018

Tilintarkastus
Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous
valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy:n tilikaudelle
2018. PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Tomi Hyryläisen. Koska Tomi Hyryläinen
nimitettiin Tiedon talousjohtajaksi helmikuusta
2019 alkaen, PricewaterhouseCoopers Oy
luopui tilintarkastustehtävästään tilivuodelta
2018. Patentti- ja rekisterihallitus määräsi
Deloitte Oy:n uudeksi tilintarkastajaksi.
Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut
KHT Jukka Vattulainen.
Vuonna 2018 Tieto-konserni maksoi
tilintarkastajille tilintarkastuksesta yhteensä
1,1 (0,8) milj. euroa, josta 0,8 (0,8)
milj. euroa konsernin tilintarkastajalle
PricewaterhouseCoopersille ja 0,3 (-) milj.
euroa Deloittelle. Muista palveluista maksettiin
yhteensä 0,8 (0,3) milj. euroa, josta 0,6
(0,3) milj. euroa konsernin tilintarkastajalle
PricewaterhouseCoopersille ja 0,2 (-)
Deloittelle.
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Osakkeet
Tieto Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin
merkitty osakepääoma 31.12.2018 oli
76 555 412,00 euroa ja osakkeiden määrä
74 109 252.

Tiedon osakkeista 34,1 % ja ruotsalaiset
2,9 %. Suomessa ja Ruotsissa oli yhteensä
25 012 yksityissijoittajaa, ja he omistivat 12 %
Tiedon osakkeista.

Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja
niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi
euro. Tiedon osakkeet noteerataan NASDAQ
Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiöllä on yksi
osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhtä
suureen osinkoon ja yhteen ääneen. Tiedon
yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta koskevan
äänestysrajoituksen, jonka mukaan kukaan
ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä
kuin yhdellä viidesosalla yhtiökokouksessa
edustettuina olevista äänistä. Yhtiöjärjestys
löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.tieto.fi/sijoittajille.

Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja
sekä heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2018
yhteensä 0,1 % osakkeista ja äänistä.
Toimitusjohtaja on mukana myös Tiedon pitkän
aikavälin kannustinohjelmissa, jotka maksetaan
osittain Tiedon osakkeina. Koska näihin
kannustimiin liittyvien lisäosakkeiden määrä
riippuu yhtiön taloudellisesta kehityksestä, ne
eivät sisälly yllämainittuihin lukuihin.

Osakkeenomistajat ja
omien osakkeiden omistus
Vuoden 2018 lopussa yhtiöllä oli 26 746
rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Suomen
ja Ruotsin arvopaperikeskusten rekisterien
mukaan suomalaiset sijoittajat omistivat

Vuosikertomus 2018

Tiedolla on kolme pitkäaikaista
osakkeenomistajaa, jotka omistavat vähintään
10 % osakkeista: Cevian Capital Partners
Ltd, Solidium Oy ja Silchester International
Investors LLP. Viimeisimmän tiedon mukaan
31.8.2018 Cevian Capital omisti 11 066 684
osaketta eli 14,9 % Tiedon osakkeista ja
äänistä. Solidium Oy omisti 10,0 % Tiedon
osakkeista 31.12.2018. Perustuen 23.6.2015
saatuun ilmoitukseen Silchester International
Investors LLP:n omistus Tiedosta oli 7 401
027 osaketta eli 10,0 % osakkeista ja äänistä.

Tieto ei ole tietoinen osakassopimuksista
tai ristiinomistuksista, jotka rajoittaisivat
kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden
määrää, ja yhtiön osakkeiden voidaankin
katsoa olevan 100 %:sti kaupankäynnin
kohteena lukuun ottamatta yhtiön omistamia
omia osakkeita.

perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot
maksetaan vuosina 2019, 2020 ja 2021
osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.
Järjestelmän puitteissa palkkioina toimitettavat
osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista
yhtiön osakkeista, eikä näin ollen uusia
osakkeita lasketa liikeelle.

Vuoden 2018 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt
omistivat yhteensä 282 903 omaa osaketta
eli 0,4 % osakkeista ja äänistä. Liittyen yhtiön
osakepohjaiseen palkitsemisohjelmaan
yhteensä 103 224 Tiedon omistamaa osaketta
toimitettiin ohjelmaan osallistuville henkilöille.
Vuoden lopussa liikkeeseen laskettujen
osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön
omistamat omat osakkeet oli 73 826 349.

Kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin
1 500 000 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen
rahana maksettavan osuuden).
Tieto ei ole laskenut liikkeeseen
vaihtovelkakirjalainoja eikä sillä ole optio-ohjelmia.

Hallituksen valtuudet
Osakepohjaiset
kannustinohjelmat
Tiedolla on useita osakepohjaisia
kannustinohjelmia: suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä 2016, 2017 ja 2018
sekä ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016,
2017 ja 2018. Näiden kannustinohjelmien

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous valtuutti
yhtiön hallituksen hankkimaan yhtiön omia
osakkeita siten, että hankittujen osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä on enintään
7 400 000 eli noin 10 % yhtiön kaikkien
osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä.
Valtuutusta on tarkoitus käyttää yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseen.
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Osakeinformaatio

Osakkeiden lukumäärä
Osakkeiden lukumäärä
Ulkona olevat osakkeet1)
Vuoden lopussa
Keskimäärin
Osakepääoma tilikauden
lopussa, euroa
Osakekohtaisia tunnuslukuja
Voitto/osake, euroa
Laimentamaton
Laimennusvaikutuksella
oikaistu
Oma pääoma/osake, euroa
Kurssikehitys ja vaihto
NASDAQ Helsingissä
Ylin vaihtokurssi, euroa
Alin vaihtokurssi, euroa
Tilikauden keskikurssi, euroa
Pörssivaihto, kpl
Pörssivaihto, %

2018

2017

2016

2015

2014

74 109 252

74 109 252

74 109 252

74 009 953

73 675 903

73 826 349
73 809 855

73 723 125
73 722 565

73 697 570
73 660 433

73 544 869
73 426 563

73 165 084
72 944 228

76 555 412

76 555 412

76 555 412

76 555 412

76 555 412

1,67

1,46

1,46

1,23

0,48

1,66
6,54

1,46
6,46

1,46
6,62

1,23
6,57

0,48
6,44

30,74
22,86
27,56
29 333 439
39,6

29,98
24,39
26,85
35 895 771
48,4

28,47
22,20
24,83
34 827 778
47,0

25,00
19,98
22,48
37 041 013
50,0

22,64
16,15
19,45
28 085 320
38,1

2018

2017

2016

2015

2014

318,80
235,40
283,89

289,50
232,20
259,19

275,90
205,70
229,09

246,10
183,00
210,32

207,90
142,10
177,45

1 829 632
2,5

2 540 715
3,4

1 802 382
2,4

1 802 615
2,4

3 138 593
4,3

Markkina-arvo, milj. euroa

1 747,5

1 925,4

1 920,9

1 829,5

1 584,8

Osingonjako
Osingonjako, 1 000 euroa
Osinko, nimellinen, euroa
Osinko, % tuloksesta

103 465
1,45
86,8

103 212
1,40
95,9

101 001
1,37
93,8

99 290
1,35
109,8

95 177
1,30
270,8

14
6,1

18
5,4

18
5,3

20
5,5

45
6,0

14
6,1

18
5,4

18
5,3

20
5,5

45
6,0

NASDAQ Tukholmassa
Ylin vaihtokurssi, kruunua
Alin vaihtokurssi, kruunua
Tilikauden keskikurssi,
kruunua
Pörssivaihto, kpl
Pörssivaihto, %

Osakekurssiin suhteutettuja
tunnuslukuja
NASDAQ Helsingissä
Hinta/voitto -suhde (P/E)
Osinkotuotto, %
NASDAQ Tukholmassa
Hinta/voitto -suhde (P/E)
Osinkotuotto, %
1)
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Oikaistu yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla
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16. FINANCIALS
FR työnumero 16

Osakkeet
11 066 684
7 415 418
7 401 027
1 443 415
1 423 054
810 000
773 000
636 345
495 500
383 816
31 848 259
18 467 711

1 Cevian Capital1)
2 Solidium Oy
3 Silchester International Investors LLP2)
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
5 Swedbank Robur rahastot
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
7 Valtion Eläkerahasto
8 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
9 Stiftelsen för Åbo Akademi
10 Nordea rahastot
10 suurinta osakkeenomistajaa
- joista hallintarekisteröityjä
Hallintarekisteröidyt
Muut
Yhteensä

29 901 319
12 359 674
74 109 252

%
14,9
10,0
10,0
1,9
1,9
1,1
1,0
0,9
0,7
0,5
43,0
24,9
40,3
16,7
100,0

OSAKKEENOMISTAJAT SEKTOREITTAIN
31.12.2018, % OSAKKEISTA

1,8 %

2,9 %
14,9 %

10,1 %
4,4 %

65,3 %

0,6 %

Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin.
1)

Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Cevian Capitalin omistus 31.8.2018 oli 11 066 684 osaketta, mikä vastaa

14,9 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
2)

Silchester International Investors LLP ilmoitti 23.6.2015, että sen omistus Tieto Oyj:ssä on 7 401 027 osaketta, mikä

Yritykset

vastaa 10,0 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.

Rahoitus -ja
vakuutuslaitokset

Osakkeiden määrä

Julkisyhteisöt
Kotitaloudet

1 - 100
101 - 500
501 - 1 000
1 001 - 5 000
5 001 - 10 000
10 001 - 50 000
50 001 - 100 000
100 001 - 500 000
500 001 -

Osakkeenomistajat
Lkm
%
6 573
39,0
6 679
39,7
1 793
10,6
1 494
8,9
149
0,9
105
0,6
25
0,1
17
0,1
8
0,0

Osakemäärä
Lkm
354 830
1 737 417
1 374 688
3 173 873
1 042 806
2 152 190
1 767 017
3 757 132
58 738 739

%
0,5
2,3
1,9
4,3
1,4
2,9
2,4
5,1
79,3

Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt
Ulkomaiset
Hallintarekisteröidyt

Perustuu Euroclear Finland Oy:n omistajarekistereihin.
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Osinko
Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 624,7
milj. euroa. Vuoden 2018 tuloksen osuus tästä
on 139,6 milj. euroa. Hallitus ehdottaa 1,25
(1,20) euron osakekohtaista osinkoa vuodelta
2018. Lisäksi, koska yhtiöllä on vahva
kassavirta ja tavoitteena on kehittää yhtiön
pääomarakennetta, hallitus ehdottaa 0,20
(0,20) euron osakekohtaista lisäosinkoa. Tieto
säilyttää hyvän valmiuden investoida kasvuun
sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti myös
osingonmaksun jälkeen. Ehdotettu osinko ei
vaaranna yhtiön maksukykyä.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
ovat ehdotettuna osingon täsmäytyspäivänä
25.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään osakkeenomistajarekisteriin tai
Euroclear Sweden AB:n rekisteriin.
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Lähitulevaisuuden riskit
ja epävarmuustekijät
Valuuttakurssien muutokset, etenkin Ruotsin
ja Norjan kruunu, vaikuttavat konsernin
liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Ruotsin
ja Norjan osuus Tiedon myynnistä on lähes
puolet. Tilinpäätöksessä on lisätietoja
valuuttariskien hallinnasta ja lisäksi internetsivulla www.tieto.com/currency on tietoa
valuuttaherkkyyksistä.
Asiakkaiden liiketoiminnan uudistamiseen liittyy
riski alhaisemmista hinnoista olemassa olevissa
palveluissa. Samanaikaisesti uudistamiset tuovat
Tiedolle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Lisäksi uudet teknologiat kuten pilvipalvelut
johtavat siihen, että kysyntä painottuu
pidemmälle standardisoituihin ja vähemmän
työvoimaa vaativiin ratkaisuihin. Nämä
muutokset saattavat johtaa tarpeeseen jatkaa
toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja rekrytoida uutta
osaamista. Tämä saattaa johtaa väliaikaisesti
päällekkäisiin henkilöstökustannuksiin.
Siirtyminen uuteen toimintamalliin, joka
julkistettiin 6.2.2019, saattaa vaikuttaa yhtiön
toiminnan tehokkuuteen lyhyellä aikavälillä.
Yksinkertaistettavan rakenteen odotetaan
vaikuttavan positiivisesti vuoden 2019 tulokseen.
Tiedon kymmenen suurimman asiakkaan
osuus liikevaihdosta on 29 %, ja niin ollen
yhtiön liikevaihdon kehitys on suhteellisen
herkkä muutoksille suurten asiakkaiden
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kysynnässä. Asiakaskeskittymä on vahvimmin
näkyvissä Tuotekehityspalveluissa. Osuus on
kuitenkin laskenut useita prosenttiyksikköjä
muutaman viimeisimmän vuoden aikana.
Uusien teknologioiden ja ohjelmistojen
kehittämiseen ja toteutukseen liittyvät riskit ovat
tyypillisiä IT-palveluyrityksille. Tiedossa nämä
liittyvät palveluiden toimitusten yhteydessä
tapahtuvien omien ohjelmistotuotteiden
kehittämiseen ja kolmansien osapuolten
tuotteiden integrointiin. Lisäksi alalle tyypillisiä
riskejä ovat teknologialisensseihin liittyvät
lisämaksut sekä toimitusten laatuun liittyvät
mahdolliset ongelmat ja niistä johtuvat ylitykset
projektikustannuksissa sekä sopimussakot.
EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan
toukokuussa 2018. Tieto on valmistautunut
hyvin uuteen asetukseen, vaikkakin asetukseen
liittyvistä viranomaistulkinnoista vallitsee
epävarmuutta. Koska monet asiakkaat
viimeistelevät edelleen valmistautumistaan
säädösmuutoksiin, Tieto näkee edelleen
liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi tietoturvaja sovelluspalveluiden alueella.
Yrityksiin kohdistuu globaalisti verotarkastuksista
johtuvia uusia riskejä, ja eräät maat saattavat
lisätä uutta sääntelyä. Tämän lisäksi muutoksilla
veroviranomaisten tulkinnoissa saattaa olla
negatiivinen vaikutus yrityksiin.
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Kauden jälkeiset tapahtumat

Koko vuoden 2019 näkymät

Tieto julkisti uuden strategiansa 6.2.2019.
Sen tavoitteena on hyödyntää datakeskeisen
maailman tarjoamia nopeasti kehittyviä
mahdollisuuksia ja jatkaa sekä taloudellisen
tuloksen että omistaja-arvon kasvattamista.
Lisätietoja osoitteesta
www.tieto.com/investors.

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1)
liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta
(168,0 milj. euroa2) vuonna 2018). Oikaistun
liikevoiton määritelmää on muutettu liikevoiton
vertailtavuuden parantamiseksi Tiedon
yrityshankinnat huomioon ottaen.
1)

Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvät aineettomat

hyödykkeet, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot,
liikearvon alentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
2)

IFRS 16:n johdosta tehtävää oikaisua ei otettu huomioon

Taloudellinen kalenteri 2019
21.3.

Varsinainen yhtiökokous
Tieto julkaisee kolme osavuosikatsausta
vuonna 2019:
25.4.

Osavuosikatsaus 1/2019 (klo 8.00)
19.7.

Osavuosikatsaus 2/2019 (klo 8.00)
24.10.

Osavuosikatsaus 3/2019 (klo 8.00)
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Voitto/osake

= Kauden tulos
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat
Tieto esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen
antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan eivät ole IFRS-standareissa määriteltyjä
tai nimettyjä tunnuslukuja, ja näin ollen niitä pidetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Tieto uskoo,
että vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä täydentävää lisätietoa IFRS-standardien
mukaisesti laaditussa konsernitilinpäätöksessä esitettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin nähden ja
lisäävät Tiedon liiketoimintojen kannattavuuden ymmärtämistä. Vaihtoehtoiset tunnusluvat eivät
ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja näin ollen niiden katsotaan
olevan muita kuin IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja, joita ei tulisi tarkastella erillään tai
IFRS-standardien mukaisten tunnuslukujen sijaan.

Oikaistu osakekohtainen tulos

= Kauden tulos - oikaisut, verojen jälkeen
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Oikaisut

= Uudelleenjärjestelykulut + myyntivoitot/-tappiot + liikearvon
arvonalentumiset + muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

= Liikevoitto + oikaisut

Oikaistu liikevoitto (EBIT), %

= Oikaistu liikevoitto (EBIT)
Liikevaihto

Oma pääoma/osake

= Oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Käyttöomaisuusinvestoinnit

= Aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat

Yrityshankinnat

= Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinnat vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla

Oman pääoman tuotto,
liukuva 12 kk, %

= Voitto ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta –
tuloverot
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk, %

= Voitto ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta +
korko- ja muut rahoituskulut
* 100
Varat yhteensä – korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Omavaraisuusaste, %

= Oma pääoma
Varat yhteensä – saadut ennakot

Korollinen nettovelka

= Korolliset velat – korolliset saamiset – rahavarat – rahoitusarvopaperit

* 100

* 100

Nettovelka/käyttökate (EBITDA) = Korollinen nettovelka
Käyttökate (EBITDA keskimäärin vuoden aikana, pois lukien myyntivoitot)
Nettovelkaantumisaste, %

Vuosikertomus 2018

= Korollinen nettovelka
Oma pääoma

* 100
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys
Oikaistu liikevoitto (EBIT)
Milj. euroa
Liikevoitto (EBIT)
+ uudelleenjärjestelykulut
+ kiinteistöihin liittyvät kulut
- myyntivoitot
+ myyntitappiot
+/- yritysjärjestelyihin liittyvät erät
+/- muut erät
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

Vuosikertomus 2018

2018
154,7
9,3
0,3
-4,6
1,4
1,8
162,8

2017
139,1
22,7
0,3
-0,2
-0,5
161,4
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KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS)

Tuloslaskelma
Milj. euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Liikevoitto (EBIT)
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Nettokurssivoitot/-tappiot
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto

Laaja tulos
Liite
1, 2
3
7
11, 12
24
4
24

5
5
5

10

Tilikauden voitto jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos, euroa/osake
Laimentamaton
Laimennettu

Vuosikertomus 2018

2018
1 599,5
22,0
-247,9
-905,0
-55,0
-2,9
-261,8
5,8
154,7

2017
1 543,4
17,4
-235,0
-873,3
-54,7
-261,8
3,2
139,1

2,3
-5,2
1,0
152,8

1,5
-4,7
-0,2
135,7

-29,6
123,2

-28,0
107,7

123,2
0,0
123,2

107,7
0,0
107,7

1,67
1,66

1,46
1,46

Milj. euroa
Tilikauden voitto
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostus
Uudelleenarvostukseen liittyvät verot
Laaja tulos
Laaja tulos jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

9
10

2018
123,2

2017
107,7

-15,9

-19,0

-0,6
0,1
106,8

-3,1
0,6
86,3

106,8
0,0
106,8

86,3
0,0
86,3

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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Tase
Varat
Milj. euroa
Liite
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
11, 25, 26
Muut aineettomat hyödykkeet
11
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
12
Osuudet yhteisyrityksissä
24
Laskennalliset verosaamiset
10
Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvat varat1)
9
Rahoitusleasingsaamiset
18
Muut hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset1)
13
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset1)
13
Rahoitusleasingsaamiset
18
Verosaamiset
Rahavarat
14
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Varat yhteensä
1)

Oma pääoma ja velat
31.12.2018

31.12.2017

442,6
45,6
92,3
16,0
23,6
5,5
0,7
0,5
0,5
14,9
642,3

441,3
51,1
94,9
16,3
25,7
7,4
0,8
0,4
0,5
8,9
647,4

382,9
0,9
6,9
164,6
555,3

413,6
2,0
8,7
78,2
502,5

1 197,6

1 149,9

Milj. euroa
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto ja muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Lainat
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Verovelat
Varaukset
Lainat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

Liite
15

31.12.2018

31.12.2017

76,6
41,5
12,8
351,7
482,5
0,0
482,5

76,6
42,6
12,8
343,8
475,8
0,4
476,1

16, 18
10
17
9

185,5
38,0
3,3
9,9
3,2
240,0

102,5
38,5
2,6
11,9
4,5
160,0

19

340,1
8,9
7,4
118,6
475,0

362,9
5,9
10,3
134,6
513,7

1 197,6

1 149,9

17
16, 18

Vertailutiedot uudelleenluokiteltu lyhytaikaisista pitkäaikaisiin varoihin.

Oma pääoma ja velat yhteensä

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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Rahavirtalaskelma
Milj. euroa
Liite
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset
11, 12, 24
Voitot ja tappiot käyttöomaisuuden, tytäryhtiöiden ja
liiketoimintojen myynneistä
3, 25
Osuus yhteisyritysten tuloksista
24
Muut oikaisut
Rahoituskulut, netto
5
Tuloverot
10
Nettokäyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Saadut korot
Maksetut korot
Muut saadut rahoitustuotot
Muut maksetut rahoituskulut
Saadut osingot
24
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta

2018

2017

123,2

107,7

57,9

54,7

-5,0
-5,8
-0,1
1,9
29,6

0,0
-3,2
-3,5
3,4
28,0

20,3
-23,5
198,6
2,1
-3,9
7,7
-12,0
3,2
-21,4
174,2

-27,9
12,5
171,8
1,6
-3,6
9,8
-15,2
3,5
-16,9
151,0

Milj. euroa
Investointien rahavirta
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinnat
vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
Aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit
vähennettynä luovutetuilla rahavaroilla
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
Lainasaamisten muutos
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot
Rahoitusleasingvelkojen maksut
Lyhytaikainen rahoitus, netto (lisäys +/vähentyminen -)
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Muu rahoituksen rahavirta
Rahoituksen rahavirta

Liite

2018

2017

25

-14,5

-43,7

-45,0

-47,0

8,4
0,6
1,2
-49,3

-0,3
0,4
2,7
-87,9

-103,4
-0,8
-116,9
185,0
-1,6
-3,5
-41,2

-101,0
-1,0
61,6
0,5
-0,3
-40,2

83,7

22,9

78,2
2,7
83,7
164,6

56,7
-1,4
22,9
78,2

25

16
16
16
16

Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden lopussa

14

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.

Vuosikertomus 2018

72

Tieto 2018

Hallinto

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Laskelma oman pääoman muutoksista

Milj. euroa
31.12.2017

Liite

IFRS 9 -standardin käyttöönotosta
aiheutunut oikaisu, verovaikutus huomioiden
IFRS 2 -standardimuutoksen
käyttöönotosta aiheutunut oikaisu
Muu oikaisu
1.1.2018
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät,
verovaikutus huomioiden
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostus, verovaikutus huomioiden
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Liiketoimet omistajien kanssa
Sijoitetut ja jaetut varat
Osakeperusteiset kannustinohjelmat
Osingonjako
Muutokset omistusosuuksissa
Määräysvallattomien omistajien osuuksien
hankinta ilman määräysvallan muutosta
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

8

31.12.2018

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Sijoitetun
vapaan oman
Omat
pääoman
osakkeet
Muuntoerot
rahasto
-11,6
-78,5
12,8

Osakepääoma
76,6

Ylikurssirahasto
ja muut
rahastot
42,6

Kertyneet
voittovarat
433,8

Yhteensä
475,8

Määräysvallattomien
omistajien
osuus
0,4

-

-

-

-

-

-0,4

-0,4

-

-0,4

76,6

42,6

3,9
-7,7

-78,5

12,8

4,0
-3,9
433,5

4,0
0,0
479,4

0,4

4,0
0,0
479,7

-

-

-

-

-

123,2

123,2

0,0

123,2

-

-1,1
-1,1

-

-14,8
-14,8

-

-0,5
0,0
122,7

-0,5
-15,9
106,8

0,0

-0,5
-15,9
106,8

-

-

2,6
-

-

-

0,1
-103,4

2,7
-103,4

-

2,7
-103,4

-

-

2,6

-

-

-2,9
-106,2

-2,9
-103,6

-0,4
-0,4

-3,3
-104,0

76,6

41,5

-5,1

-93,3

12,8

450,0

482,5

0,0

482,5

Oma
pääoma
yhteensä
476,1

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Milj. euroa
31.12.2016

Liite

IFRS 15 -standardin käyttöönotosta
aiheutunut oikaisu, verovaikutus huomioiden
1.1.2017
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät,
verovaikutus huomioiden
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostus, verovaikutus huomioiden
Muuntoerot
Laaja tulos
Liiketoimet omistajien kanssa
Sijoitetut ja jaetut varat
Osakeperusteiset kannustinohjelmat
Osingonjako
Muutokset omistusosuuksissa
Määräysvallattomien omistajien osuuksien
hankinta ilman määräysvallan muutosta
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

8

31.12.2017

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Sijoitetun
vapaan oman
Omat
pääoman
osakkeet
Muuntoerot
rahasto
-11,6
-52,3
12,8

Osakepääoma
76,6

Ylikurssirahasto
ja muut
rahastot
43,4

Kertyneet
voittovarat
419,2

Yhteensä
488,1

Määräysvallattomien
omistajien
osuus
-

76,6

43,4

-11,6

-52,3

12,8

0,6
419,8

0,6
488,7

-

0,6
488,7

-

-

-

-

-

107,7

107,7

0,0

107,7

-

-0,8
-0,8

-

-26,2
-26,2

-

-2,4
8,0
113,3

-2,4
-19,0
86,3

0,0

-2,4
-19,0
86,3

-

-

-

-

-

1,7
-101,0

1,7
-101,0

-

1,7
-101,0

-

-

-

-

-

-99,3

-99,3

0,4
0,4

0,4
-98,9

76,6

42,6

-11,6

-78,5

12,8

433,8

475,8

0,4

476,1

Oma
pääoma
yhteensä
488,1

Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (IFRS)

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Perustiedot
Tieto Oyj (y-tunnus 0101138-5) on IT-palveluihin ja ohjelmistotuotteisiin keskittyvä Suomen
lainsäädännön mukaisesti perustettu julkinen suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Espoo
ja konsernin pääkonttori sijaitsee osoitteessa Keilalahdentie 2-4, 02101 Espoo, Suomi. Yhtiö
on listattu NASDAQ Helsingissä ja Tukholmassa. Hallitus hyväksyi tämän konsernitilinpäätöksen
julkaistavaksi 28. helmikuuta 2019. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on oikeus
hyväksyä, muuttaa tai hylätä konsernitilinpäätös sen julkistamisen jälkeen.

Konserni sovelsi seuraavia käytännön apukeinoja IFRS 15:n käyttöönotossa: kokonaan toteutettuja
sopimuksia ei oikaistu, muuttuvia vastikkeita ei arvioitu vertailukausilla ja sopimuksia ei oikaistu
takautuvasti sopimusmuutoksista johtuen. IFRS 15:n mukaisesti jatkuvien käyttöpalvelusopimusten
alkuvaiheessa syntyvät käynnistysmenot aktivoidaan taseeseen ja ne poistetaan sen ajanjakson
kuluessa, jolloin vastaavan jatkuvan käyttöpalvelusopimuksen tuotot kirjataan. Tästä johtuen
1.1.2017 voittovaroihin kirjattiin 0,6 milj. euron muutos. Vaikutus vuoden 2017 liikevaihtoon oli 0,2
milj. euroa, kuluihin 0,3 milj. euroa ja liikevoittoon -0,1 milj. euroa. Tuloutusperiaatteita koskevat
uudistetut laadintaperiaatteet on kuvattu kohdassa Tulouttaminen.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Laadintaperusteet
Tieto Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) ja tulkintojen (IFRIC) mukaisesti. Konsernitilinpäätös täyttää myös
suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön säännösten
ja määräysten vaatimukset. Konsernitilinpäätös on esitetty miljoonina euroina ja se perustuu
alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei näissä laadintaperiaatteissa ole toisin ilmoitettu. Kaikki
esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Uusien ja muutettujen standardien sekä tulkintojen
soveltaminen

IFRS 9 koskee seuraavia seikkoja rahoitusinstrumenttien kirjaamisessa: taseeseen ja taseesta pois
kirjaaminen, luokittelu ja arvostaminen, mukaan lukien arvonalentuminen sekä suojauslaskenta.
Konserni sovelsi standardin sallimaa poikkeusta eikä oikaissut vertailutietoja. IFRS 9 -standardin
käyttöönotosta johtuva 0,4 milj. euron muutos (verojen jälkeen) rahoitusvarojen ja -velkojen
kirjanpitoarvoissa on kirjattu 1.1.2018 vähentämään edellisten tilikausien voittovaroja. IFRS 9
-standardin käyttöönotto aiheutti myös muutoksia tilipäätöksen rahoitusinstrumentteja koskeviin
laadintaperiaatteisiin, jotka on kuvattu tarkemmin kohdassa Rahoitusinstrumentit.

Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut – Classification and
Measurement of Share-based Payment Transactions
Muutokset selventävät tietyntyyppisten järjestelyjen kirjanpitokäsittelyä. Ne koskevat kolmea
osa-aluetta: käteisvaroina maksettavien maksujen arvostaminen, osakeperusteisten maksujen,
joista on vähennetty verojen osuus, luokittelu sekä osakeperusteisten maksujen muuttaminen
käteisvaroina maksettavasta omana pääomana maksettavaksi.

Konserni on noudattanut seuraavia uusia tai muutettuja standardeja 1.1.2018 alkaen.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
IFRS 15 perustuu siihen, että myyntituotot kirjataan, kun tavaraa tai palvelua koskeva määräysvalta
siirtyy asiakkaalle. IFRS 15 -standardin käyttöönotto aiheutti muutoksia tilinpäätöksen
laadintaperiaatteisiin ja oikaisuja kirjattuihin lukuihin. IFRS 15:n siirtymäsäännösten mukaisesti
uudet periaatteet on otettu käyttöön takautuvasti ja tilikauden 2017 vertailuluvut on oikaistu.

Vuosikertomus 2018

Konsernilla on avainhenkilöille suunnattuja osakeperusteisia kannustinohjelmia, joista lisätietoa
on tässä konsernitilinpäätöksessä. Osakeperusteisten maksujen, joista on vähennetty verojen
osuus, luokittelulla oli vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Koska Tiedon osakeperusteiset
kannustinohjelmat tullaan muutoksen myötä esittämään kokonaisuudessaan omana pääomana
maksettavina, tullaan järjestelyjen käyvät arvot oikeuden syntymisjakson aikana määrittämään
myöntämispäivän osakehinnan perusteella. Siirtymävaiheessa konserni uudelleenluokitteli 4,0
milj. euroa veloista omaan pääomaan.
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Konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, jo julkaistuja uusia tai uudistettuja standardeja ja
tulkintoja. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien.

IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla)
IFRS 16:n johdosta lähes kaikki vuokrasopimukset kirjataan taseeseen, koska operatiivisia
vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin mukaan
taseeseen kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien maksamista
koskeva rahoitusvelka. Ainoita poikkeuksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä
koskevat vuokrasopimukset. Vuokranantajia koskeva kirjanpitokäsittely ei muutu merkittävästi.

Hallinto

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Tuloslaskelma (milj. euroa)
Raportoitu 2018
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (sisältää kulut auto-eduista)
-905,0
Poistot ja arvonalentumiset
-55,0
Liiketoiminnan muut kulut
-261,8
Liikevoitto (EBIT)
154,7
Korkokulut
-5,2
Voitto ennen veroja
152,8

IFRS 16:n vaikutus
1 %:n vähentyminen
~90 %:n kasvu
~20 %:n vähentyminen
2,5–3,0 %:n kasvu
100–115 %:n kasvu
~1 %:n vähentyminen

Tase (milj. euroa)
Konserni soveltaa standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua lähestymistapaa, minkä
seurauksena kaikki siirtymävaikutukset kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin eikä
vertailutietoja oikaista. Konserni soveltaa käytännön helpotusta eikä arvioi uudelleen
vuokrasopimuksia, vaan soveltaa IFRS 16 -standardia kaikkiin 31.12.2018 voimassa oleviin
operatiivisiin vuokrasopimuksiin.
Raportointipäivänä konsernilla on ei-purettavissa olevia operatiivisia vuokrasopimuksia 182,0
milj. euron arvosta, katso liitetieto 27. IFRS 16:lla on arvioitu olevan seuraavat vaikutukset
konsernitilinpäätökseen:

Vuokralleottajan raportointi1)
Käyttöoikeusomaisuuserä (kasvu)
Vuokravelat (kasvu)
Vuokramaksujen jaksotukset 31.12.2018 (vähentyminen)
1)

Vaikutus vuokralleantajan raportointiin ei ole merkittävä.

2)

Vaikuttaa kiinteistöihin, autoihin ja laitteisiin.

Avainluvut
Korollinen nettovelka
Nettovelka/käyttökate (EBITDA)

IFRS 16:n vaikutus2)
155–165 milj. euroa
158–168 milj. euroa
1,5–2,0 milj. euroa

Raportoitu 2018
137,4
0,7

IFRS 16:n vaikutus
115–125 %:n kasvu
~0,5:n kasvu

Muut standardit
Muilla uusilla tai muutetuilla IFRS-standardeilla tai IFRIC-tulkinnoilla, jotka eivät ole vielä
voimassa, ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Tiedon konsernitilinpäätökseen nykyisellä tai
tulevilla raportointikausilla.
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Yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen sisältyy emoyhtiö Tieto Oyj sekä kaikki tytäryhtiöt, joissa emoyhtiöllä on
välittömästi tai välillisesti yli puolet osakkeiden tuottamasta äänivallasta, tai joissa emoyhtiöllä
on muutoin määräysvalta. Yhtiöllä on määräysvalta, kun se altistuu sijoituskohteen muuttuvalle
tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja pystyy lisäksi käyttämään sijoituskohdetta
koskevaa valtaansa ja näin vaikuttamaan saamansa tuoton määrään.
Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen siitä
hetkestä lähtien, kun määräysvalta saadaan aina siihen hetkeen saakka, kun määräysvalta
lakkaa.Tytäryrityksen hankinnasta suoritettava vastike vastaa luovutettujen varojen, vastattaviksi
otettujen velkojen ja konsernin liikkeeseen laskemien oman pääoman ehtoisten osuuksien
käypää arvoa ja se sisältää myös mahdollisen ehdollisen vastikkeen (lisäkauppahinta)
käyvän arvon. Velaksi kirjattu ehdollinen vastike uudelleenarvostetaan käypään arvoon
jokaisena raportointipäivänä ja tästä syntyvät arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen
yhdistämisessä hankitut varat, vastattaviksi otetut velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankintaajankohdan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa
kirjataan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien
omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen nettovarallisuudesta.
Taseeseen kirjataan hankinta-ajankohtana liikearvoksi määrä, jolla luovutettu vastike,
määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistetun osuuden
käypä arvo yhteenlaskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Mikäli
vastikkeen, määräysvallattomien omistajien osuuden ja aiemmin omistetun osuuden yhteismäärä
on edullisen kaupan tapauksessa pienempi kuin tytäryrityksen hankitun nettovarallisuuden käypä
arvo, negatiivinen erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.
Konsernin sisäiset saamiset, velat ja liiketapahtumat, mukaan lukien osingot ja sisäiset katteet,
eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Tytäryhtiöiden noudattamat tilinpäätöksen
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laadintaperiaatteet on tarvittaessa yhdenmukaistettu vastaamaan konsernin noudattamia
laadintaperiaatteita. Tilikauden tulos ja muut laajan tuloksen erät kohdistetaan emoyhtiön
omistajille sekä määräysvallattomille omistajille ja ne esitetään tuloslaskelman ja muiden laajan
tuloksen erien yhteydessä. Määräysvallattomien omistajien osuudet ilmoitetaan erillisenä eränä
konsernin omassa pääomassa.
Yritykset, joissa Tiedolla on hallinnollinen vastuu ja sopimukseen perustuva yhteinen
määräysvalta kolmannen osapuolen kanssa sekä oikeus yrityksen nettovarallisuuteen, on
yhdistelty konsernitilinpäätökseen yhteisyrityksinä pääomaosuusmenetelmää käyttäen.
Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa yhteisyritysosuudet kirjataan alun perin
hankintamenoon ja niitä oikaistaan hankinnan jälkeisillä konsernin osuuksilla yhteisyritysten
voitoista tai tappioista sekä muista laajan tuloksen eristä. Mikäli konsernin osuus yhteisyrityksen
tappioista ylittää kyseisen sijoituksen hankintamenon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon
eikä konserni kirjaa lisää tappiota, ellei sillä ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta eikä se ole
suorittanut maksuja yhteisyrityksen puolesta.
Yhteisyritysten kanssa tehtävät myynnit ja ostot perustuvat markkinahintoihin ja -ehtoihin.
Konsernin omistusosuuden mukainen osuus yhteisyritysten tilikauden tuloksista esitetään
konsernin tuloslaskelmassa erikseen omana eränään.

Segmenttiraportointi
Tiedon toimintamalli koostuu palvelualueiden ja toimialaryhmien matriisista, jossa palvelualueet
muodostavat pääasialliset toimintasegmentit, joissa strategiset päätökset tehdään. Raportoitavat palvelualuesegmentit ovat Teknologiapalvelut ja uudistaminen, Liiketoiminnan konsultointi
ja toteutus, Toimialaratkaisut sekä Tuotekehityspalvelut. Toimintasegmenttien raportointi vastaa
yhtiön sisäistä raportointia johtoryhmälle, jonka on katsottu olevan yhtiön ylin operatiivinen
päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdentamisesta sekä toimintasegmenttien tehokkuuden arvioinnista ja strategiasta. Segmenttiraportointi laaditaan IFRS:n mukaisesti.
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Raportoitavien segmenttien välillä ei ole sisäistä myyntiä, sillä sisäisessä raportoinnissa tuotot
ja kulut kirjataan suoraan palvelualueiden asiakasprojekteille. Segmenttien tulosta arvioidaan
liiketuloksen (EBIT) perusteella.
Konsernitason kulut, kuten konsernijohdon kulut ja konsernin osuus tukitoimintojen kuluista,
sekä muut kohdistamattomat kulut eivät sisälly palvelualuesegmentteihin, vaan ne raportoidaan
erikseen yksikössä Tukitoiminnot ja globaali johto.

Valuuttamääräiset tapahtumat
Konserniyritysten tilinpäätöksiin sisältyvät erät arvostetaan sen taloudellisen ympäristön
valuutassa, jossa kyseinen yritys pääasiallisesti toimii (toimintavaluutta). Konsernitilinpäätös
esitetään euroissa, joka on emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.
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Tytäryhtiöiden, joiden toimintavaluutta ei ole euro, tulokset ja taseet muunnetaan konsernin
esittämisvaluutan mukaisiksi seuraavasti:
• taseiden varat ja velat muunnetaan raportointikauden päätöspäivän päätöskurssin mukaan;
• tuloslaskelmien tuotot ja kulut muunnetaan tilikauden keskikurssien mukaan;
• kaikki näistä muutoksista aiheutuvat muuntoerot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
Kun tytäryhtiö myydään, mahdolliset muuntoerot tuloutetaan tuloslaskelmassa osana
luovutusvoittoa tai -tappiota.
Ulkomaisen yksikön hankinnasta syntyvän liikearvon ja kyseisen yksikön varojen ja velkojen
kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät käyvän arvon oikaisut kirjataan ulkomaisen
tytäryhtiön varoihin ja velkoihin ja ne muunnetaan euroiksi raportointikauden päätöspäivän
päätöskurssin mukaan. Tästä johtuvat muuntoerot kirjataan laajan tuloksen eriin.

Valuuttamääräiset tapahtumat muunnetaan paikallisten toimintavaluuttojen määräisiksi
tapahtumapäivän valuuttakursseja käyttäen. Valuuttamääräisten monetaaristen tase-erien
arvostuksessa käytetään raportointikauden päättymispäivän kurssia. Valuuttamääräiset eimonetaariset käypään arvoon arvostetut erät muunnetaan toimintavaluutan määräisiksi käyvän
arvon arvostuspäivän tai uudelleenarvostuspäivän kursseihin. Muut ei-monetaariset erät
muunnetaan tapahtumapäivän vaihtokurssin mukaisesti.

Tulouttaminen

Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot sisäisistä pitkäaikaisista lainoista tytäryhtiöille
kirjataan tulosvaikutteisesti raportoivan yhteisön erillistilinpäätöksessä silloin, kun lainat on
luokiteltu nettosijoituksiksi ulkomaiseen yksikköön. Konsernitilinpäätöksessä tällaiset kurssierot
on kirjattava alun perin muihin laajan tuloksen eriin ja uudelleenluokiteltava omasta pääomasta
tulosvaikutteisiksi silloin, kun nettosijoituksesta luovutaan.

Palvelusopimuksista kirjattava liikevaihto perustuu palveluvolyymeihin tai aikaan ja materiaaleihin
ja suoritevelvoitteet tuloutetaan sille ajanjaksolle, jonka aikana palvelu toimitetaan tai projekti
saadaan päätökseen. Yleensä palvelut toimitetaan ja määräysvalta siirtyy asiakkaalle ajan
kuluessa, koska asiakas joko saa ja kuluttaa samanaikaisesti konsernin suoritteesta saamansa
hyödyn tai konsernin suorite ei luo omaisuuserää, jolla olisi konsernille vaihtoehtoista käyttöä,
missä tapauksessa konsernilla on täytäntöönpantavissa oleva oikeus saada maksu toteutetusta
työstä.

Muut liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot sisältyvät liikevoittoon. Rahoitukseen
liittyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.
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Konsernin liiketoimintamalli koostuu jatkuvista palveluista, ohjelmistoratkaisuista, projekteista
ja konsultoinnista. Tuotteet ovat pääasiassa ohjelmistolisenssien myyntiä. Liikevaihto
koostuu IT-palveluiden ja -tuotteiden arvonlisäverottomasta ja annetuilla alennuksilla sekä
valuuttakurssieroilla oikaistusta myynnin käyvästä arvosta.
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Suurimmassa osassa liiketoiminnoista, kattaen jatkuvat palvelut, aikaan ja materiaaleihin
perustuvat projektit sekä konsultoinnin, toimitetut suoritevelvoitteet laskutetaan
kuukausittain. Tuotteet, tyypillisesti erotettavissa olevat lisenssit, laskutetaan toimitettaessa.
Standardimaksuehto on konsernin luottopolitiikan mukaisesti 30 päivää netto. Lisenssituotot
kirjataan sillä hetkellä, kun lisenssi on toimitettu, omistusoikeus on siirtynyt, asiakas on
hyväksynyt lisenssin ja asiakkaalla on oikeus käyttää lisensoitua ohjelmistoa liiketoiminnassaan.
Edellä kuvatuissa liiketoiminnoissa ei yleensä muodostu sopimukseen perustuvia omaisuuseriä
tai sopimukseen perustuvia velkoja.
Kiinteähintaisia projekteja sisältävistä sopimuksista liikevaihto kirjataan raportointipäivään
mennessä toimitettujen palvelujen perusteella suhteessa tarjottavien palvelujen
kokonaismäärään. Tämä määritetään kertyneiden työkustannusten perusteella suhteessa
odotettuihin kokonaistyökustannuksiin, sillä tämä kuvaa parhaiten määräysvallan siirtymistä
asiakkaalle. Tuotoista, kuluista ja valmiusasteesta tehtyjä arvioita tarkennetaan olosuhteiden
muuttuessa ja tästä mahdollisesti johtuvat tuotot tai kulut kirjataan tulosvaikutteisesti sillä
raportointikaudella, jolla muutos tunnistetaan. Kiinteähintaisissa projekteissa laskutus ja
asiakkaan maksut noudattavat asiakassopimuksessa sovittua maksuaikataulua. Mikäli konsernin
toimittamat palvelut ylittävät maksun, kirjataan sopimukseen perustuva omaisuuserä. Mikäli
maksut ylittävät toimitettujen palveluiden määrän, kirjataan sopimukseen perustuva velka.
Konsernin asiakassopimukset koostuvat tyypillisesti useista yllä kuvatuista liiketoimintamalleista.
Soveltuvin kuvaus siitä, miten taloudelliset tekijät vaikuttavat myyntitulojen ja rahavirtojen
luonteeseen, määrään, ajoittumiseen ja epävarmuuteen sisältyy liitteessä 1 esitettyyn
segmenttien myyntituottojen jaotteluun. Pitkäaikaisten kiinteähintaisten sopimusten
asiakasmyynnin jaottelu palvelualueittain kuvaa myyntituloja asiakassopimuksista, joiden riskit
ovat erilaisia verrattuna muiden asiakassopimusten riskeihin.
Jotkut sopimukset sisältävät erilaisten konsernin palveluiden ohella laitetoimituksia, jotka
toimittaa yleensä toinen palveluntoimittaja. Laitteiden asentaminen on yksinkertaista eikä se
sisällä Tiedon tarjoamia integraatiopalveluita, ja asentamisen voisi toimittaa jokin toinenkin
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osapuoli. Tästä johtuen laitetoimitus katsotaan erilliseksi suoritevelvoitteeksi. Näissä
sopimuksissa Tieto toimii yleensä agenttina, koska konserni ei saa määräysvaltaa toisen
osapuolen tarjoamiin laitteisiin ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle.
Silloin kun sopimukset sisältävät useita suoritevelvoitteita, transaktiohinta kohdistetaan
jokaiselle suoritevelvoitteelle niiden erillismyyntihintojen perusteella. Nämä ovat nähtävissä
sopimuksista ja edustavat vastaavanlaisissa olosuhteissa vastaavanlaisilta asiakkailta
perittäviä hintoja. Sopimuksista, joissa asiakkaalle annetaan takautuvia alennuksia, tuloutetaan
sopimuksen mukainen hinta arvioiduilla alennuksilla vähennettynä. Alennuksen määrittämisessä
hyödynnetään asiakaskohtaista kertynyttä kokemusta ja myyntituottoja kirjataan vain siihen
määrään asti kuin on erittäin todennäköistä, ettei kertyneiden kirjattujen myyntituottojen
määrään jouduta tekemään merkittävää peruutusta, kun muuttuvaan vastikkeeseen liittyvä
epävarmuustekijä myöhemmin ratkeaa.
Tieto myöntää takuita, jotka takaavat toimituksen olevan sovittujen määritelmien mukainen.
Nämä kirjataan IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat -standardin mukaisesti.
Konsernilla ei ole sopimuksia, joissa luvattujen tuotteiden tai palveluiden asiakkaalle
toimittamisen ja asiakkaan suorittaman maksun välillä kuluisi yli vuosi. Tästä johtuen konserni ei
oikaise miltään osin transaktiohintoja rahan aika-arvolla.
Konserni aktivoi jatkuvien käyttöpalvelusopimusten alkuvaiheessa siirtoprojekteista
syntyvät olennaiset käynnistysvaiheen menot mikäli IFRS 15:n aktivointikriteerit täyttyvät.
Käynnistystoimet eivät johda luvatun tuotteen tai palvelun siirtymiseen asiakkaalle eivätkä siten
muodosta suoritevelvoitetta. Sopimuksen mukaiset aktivoidut kustannukset poistetaan sen
ajanjakson kuluessa, jolloin vastaavan jatkuvan käyttöpalvelusopimuksen tuotot kirjataan.
Johto käyttää harkintaa arvioidessaan kiinteähintaisten projektien tuottojen kirjaamista ja
takautuvien alennusten määrää. Harkintaa käytetään myös sopimuksen määrittämisessä sekä
silloin, kun arvioidaan minkälaisia menoja aktivoidaan käynnistysvaiheen menoina. Lisätietoja on
esitetty kohdassa Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset.
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Tuloverot

Julkiset avustukset

Tuloslaskelman tuloverot sisältävät konserniyhtiöiden tilikauden verotettavasta tulosta
maksettavat tuloverot sekä oikaisut aiemmilta vuosilta ja laskennallisten verovelkojen tai
verosaamisten muutokset. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät muihin
laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin, jolloin myös vero kirjataan
kyseisiin eriin. Osuus yhteisyritysten tuloksista esitetään tuloslaskelmassa laskettuna
nettotuloksesta sisältäen siten verovaikutuksen.

Julkiset avustukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin systemaattisella tavalla niillä tilikausilla,
joilla kirjataan ne menot, joita avustukset on tarkoitettu kattamaan. Aineettomien hyödykkeiden ja
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan liittyvät investointiavustukset vähennetään
kyseessä olevan hyödykkeen tasearvosta ja tuloutetaan poistojen kohteena olevan omaisuuserän
taloudellisena käyttöaikana pienentyneen poiston muodossa.

Laskennalliset verot kirjataan velkamenetelmän mukaisesti väliaikaisista eroista konsernitaseen
varojen ja velkojen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verot lasketaan
niiden verokantojen ja -lakien mukaisesti, jotka on säädetty tai käytännössä hyväksytty
raportointikauden päättymispäivään mennessä ja joita odotetaan sovellettavan, kun kyseinen
laskennallinen verosaaminen tai verovelka realisoituu. Suurimmat väliaikaiset erot liittyvät
poistoeroihin, tilikausien tappioihin ja aineettomiin oikeuksiin. Laskennallinen vero kirjataan
väliaikaisista eroista lukuun ottamatta seuraavia eriä: verotuksessa vähennyskelvoton liikearvo,
kirjanpidolliseen ja verotukselliseen tulokseen vaikuttamattomien varojen ja velkojen kirjaukset,
kun kyseessä ei ole liiketoiminnan yhdistäminen, sekä tytäryhtiösijoituksiin liittyvät erot, jotka
eivät todennäköisesti tule realisoitumaan.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Laskennalliset verosaamiset kirjataan vain siihen määrään asti kun on todennäköistä,
että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan ne voidaan hyödyntää.
Konsernitilinpäätöksen yhdistelystä johtuvat laskennalliset verovelat ja -saamiset kirjataan
konsernitaseeseen, jos niiden veroseuraamusten realisoituminen on todennäköistä.

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aktivoidut kehitysmenot arvostetaan poistoilla ja
arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon.
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Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi toteutumishetkellä. Merkittävien ohjelmistotuotteiden
kehitysmenot aktivoidaan taseeseen aineettomana hyödykkeenä, kun on todennäköistä,
että kehitys tuottaa konsernille tulevaa taloudellista hyötyä ja tietyt kaupalliseen ja
tekniseen toteutettavuuteen liittyvät kriteerit täyttyvät. Kehitysmenot käsittävät palveluja ratkaisukehityksen, joka keskittyy esimerkiksi toimialakohtaisiin ohjelmistoihin,
asiakaskokemuksen johtamiseen, tietoturvapalveluihin ja pilvipalveluihin. Lisäksi sisäiseen
kehitykseen, esimerkiksi infrastruktuuripalvelujen standardointiin, liittyvät kulut sisältyvät
kehittämiskuluihin.
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Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet
Liiketoimintojen yhdistämisestä syntynyt liikearvo vastaa määrää, jolla luovutettu vastike,
määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus
yhteenlaskettuina ylittävät konsernin osuuden hankitun nettovarallisuuden käyvästä arvosta.
Liikearvosta ei tehdä poistoja, vaan se testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta
vuosittain. Liikearvo arvostetaan arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon.
Yhteisyritysten osalta liikearvo sisältyy sijoituksen kirjanpitoarvoon.
Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon.
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva
odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno
on määritettävissä luotettavasti. Muussa tapauksessa kyseiset menot kirjataan kuluksi niiden
syntymishetkellä. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineettomat hyödykkeet arvostetaan poistoilla
ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon. Aineettomat hyödykkeet poistetaan
taloudellisena vaikutusaikanaan tasapoistoin. Tiedolla ei ole aineettomia hyödykkeitä, joilla olisi
rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika.
Liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon
hankinta-ajankohtana. Nämä liittyvät yleensä asiakkaisiin tai teknologioihin, joilla on rajallinen
taloudellinen vaikutusaika.
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Konserni soveltaa seuraavia taloudellisia vaikutusaikoja:
Vuotta
Ohjelmistot

3

Muut aineettomat hyödykkeet

3–10

Teknologiaan liittyvät aineettomat hyödykkeet,
jotka arvostetaan hankinnoista käypään arvoon

3–10

Asiakassuhteisiin liittyvät aineettomat hyödykkeet,
jotka arvostetaan hankinnoista käypään arvoon

2–10

Aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja
kuluihin.

Liikearvon arvonalentumisen testaus
Liiketoimintojen yhdistämisissä kirjattu liikearvo testataan vuosittain ja aina, mikäli jokin
tapahtuma tai olosuhteiden muutos viittaa siihen, että kirjanpitoarvo ei ehkä ole kerrytettävissä.
Arvonalentumistestausta varten liikearvo on kohdistettu konsernin toimintasegmenteille, jotka
ovat niitä rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisen
tuomista synergioista. Jos toimintasegmentille kirjatun liikearvon määrä ylittää sen kerrytettävissä
olevan rahamäärän, erotus kirjataan arvonalennukseksi tuloslaskelmaan. Kerrytettävissä oleva
rahamäärä on käyttöarvo määritettynä tulevien kassavirtojen nettonykyarvona tai myynnistä
aiheutuvilla menoilla vähennetty käypä arvo sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Liikearvosta
tehtyä arvonalentumiskirjausta ei peruuteta.
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Vuokrasopimukset

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan suunnitelman mukaisilla poistoilla ja
arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon. Saadut julkiset avustukset vähennetään
hankintamenosta.

Konserni vuokralle ottajana

Maa-alueista ei tehdä poistoja. Liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana. Poistot kirjataan
tasapoistoina suunnitelman mukaan ja poistosuunnitelma perustuu kunkin omaisuuserän
arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan. Tarvittaessa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
jäljellä oleva vaikutusaika arvioidaan uudelleen jokaisena raportointipäivänä.
Rahoitusleasingsopimuksilla hankitut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet aktivoidaan ja
poistetaan taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa.
Konserni soveltaa seuraavia taloudellisia vaikutusaikoja:

Rakennukset ja rakennelmat
Tietojenkäsittelylaitteet1)
Muut koneet ja laitteet
Muut aineelliset hyödykkeet
1)

Vuotta
25–40
1–5
5
5

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Vuokrasopimukset on luokiteltu rahoitusleasingsopimuksiksi ja operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi.
Rahoitusleasingsopimuksilla hankitut hyödykkeet aktivoidaan vuokrakauden alkaessa ja
poistetaan taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa. Vuosivuokrat kirjataan rahoitusleasingvelkojen
lyhennyksiksi sekä korkokuluiksi.
Vuokrasopimukset, joiden mukaan vuokralle antaja pitää itsellään merkittävän osan omistukselle
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi. Näistä
sopimuksista suoritettavat maksut kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Konserni vuokralleantajana
Mikäli järjestely siirtää ostajalle oikeuden käyttää tiettyjä omaisuuseriä, usein yhdessä niihin
liittyvien palveluiden kanssa, omaisuuserät (pääasiassa teknisiä laitteita) luokitellaan yksilöidyiksi
rahoitusleasinghyödykkeiksi. Tällaisiin sopimuksiin perustuva myynti tuloutetaan sopimuskauden
alussa. Vuosittaiset maksut kirjataan rahoitusleasingsaamisten lyhennyksiksi sekä korkotuotoiksi.

PC-tietokoneiden hankintamenot kirjataan kuluksi hankintahetkellä.

Vuosikertomus 2018
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Rahoitusinstrumentit
IFRS 9 käyttöönotto 1.1.2018 johti seuraaviin muutoksiin rahoitusinstrumenttien arvostusluokissa:
Arvostusluokka
Kirjanpitoarvo, milj. euroa
Alkuperäinen
Uusi
Alku(IAS 39)
(IFRS 9) peräinen
Uusi
Muutos2)
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Emoyhtiön omistamat muut
osakkeet ja osuudet
Rahoitusleasingsaamiset
Muut korolliset saamiset

Myytävissä olevat
rahoitusvarat
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno

FVPL1)
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno

0,5

0,5

0,0

0,8

0,8

0,0

0,4

0,4

0,0

Arvostusluokka
Kirjanpitoarvo, milj. euroa
Alkuperäinen
Uusi
Alku(IAS 39)
(IFRS 9) peräinen
Uusi
Muutos2)
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Johdannaiset
Ostovelat
Kertyneet korot
Rahoitusleasingvelat

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset

Rahavarat 4)
Johdannaiset 5)
Rahoitusleasingvelat

Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
FVPL1)
Jaksotettu
hankintameno

Jaksotettu
hankintameno
FVPL1) 3)
Jaksotettu
hankintameno
FVPL1)
Jaksotettu
hankintameno

Konsernitilivelat yhteisyrityksille
308,9
0,0

308,0
0,4

0,9
-0,4

78,2
1,8

78,2
1,8

0,0
0,0

2,0

2,0

0,0

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Rahoitusleasingvelat
Joukkovelkakirjalainat
Muut korolliset lainat
Muut korolliset velat
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Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno

Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno

Lainat

FVPL1)
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno

FVPL1)
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno
Jaksotettu
hankintameno

0,9

0,9

0,0

104,2

104,2

0,0

1,8

1,8

0,0

0,8

0,8

0,0

16,4

16,4

0,0

117,4

117,4

0,0

1)

FVPL = Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

2)

Tässä sarakkeessa esitetty muutos johtuu uuden, odotettujen luottotappioiden määrittämismallin soveltamisesta.

Rahoitusinstrumenttien uudelleenluokittelu IFRS 9:n käyttöönotosta johtuen ei vaikuttanut niiden arvostukseen.
3)

Myyntisaamiset, jotka myydään saatavien myynti -fasiliteetin kautta.

4)

Määräaikaistalletukset, jotka koostuvat pääosin pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin talletetuista varoista.

5)

Johdannaissopimukset, sisältäen valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset, sähköjohdannaiset sekä

1,7

1,7

0,0

koronvaihtosopimukset.

99,8

99,8

0,0

1,0

1,0

0,0

Rahoitusvarojen luokittelu riippuu niiden käyttötarkoituksesta sekä sopimusperusteisista
rahavirroista.

3,8

3,8

0,0
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Rahoitusinstrumenttien kirjaaminen ja arvostaminen
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä, eli päivänä jolloin konserni
sitoutuu ostamaan tai myymään kohteena olevat rahoitusvarat. Tämä koskee kaikkia
rahoitusvaroja, jotka ovat yhtiön hallussa ja jotka eivät ole johdannaissopimuksia.
Rahoitusvarat kirjataan taseesta, kun oikeus rahavirran saamiseen on loppunut tai se on siirretty
ja konserni on pääosin siirtänyt omistamiseen liittyvät riskit ja edut. Rahoitusvelat kirjataan
taseesta niiden erääntyessä tai kun niihin liittyvä velvoite muuten peruutetaan.
Kaikki rahoitusinstrumentit arvostetaan alun perin käypään arvoon. Transaktiokulut sisältyvät
käypään arvoon, paitsi silloin kun kyseessä on käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava
rahoitusinstrumentti, jolloin transaktiokulut kirjataan tuloslaskelmaan. Yleensä käypä arvo vastaa
saatua tai maksettua summaa.

Hallinto

Toimintakertomus ja tilinpäätös

niiden koko elinkaaren ajalta. Konserni on päättänyt käyttää käytännön apukeinoa ja laskee
odotettavissa olevat luottotappiot ennalta määritellyn varausmatriisin pohjalta. Tästä johtuen
konserni on segmentoinut ulkoiset asiakkaansa siten, että kunkin asiakassegmentin luottoominaisuudet olisivat samankaltaiset. Segmentoinnissa on käytetty seuraavia kriteerejä:
• maaryhmä (Suomi, Ruotsi, Norja, muut EU-maat, muut maat)
• toimialaryhmä (Finanssipalvelut, Julkinen terveydenhuolto ja hyvinvointi,
Teolliset asiakaspalvelut, Tuotekehityspalvelut)
• saatavan erääntyminen (ei erääntynyt, viivästynyt 1–7 päivää, 8–30 päivää,
31–60 päivää, 61–90 päivää, yli 90 päivää)
Kunkin segmentin odotettavissa oleva luottotappio (prosenteissa) vastaa toteutuneita
luottotappiota edellisten kolmen vuoden aikana sekä Tiedon arviota sen asiakkaiden yleisessä
taloudellisessa ympäristössä tapahtuvien muutosten mahdollisista vaikutuksista. Näitä yleisiä
varauksia voidaan korottaa, jos asiakas on hakeutunut konkurssiin, jota ei vielä ole rekisteröity,
tai jos on olemassa tosiseikkoja tai olosuhteita, jotka viittaavat siihen, että asiakkaan luottoriski
ylittää toimialan tai maan keskiarvon.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Rahoitusvarat, joita arvonalentumislaskelmat koskevat, sisältävät myyntisaamiset, sopimuksiin
perustuvat omaisuuserät, rahoitusleasingsaamiset ja rahavarat.
Rahoitusleasingsaamisten osalta arvonalentuminen arvioidaan tapauskohtaisesti vähintään
jokaisena raportointipäivänä. Rahavarojen osalta konserni katsoo, että rahavaroihin ei kohdistu
arvonalentumista muuten kuin odottamattomissa olosuhteissa.
Kaikkien muiden yllä mainittujen varojen osalta Tieto on valinnut IFRS 9:n salliman
yksinkertaistetun lähestymistavan ja määrittää niille aina odotettavissa olevat luottotappiot
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Laskettaessa sopimuksiin perustuvien omaisuuserien odotettavissa olevia luottotappioita,
varausmatriisista käytetään ei-erääntyneiden laskujen prosenttia.

Rahavarat
Rahavarat koostuvat pankkitileistä ja nostettavissa olevista lyhytaikaisista talletuksista
sekä muista likvideistä alle kolmen kuukauden sijoituksista, joihin ei liity merkittävää riskiä
arvonmuutoksista. Luotolliset tilit sisältyvät taseen lyhytaikaisiin velkoihin.
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Varaukset
Ajoitukseltaan tai suuruudeltaan epävarmoista, aikaisempiin tapahtumiin perustuvista yhtiön
oikeudellisista tai tosiasiallisista velvoitteista kirjataan taseeseen varaus, mikäli on todennäköistä,
että kyseisen velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen
menetyksen ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Varauksena kirjattava määrä
on niiden menojen nykyarvo, joita velvoitteen täyttämisen odotetaan edellyttävän. Nykyarvon
laskennassa käytetään ennen veroja määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä
tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja kyseistä velvoitetta koskevista erityisriskeistä.

Työsuhde-etuudet

Hallinto
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Raportointikauden työsuoritukseen perustuvat menot, aiempaan työsuoritukseen perustuvat
menot ja velvoitteen täyttämisestä johtuvat voitot tai tappiot kirjataan työsuhde-etuuksista
aiheutuviin kuluihin. Nettokorkokulut tai -tuotot kirjataan rahoituseriin korkokuluihin tai
-tuottoihin. Kaikki etuuspohjaisten velvoitteiden tai varojen kokemukseen perustuvista tai
vakuutusmatemaattisissa olettamissa tapahtuvista muutoksista johtuvat uudelleenarvostukset
kirjataan suoraan muihin laajan tuloksen eriin.

Osakeperusteiset maksut
Tiedon avainhenkilöille on myönnetty osakeperusteisia kannustinohjelmia. Ohjelmat käsitellään
omana pääomana maksettavina ja ne sisältävät sekä markkinaperusteisia että muita kuin
markkinaperusteisia ehtoja. Ohjelmat arvostetaan käypään arvoon perustuen Tiedon osakkeen
markkinahintaan niiden myöntämispäivänä ja jaksotetaan työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin
oikeuden syntymisajanjakson aikana sekä vastaavasti omaan pääomaan.

Työsuhteen jälkeiset etuudet
Konsernin yhtiöt ylläpitävät erilaisia kansallisten vaatimusten ja käytäntöjen mukaisia työsuhteen
päättymisen jälkeisiä etuusjärjestelyjä. Suurin osa järjestelyistä luokitellaan maksupohjaisiksi.
Maksupohjaisiin järjestelyihin suoritettavat kiinteät maksut kirjataan työsuhde-etuuksista
aiheutuviin kuluihin sillä tilikaudella, johon ne kohdistuvat. Maksun jälkeen konsernilla ei ole muita
kyseisiin järjestelyihin liittyviä oikeudellisia eikä tosiasiallisia velvoitteita.
Muut kuin maksupohjaiset eläkejärjestelyt ovat etuuspohjaisia. Tyypillisesti etuuspohjaisessa
järjestelyssä määritellään eläke-etuus, jonka työntekijä saa eläkkeelle jäädessään, ja etuuden
määrä riippuu yhdestä tai useammasta tekijästä, kuten iästä, palvelusvuosista ja palkkatasosta.
Etuuspohjaiset järjestelyt rahoitetaan suorituksina vakuutusyhtiöille.
Etuuspohjaisista järjestelyistä taseeseen kirjattu nettovelka on velvoitteen raportointipäivän
nykyarvo vähennettynä järjestelyyn liittyvien varojen käyvällä arvolla. Etuuspohjaisesta
järjestelystä johtuvan velvoitteen nykyarvo perustuu riippumattomien vakuutusmatemaatikkojen
vuosittaisiin järjestelykohtaisiin laskelmiin, joissa käytetään ennakoituun etuusoikeusyksikköön
perustuvaa menetelmää (projected unit credit method).
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Asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteutumisaste vaikuttaa kirjattavien ja maksettavien
palkkioiden suuruuteen. Myöntämispäivänä määritetty kulu perustuu konsernin arvioon siitä
osakepalkkioiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson
lopussa. Arviota tarkistetaan jokaisena raportointipäivänä ja alkuperäisiin arvioihin tehtävien
tarkistusten mahdollinen vaikutus kirjataan tuloslaskelmaan ja vastaavasti omaan pääomaan.

Oma pääoma, osingot ja omat osakkeet
Hallituksen ehdottamia osinkoja ei vähennetä jakokelpoisesta omasta pääomasta ennen
yhtiökokouksen hyväksyntää.
Tieto Oyj:n omien osakkeiden hankintameno ja omien osakkeiden hankintaan liittyvät välittömät
kustannukset kirjataan oman pääoman vähennyksiksi.
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Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden
tulos yhtiön tilikauden aikana liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla,
lukuun ottamatta Tieto Oyj:n hankkimia ja hallussaan pitämiä omia osakkeita.
Laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan oikaisemalla tilikauden aikana liikkeessä olevien
osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo sillä määrällä, joka arvioidaan toimitettavan
osakepohjaisten kannustinohjelmien perusteella.

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset
IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia,
jotka vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin
liitetiedoissa sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Lisäksi tilinpäätöksen
laadintaperiaatteiden soveltamisessa tarvitaan johdon harkintaa erityisesti silloin, kun IFRSnormistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- ja esittämistapoja. Vaikka nämä arviot
perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen nykyhetken tapahtumista ja toimenpiteistä,
toteutuneet tulokset saattavat poiketa arvioiduista.
Johto uskoo, että seuraavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet edustavat niitä asioita, jotka
vaativat harkintaa ja joissa eri näkemykset voivat aiheuttaa merkittävimpiä muutoksia
raportoituihin tuloksiin.
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Kun solmitaan uusi sopimus, jonka kokonaistransaktiohintaa ei tiedetä sopimuksen
alkuvaiheessa, arvioidaan takautuvat alennukset johdon aiempiin vastaavanlaisiin
asiakassopimuksiin pohjautuvien tietojen perusteella. Tätä arviota päivitetään säännöllisesti
sopimusperiodin aikana. Tuotot kirjataan vain siihen määrään asti kuin on erittäin todennäköistä,
ettei kertyneiden kirjattujen myyntituottojen määrään jouduta tekemään merkittävää peruutusta,
kun muuttuvaan vastikkeeseen liittyvä epävarmuustekijä myöhemmin ratkeaa.
Konserni tuottaa asiakkaille tyypillisesti kokonaisvaltaista tietotekniikkapalvelua. Yksittäiset
toimitussopimukset on usein koottu yhteisen puitesopimuksen alle. Puitesopimuksessa
määritellään yleiset toimitusehdot sen piirissä oleville toimitussopimuksille. Toimituksen sisältö,
suoritevelvoitteet ja tavallisesti myös hinnoittelu on määritelty toimitussopimuksessa. Harkintaa
tarvitaan sen määrittämiseen, mille sopimuskokonaisuudelle liikevaihtoa tuloutetaan; yksittäiselle
toimitussopimukselle vai yhdistettyjen sopimusten ryhmälle.
Jatkuvien käyttöpalvelusopimusten alkuvaiheessa siirtoprojekteista syntyvät olennaiset
käynnistysvaiheen menot aktivoidaan. Harkintaa on käytetty luotaessa Tiedon sisäinen ohjeistus siitä,
millaiset tehtävät määritellään käynnistysvaiheen tehtäviksi. Lisätietoa tuotoista on liitetiedoissa 1 ja 2.

Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen varojen ja velkojen
arvostaminen
Liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut varat ja velat arvostetaan käypään arvoon.
Arvonmääritys edellyttää, että johto määrittää asianmukaiset arvonmääritysmenetelmät ja niissä
käytettävät olettamat, kuten diskonttokoron. Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja olettamusten
olevan riittävän kohtuullisia käyvän arvon määrittämiseen. Tietoa liiketoimintojen yhdistämisissä
hankittujen varojen ja velkojen arvostamisesta on liitetiedossa 25.

Tulouttaminen
Kiinteähintaisten projektien tulouttaminen edellyttää arvioita tuotoista, kuluista ja
valmiusasteesta, joiden todelliset määrät saattavat poiketa arvioiduista. Arvioita tarkennetaan
olosuhteiden muuttuessa ja tästä mahdollisesti johtuvat tuotot tai kulut kirjataan
tulosvaikutteisesti sillä raportointikaudella, jolla muutos tunnistetaan.
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Liikearvon arvostaminen
Liikearvo testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain. Liikearvon mahdollisen
arvonalentumisen määrittäminen edellyttää niiden rahavirtaa tuottavien yksiköiden, joille
liikearvoa on kohdistettu, käyttöarvon laskemista. Tämä edellyttää johdon arvioita rahavirtaa
tuottavien yksiköiden odotettavissa olevista tulevaisuuden rahavirroista sekä sopivasta
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diskonttokorosta rahavirtojen nykyarvon laskemiseksi. Arvonaletumistestauksesta ja käytetyistä
keskeisistä olettamuksista kerrotaan tarkemmin liitetiedossa 26.

Aktivoidut kehitysmenot
Sisäisesti tuotettujen aineettomien hyödykkeiden kustannusten aktivointi edellyttää johdon
harkintaa. Merkittävimmät harkintaa vaativat asiat liittyvät aktivointikriteerien täyttymiseen,
aineettomasta hyödykkeestä odotettavissa oleviin taloudellisiin hyötyihin ja aineettoman
hyödykkeen poistoaikaan. Aktivoidut kehittämismenot on esitetty liitetiedossa 11.

Varaukset
Varausten määrittäminen edellyttää johdon arviota tulevista kustannuksista, joita vaaditaan
tilinpäätöspäivänä olemassa olevan velvoitteen täyttämiseksi. Todelliset kustannukset
voivat poiketa arvioiduista kustannuksista. Merkittävimmät varaukset liittyvät takuisiin ja
uudelleenjärjestelyihin, joista lisätietoja on esitetty liitetiedossa 17.
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Konsernin osakeperusteisista kannustinohjelmista myönnettävien osakkeiden määrää
uudelleenarvioidaan jokaisena raportointipäivänä. Arvioinnissa otetaan huomioon muutokset
konsernin tulosennusteissa, kannustinohjelmien piiriin kuuluvan henkilöstön vaihtuvuus ja
muut myönnettävien osakkeiden määrään vaikuttavat tekijät. Lisätietoa osakeperusteisista
kannustinohjelmista on liitetiedossa 8.

Myyntisaamisten arvostaminen
Konserni arvioi myyntisaamisten arvonalentumista odotettavissa oleviin luottotappioihin
perustuen. Tätä tarkoitusta varten ulkoiset asiakkaat on jaettu asiakkaiden sijainnin ja toimialan
mukaan siten, että kunkin asiakassegmentin luotto-ominaisuudet olisivat samankaltaiset.
Odotettujen luottotappioiden määrittäminen (prosenteissa) edellyttää johdon arviota, koska
määrittämisessä huomioidaan asiakkaiden toteutuneet luottotappiot edellisten kolmen
vuoden ajalta ja näitä tarkistetaan konsernin kokonaismarkkina-arvion perusteella jokaisessa
asiakasryhmässä. Lisätietoa odotetuista luottotappioista on liitetiedossa 20.

Laskennalliset verot
Konserni toimii globaalisti, minkä vuoksi se altistuu verolainsäädännön muutoksille eri maissa.
Verolainsäädännön tulkinta edellyttää johdon harkintaa ja sovelletut tulkinnat voivat sisältää
epävarmuustekijöitä. Jokaisena raportointipäivänä johto arvioi todennäköisten tulevien
verotettavien tulojen määrää, jota vastaan käyttämättömiä verotuksellisia tappioita voidaan
käyttää. Koska todelliset tulot voivat poiketa ennusteista, muutos vaikuttaa tulevien kausien
veroihin. Lisätietoa veroista on esitetty liitetiedossa 10.

Työsuhde-etuudet
Eläkevelvoitteiden nykyarvo perustuu vakuutusmatemaattisiin laskelmiin, joissa käytetään useita
taloudellisia ja väestötilastollisia muuttujia. Kaikki näissä olettamissa tapahtuvat muutokset
vaikuttavat eläkevelvoitteen kirjanpitoarvoon. Käytetyt oletukset on esitetty liitetiedossa 9.

Vuosikertomus 2018
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TILIKAUDEN TULOS
1. Segmentti-informaatio
Tiedon toimintamalli perustuu toimialaryhmiin ja palvelualueisiin, joista jälkimmäiset muodostavat
IFRS:n mukaisesti raportoitavat toimintasegmentit. Palvelualueet ovat Teknologiapalvelut
ja uudistaminen, Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus, Toimialaratkaisut (yhdessä "ITpalvelut") ja Tuotekehityspalvelut. Vuonna 2018 Tieto toteutti sisäisiä liiketoimintasiirtoja, joiden
avulla yhtiö voi hyödyntää konsultointilähtöisten markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja
parantaa asiakkaan saamaa lisäarvoa. Huhtikuun alusta liiketoimintasiirrot Teknologiapalvelut
ja uudistaminen -palvelualueelta Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -alueelle sisältävät
pilvipohjaisten sovellusten yrityssovellusliiketoiminnan, integrointikonsultoinnin sekä Value
Networks -ratkaisun. Siirrettyjen liiketoimintojen vuotuinen liikevaihto on noin 37 milj. euroa.
Vertailuluvut on oikaistu.

Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Tiedon Teknologiapalvelut ja uudistaminen -palvelualue tarjoaa yrityksille asiakassovellusten ja
IT-infrastruktuurin elinkaaren hallintapalveluja kattaen laajan teknologiavalikoiman. Palveluihin
kuuluu esimerkiksi pilvipalveluja ja muita uusia palveluja, tietoturvapalveluja sekä sovelluskehitys
ja -hallintapalveluja. Palvelualueen maantieteellinen painopiste on selkeästi Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa Tieto on alan markkinajohtaja ja Ruotsissa kolmen johtavan
palvelutarjoajan joukossa. Palvelut tuotetaan Pohjoismaissa sekä toimituskeskuksissa, jotka
sijaitsevat Tšekin tasavallassa, Intiassa ja Baltian maissa.

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Tiedon Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -palvelualue kattaa IT-arkkitehtuurikonsultoinnin,
digitaalisen asiakaskokemuksen, liiketoimintaprosessien ja muutoksen hallinnan sekä
transformaatio- ja järjestelmäintegraatiopalveluja. Palvelualue keskittyy rakentamaan
toistettavissa olevia konsepteja asiakkaille, joilla on ennalta määritelty liiketoimintamalli.
Palvelualue toimii ennen kaikkea Suomessa ja Ruotsissa, mutta sillä on asiakkaita myös
Norjassa, Itävallassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Palvelut tuotetaan pääasiassa Pohjoismaissa
mutta myös Baltian maissa ja Intiassa sijaitsevissa toimituskeskuksissa. Palvelualue on alansa
markkinajohtaja Suomessa.

Toimialaratkaisut
Tiedon Toimialaratkaisut-palvelualueen toiminta perustuu yhtiön kolmeen toimialaryhmään,
joiden asiakkaat sijaitsevat pääasiassa Pohjoismaissa. Tieto tarjoaa toimialaratkaisuja globaalille
asiakaskunnalleen öljy- ja kaasuteollisuudessa, maksamiseen liittyvissä ratkaisuissa sekä
metsäteollisuudessa. Tiedon Financial Digital Channels -liiketoiminta, joka kuului aiemmin
Toimialaratkaisut-palvelualueeseen ja jonka liikevaihto on 11 milj. euroa, siirrettiin Liiketoiminnan
konsultointi ja toteutus -alueelle 1.5.2018 alkaen. Vertailuluvut on oikaistu.

Tuotekehityspalvelut
Tuotekehityspalvelut -alue tarjoaa tuotekehityspalveluja ennen kaikkea tietoliikennesektorille
mutta on myös laajentanut toimintaansa esimerkiksi autoteollisuuteen. Palveluja
tuotetaan maailmanlaajuisesti tietoliikenneinfrastruktuuriyrityksille, kuluttajaelektroniikka- ja
puolijohdeyrityksille sekä autoteollisuudelle. Globaalit palvelut toimitetaan pääasiassa Puolassa,
Kiinassa, Ruotsissa, Tšekin tasavallassa ja Suomessa sijaitsevista toimituskeskuksista.
Konsernitason kulut, kuten konsernijohdon kulut ja konsernin osuus tukitoimintojen kuluista,
sekä muut jakamattomat kulut eivät sisälly palvelualuesegmentteihin, vaan ne raportoidaan
Tukitoiminnot ja globaali johto -yksikössä.
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Asiakasmyynti palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Konserni yhteensä

Hallinto
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Pitkäaikaisten kiinteähintaisten sopimusten asiakasmyynti palvelualueittain
2018
740,0
244,6
478,9
135,8
1 599,5

2017
735,4
195,9
486,0
126,1
1 543,4

Muutos %
1
25
-1
8
4

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Konserni yhteensä

2018
4,4
3,6
19,2
0,2
27,5

Vertailutietoa ei ole saatavilla.

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin
Liikevoitto (EBIT) palvelualueittain
Milj. euroa
Finanssipalvelut
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
Tuotekehityspalvelut
Konserni yhteensä

2018
377,6
530,8
554,9
135,8
1 599,5

2017
384,4
501,7
531,2
126,1
1 543,4

Muutos %
-2
6
4
8
4

2018
692,7
625,1
155,9
125,9
1 599,5

2017
675,9
599,0
161,2
107,4
1 543,4

Muutos %
2
4
-3
17
4

Asiakasmyynti maittain
Milj. euroa
Suomi
Ruotsi
Norja
Muut
Konserni yhteensä

Tiedolla ei ole IFRS 8:n määrittelemiä yksittäisiä merkittäviä asiakkaita.
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Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Liikevoitto (EBIT)

2018
85,4
18,9
54,4
13,9
-18,1
154,7

2017
78,5
16,1
54,4
12,0
-21,9
139,1

Muutos %
9
17
0
16
17
11

2018
11,5
7,7
11,4
10,2
9,7

2017
10,7
8,2
11,2
9,5
9,0

Muutos
%-yks
1
0
0
1
1

Liikevoitto (EBIT) palvelualueittain

%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Liikevoitto (EBIT)
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Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Tieto esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen
antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan eivät ole IFRS-standareissa määriteltyjä
tai nimettyjä tunnuslukuja, ja näin ollen niitä pidetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Tieto uskoo,
että vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä täydentävää lisätietoa IFRS-standardien
mukaisesti laadituissa konsernitilinpäätöksissä esitettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin nähden ja
lisäävät Tiedon liiketoimintojen kannattavuuden ymmärtämistä. Vaihtoehtoiset tunnusluvat eivät
ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja näin ollen niiden katsotaan
olevan muita kuin IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja, joita ei tulisi tarkastella erillään tai
IFRS-standardien mukaisten tunnuslukujen sijaan.
Oikaistu liikevoitto (EBIT) palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

2018
92,4
18,6
51,1
14,1
-13,4
162,8

2017
88,6
16,3
57,7
12,3
-13,4
161,4

Muutos %
4
14
-11
14
0
1

2018
12,5
7,6
10,7
10,4
10,2

2017
12,1
8,3
11,9
9,7
10,5

Muutos
%-yks
0
-1
-1
1
0

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

= Liikevoitto + oikaisut

Oikaistu liikevoitto (EBIT), %

= Oikaistu liikevoitto (EBIT)
Liikevaihto

Oikaisut

= Uudelleenjärjestelykulut + myyntivoitot/-tappiot + liikearvon
arvonalentumiset + muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys
Milj. euroa
Liikevoitto (EBIT)
+ uudelleenjärjestelykulut
+ kiinteistöihin liittyvät kulut
- myyntivoitot
+ myyntitappiot
+/- yritysjärjestelyihin liittyvät erät
+/- muut erät
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

2018
154,7
9,3
0,3
-4,6
1,4
1,8
162,8

2017
139,1
22,7
0,3
-0,2
-0,5
161,4

Oikaistu liikevoitto (EBIT) palvelualueittain

%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Oikaistu liikevoitto (EBIT)
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Henkilöstö palvelualueittain
Tilikauden lopussa
Muutos
Osuus
%
%

Keskimäärin
2017

2018

2017

6 123

6

40

5 757

5 973

5 792

2 404
4 081
1 608
14 217
345
628
15 190

8
4
5
6
24
3
6

16
27
11
94
2
4
100

2 224
3 925
1 532
13 438
279
612
14 329

2 319
4 075
1 573
13 941
340
626
14 907

1 921
3 882
1 414
13 009
261
619
13 889

Henkilöstö maittain

Suomi
Ruotsi
Intia
Tšekin tasavalta
Latvia
Norja
Puola
Kiina
Viro
Itävalta
Liettua
Muut
Konserni yhteensä
Onshore-maat
Offshore-maat
Konserni yhteensä
Vuosikertomus 2018
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Pitkäaikaiset varat maittain

2018
Teknologiapalvelut ja
uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi
ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Palvelualueet yhteensä
Toimialaryhmät
Tukitoiminnot ja globaali johto
Konserni yhteensä

Hallinto

Tilikauden lopussa
2018 Muutos % Osuus %
3 392
1
22
3 106
2
20
2 721
6
18
2 538
13
17
671
10
4
607
1
4
662
23
4
497
8
3
301
10
2
162
21
1
115
9
1
418
10
3
15 190
6
100
7 498
2
49
7 692
10
51
15 190
6
100

2017
3 364
3 036
2 571
2 254
612
600
538
460
274
134
106
381
14 329
7 350
6 979
14 329

Keskimäärin
2018
2017
3 396
3 395
3 078
2 733
2 697
2 514
2 421
2 243
638
629
601
611
632
482
483
387
293
291
149
135
112
98
407
370
14 907 13 889
7 451
7 086
7 456
6 803
14 907 13 889

Milj. euroa
Suomi
Ruotsi
Norja
Muut
Pitkäaikaiset varat yhteensä

31.12.2018
81,4
39,7
8,1
8,8
137,9

31.12.2017
84,6
42,8
12,0
6,5
145,9

Muutos %
-4
-7
-32
35
-5

Pitkäaikaiset varat sisältävät aineelliset käyttöomaisuushyödykket ja aineettomat hyödykkeet
lukuun ottamatta liikearvoa.
Poistot palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Konserni yhteensä

2018
31,2
0,2
0,8
0,0
6,9
39,2

2017
32,5
0,2
0,9
0,1
5,7
39,5

Muutos %
-4
-9
-58
21
-1

Yritys- ja liiketoimintahankinnoista käypään arvoon arvostettujen aineettomien
hyödykkeiden poistot palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Konserni yhteensä

2018
1,6
3,6
5,2

2017
0,5
3,7
4,3

Muutos %
>100
-5
22
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Muiden aineettomien hyödykkeiden poistot palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Konserni yhteensä

2018
9,0
0,4
0,4
0,8
10,6

Hallinto
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Täyttämättömät pitkäaikaiset kiinteähintaiset sopimukset
2017
8,5
0,3
0,6
1,5
10,9

Muutos %
6
3
-27
-42
-3

Milj. euroa
31.12. osaksi tai kokonaan täyttämättä oleville pitkäaikaisille kiinteähintaisille sopimuksille kohdistetun transaktiohinnan kokonaismäärä
1)

2018

2017

35,9

1)

IFRS 15:n siirtymäsääntöjen sallimalla tavalla täyttämättä oleville suoritevelvoitteille kohdistettu transaktiohinta 31.12.2017

on jätetty esittämättä.

Täyttämättömille sopimuksille 31.12.2018 kohdistetusta transaktiohinnasta odotetaan
tuloutettavan tilikaudella 2019 75 % (27,0 milj. euroa). Loput 25 % (8,9 milj. euroa) tuloutetaan
tilikaudella 2020 tai myöhemmillä raportointikausilla.

2. Liikevaihto
Kaikki muut asiakassopimukset ovat enintään vuoden pituisia tai niiden laskutus perustuu aikaan
tai toimitettuihin tuotteisiin tai palveluihin. IFRS 15:n mukaan näille täyttämättömille sopimuksille
kohdistettu transaktiohinta saadaan jättää esittämättä.

Asiakassopimuksiin liittyvät varat ja velat
Milj. euroa
Myyntisaamiset
Sopimuksiin perustuvat
omaisuuserät
Sopimuksiin perustuvat velat

Liite
13

31.12.2018
293,9

31.12.2017
308,9

1.1.2017
282,4

13, 20
19

39,5
30,5

53,6
30,8

53,9
42,2

2018

2017

25,5

29,8

Sopimuksen täyttämisestä aiheutuvista menoista kirjatut omaisuuserät
Milj. euroa
Aktivoidut käynnistysmenot 31.12.
Aktivoiduista käynnistysmenoista kaudella kuluksi jaksotettu määrä

2018
8,7
0,6

2017
1,8
0,6

Sopimuksiin perustuviin velkoihin liittyen kirjatut myyntituotot
Milj. euroa
Kirjatut myyntituotot, jotka sisältyivät sopimuksiin perustuviin velkoihin
kauden alussa

Vuosikertomus 2018

Taseessa aktivoituja käynnistysmenoja sisältyy muihin pitkäaikaisiin saamisiin 8,1 milj. euroa ja
lyhytaikainen osuus 0,6 milj. euroa sisältyy myynti- ja muihin saamisiin.
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3. Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. euroa
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myyntivoitot
Vuokratuotot
Julkiset avustukset
Johdannaisten valuuttakurssivoitot
Ehdollisten vastikkeiden väheneminen
Muut
Yhteensä

Hallinto
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4. Liiketoiminnan muut kulut
2018
0,4
4,6
2,0
0,7
3,7
3,8
6,8
22,0

2017
0,3
2,7
0,4
3,7
1,8
8,5
17,4

Milj. euroa
Ohjelmistoihin liittyvät vuokrat, lisenssit ja ylläpito
Data- ja puhelinviestintä
ICT-hankinnat ja -palvelut
Mainonta ja markkinointi
Matkakulut
Koulutuskulut
Konsultointikulut
Tilintarkastajien palkkiot
Kiinteistövuokrat
Johdannaisten valuuttakurssitappiot
Muut liiketoiminnan kulut
Yhteensä

2018
61,3
11,3
40,5
5,8
16,8
7,4
27,1
1,9
68,8
1,4
19,5
261,8

2017
61,6
11,4
37,4
6,6
19,4
6,0
24,2
1,1
70,5
1,2
22,4
261,8

PwC
0,8
0,1
0,5
1,4

2017
PwC
0,8
0,1
0,2
1,1

Tilintarkastajien palkkiot

Milj. euroa
Tilintarkastuspalkkiot
Veroneuvonta
Muut palvelut
Yhteensä

Vuosikertomus 2018

2018
Deloitte
0,3
0,1
0,1
0,4
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5. Rahoitustuotot ja -kulut
2018
Milj. euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat
Yhteensä IFRS 9:n mukaan ryhmiteltynä
Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä, netto
Yhteensä

Korkotuotot
2,2
2,2
2,2

Korkokulut
-4,3
-4,3
-0,0
-4,3

Kurssivoitot
ja -tappiot
-3,4
4,4
1,0
1,0

Muut
rahoitustuotot
0,1
0,1
0,1

Muut
rahoituskulut
-0,9
-0,9
-0,9

Yhteensä
-3,4
6,7
-5,2
-1,9
-0,0
-1,9

2017
Milj. euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Lainat ja muut saamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat
Yhteensä IAS 39:n mukaan ryhmiteltynä
Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä, netto
Yhteensä

Korkotuotot
1,5
1,5
1,5

Korkokulut
-3,6
-3,6
-0,0
-3,6

Kurssivoitot
ja -tappiot
-4,9
4,7
-0,2
-0,2

Muut
rahoitustuotot
0,0
0,0
0,0

Muut
rahoituskulut
-0,1
-1,0
-1,1
-1,1

Yhteensä
-4,9
6,2
-0,1
-4,6
-3,4
-0,0
-3,4

Liikevoittoon sisältyneet kurssivoitot ja -tappiot olivat 2,3 (1,5) milj. euroa vuonna 2018.
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TYÖSUHDE-ETUUDET
6. Osakekohtainen tulos

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (milj. euroa)
Osakekohtainen tulos (euroa)
Laimentamaton
Laimennettu
Osakkeiden painotettu keskimääräinen
lukumäärä vuoden aikana
Laimentamaton
Osakeperusteisten kannustinohjelmien laimennusvaikutus
Laimennettu

7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
2018
123,2

2017
107,7

1,67
1,66

1,46
1,46

73 809 855
189 324
73 999 179

73 722 565
184 114
73 906 679

Milj. euroa
Palkat
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
Eläkekulut
Maksupohjaiset järjestelyt
Etuuspohjaiset järjestelyt
Muut lakisääteiset sosiaalikulut
Osakeperusteiset maksut
Muut henkilöstökulut
Yhteensä

2018
674,1
-

2017
633,7
21,9

74,3
2,7
126,1
7,2
20,6
905,0

75,3
-0,9
119,4
4,4
19,5
873,3

Johdon palkitseminen

Tuhatta euroa
Palkat ja edut
Tulospalkkiot1)
Osakeperusteiset maksut
Lakisääteiset eläkkeet
Lisäeläkkeet
Työsuhteen päättämiseen liittyvät
etuudet
Yhteensä

1)

Vuosikertomus 2018

2018
Toimitusjohtaja
Johtoryhmä
640,9
2 427,2
440,2
782,5
660,0
1 727,1
176,3
395,7
138,3
376,6
2 055,7

5 709,1

2017
Toimitusjohtaja
Johtoryhmä
603,2
2 912,3
399,4
825,2
399,1
1 102,1
139,4
326,3
138,2
732,2
1 679,3

477,1
6 375,2

2018 perustuu arvioituun määrään. Vertailutieto on päivitetty vastaamaan maksettua määrää.
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Toimitusjohtaja Kimmo Alkio on oikeutettu tulospalkkioon, mikä on enimmillään 100 %
peruspalkasta ja se perustuu konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja yhtiön strategisten
tavoitteiden toteutumiseen. Vuosimaksu toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelyyn on 23 %
vuosittaisesta peruspalkasta. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Mikäli hänen työsuhteensa
päätetään, irtisanomisaika on 12 kuukautta ja irtisanomiskorvaus vastaa 12–18 kuukauden
palkkaa. Toimitusjohtaja kuuluu pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin hallituksen hyväksymien
ehtojen mukaisesti. Vuonna 2018 toimitusjohtajalle annettiin 9 950 osaketta (4 256) verojen
vähentämisen jälkeen.
Muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja tulospalkkioon, mikä on enimmillään 75 %
peruspalkasta, ja se perustuu yksilöllisten tavoitteiden toteutumiseen. Vuosimaksu
johtoryhmän jäsenten lisäeläkejärjestelyihin on 15 % ja 23 % (yhden jäsenen osalta)
vuosittaisesta peruspalkasta. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä perustuu kansalliseen
lainsäädäntöön. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika vaihtelee 6 ja 12 kuukauden välillä
ja irtisanomiskorvaukset vaihtelevat sopimuskohtaisesti. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat
pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin hallituksen hyväksymien ehtojen mukaisesti. Vuonna 2018
johtoryhmän jäsenille annettiin yhteensä 25 292 osaketta (8 731) verojen vähentämisen jälkeen.
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Hallituksen palkkiot
Tuhatta euroa
Kurt Jofs (pj ja palkitsemisvaliokunnan pj)
Harri-Pekka Kaukonen
(vpj ja tarkastus- ja riskivaliokunnan pj)
Timo Ahopelto
Johanna Lamminen
Sari Pajari
Endre Rangnes
Jonas Synnergren
Jonas Wiström
Liselotte Hägertz Engstam
Markku Pohjola
Lars Wollung
Yhteensä

2018
106,2

2017
113,4

74,2
54,4
54,4
3,2
51,2
51,2
2,4
53,6
450,8

75,0
53,6
52,8
52,0
56,0
61,6
48,8
3,2
1,6
518,0

Jokainen hallituksen jäsen saa kiinteän vuosipalkkion ja kokouspalkkion. Varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkio on seuraava: puheenjohtaja 91 000 euroa,
varapuheenjohtaja 55 000 euroa, tavallinen jäsen 36 000 euroa ja valiokunnan puheenjohtaja
55 000 euroa (ellei puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja). Vuosipalkkio korvataan rahana
(60 %) ja osakkeina (40 %). Kokouspalkkio on 800 euroa kutakin hallituksen kokousta ja jokaista
pysyvää tai väliaikaista valiokunnan kokousta kohden.
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8. Osakeperusteiset kannustinohjelmat
Tiedon osakeperusteisten kannustinohjelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa
osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä.
Vuonna 2018 Tiedolla oli seuraavat osakeperusteiset kannustinohjelmat: Suoriteperusteiset
osakepalkkiojärjestelmät 2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020 sekä Ehdolliset
osakepalkkiojärjestelmät 2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020. Järjestelmistä saadut palkkiot
maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana suoritettava määrä on tarkoitettu
kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli
osallistujan työsuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Hallitus ennakoi, että järjestelmistä
toimitettavat osakepalkkiot koostuvat markkinoilta hankittavista osakkeista, eikä järjestelyihin
liittyen lasketa liikkeeseen uusia osakkeita.
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä
2015–2017 päättyivät vuonna 2018. Ansaintaehtojen toteuman perusteella näistä järjestelmistä
ansaitut palkkiot vastasivat 220 085 brutto-osaketta, joista 103 224 netto-osaketta toimitettiin
osallistujille. Palkkioiden maksuun käytettiin yhtiön omia osakkeita.
Raportointihetken arvio tulevasta maksamattomiin kannustinjärjestelmiin liittyvästä ja verottajalle
tilitettävästä rahaosuudesta on 9,2 milj. euroa.
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Osakeperusteisten kannustinohjelmien keskeiset ehdot

Järjestelmä laskettu liikkeelle
Ansaintajakso
Syntymisehdot
Toteutus
Osallistujien lukumäärä 31.12.2018
Muut

Järjestelmä laskettu liikkeelle
Sitouttamisjakso
Syntymisehdot
Toteutus
Osallistujien lukumäärä 31.12.2018
Muut

Vuosikertomus 2018

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä
2016–2018
2017–2019
2018–2020
3.2.2016
2.2.2017
22.2.2018
2016–2018
2017–2019
2018–2020
Tiedon osakkeen kokonaistuotto (TSR), Tiedon strateginen kasvutavoite ja Tiedon osakekohtainen tulos (EPS). Voimassaoleva työ- tai toimisuhde palkkion maksuhetkellä.
Osakkeina ja rahana 2019
Osakkeina ja rahana 2020
Osakkeina ja rahana 2021
105
146
139
31.12.2018 järjestelmästä maksettavat palkkiot
31.12.2018 järjestelmästä maksettavat palkkiot
31.12.2018 järjestelmästä maksettavat palkkiot
vastaavat 337 900 Tiedon osakkeen arvoa
vastaavat 392 350 Tiedon osakkeen arvoa
vastaavat 392 712 Tiedon osakkeen arvoa
(sisältäen osake- ja rahaosuuden).
(sisältäen osake- ja rahaosuuden).
(sisältäen osake- ja rahaosuuden).

2016–2018
3.2.2016
2016–2018
Osakkeina ja rahana 2019
61
31.12.2018 järjestelmästä maksettavat palkkiot
vastaavat 31 800 Tiedon osakkeen arvoa
(sisältäen osake- ja rahaosuuden).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä
2017–2019
2.2.2017
2017–2019
Voimassaoleva työ- tai toimisuhde palkkion maksuhetkellä.
Osakkeina ja rahana 2020
65
31.12.2018 järjestelmästä maksettavat palkkiot
vastaavat 40 700 Tiedon osakkeen arvoa
(sisältäen osake- ja rahaosuuden).

2018–2020
22.2.2018
2018–2020
Osakkeina ja rahana 2021
171
31.12.2018 järjestelmästä maksettavat palkkiot
vastaavat 71 525 Tiedon osakkeen arvoa
(sisältäen osake- ja rahaosuuden).
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Osakeperusteisten kannustinohjelmien käyvän arvon määrittämisessä
käytetyt oletukset

9. Eläkejärjestelyt

Suoriteperusteisten ja ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien omana pääomana kirjattava käypä
arvo on määritetty myöntämisvaiheen osakekurssin ja oletettujen osinkojen sekä odotetun
toteuman mukaisesti.

Konsernin etuuspohjaiset eläkejärjestelyt hoidetaan vakuutusyhtiöissä. Työnantaja on taannut
näihin järjestelyihin kuuluville työntekijöille määrätyn tasoisen etuuden eläkkeellesiirtymisen
jälkeen. Etuuden taso määräytyy palvelusajan ja eläkepalkan perusteella. Eläkepalkka
lasketaan keskiarvona viimeisten työvuosien ansioista korotettuna TyEL:n palkkaindeksillä.
Eläkkeellesiirtymisen jälkeen maksettavia etuuksia korotetaan vuosittain vakuutussopimuksen
mukaisesti indeksillä.

Rahana maksettavan osuuden käypä arvo arvostetaan uudelleen kunakin raportointihetkenä
palkkion maksuun asti.
Vuonna 2018 myönnettyjen osakekannustimien osakeosuuden käypä arvo on määritetty
myöntämishetkellä Tiedon osakekurssin ja oletettujen osinkojen perusteella ja rahaosuus
perustuu osakekurssiin tilikauden päättyessä:
• Osakekurssi myöntämishetkellä: 29,06 euroa
• Odotetut osingot: 4,42 euroa
• Osakekurssi tilikauden päättyessä: 23,58 euroa

Ruotsissa konsernin riski kohdistuu vain työsuhteessa oleviin, mutta Suomessa konsernin riski
kattaa myös noin 1 000 henkilöä, jotka eivät ole työsuhteessa. Suomalaisessa eläkejärjestelyssä
vapaakirjan saaneen henkilön jäädessä eläkkeelle eläkkeen lopullinen määrä tarkistetaan
ja tämän seurauksena työnantajalle saattaa tulla lisäkustannuksia. Lisäksi suomalaisessa
eläkejärjestelyssä vapaakirjan myöntämisen ja eläkkeen alkamisen välisenä aikana, työnantajan
vastuulla olevat indeksikorotukset peritään vasta eläkkeen myöntövuonna. Joissakin
vakuutussopimuksissa on vakuutetulla tietyin edellytyksin oikeus jäädä normaalia eläkeikää
aiemmin vanhuuseläkkeelle. Nämä lisäkulut peritään eläkkeen alkaessa.

Työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin sisältyvät osakeperusteiset maksut
Milj. euroa
Omana pääomana maksettavat osakeperusteiset
kannustinohjelmat
Rahana maksettavat osakeperusteiset
kannustinohjelmat1)
Yhteensä
1)

2018

2017

6,3

1,9

0,9
7,2

2,5
4,4

Suomessa etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn osallistuu 6 työsuhteessa olevaa ja se on päätetty
tulevien eläkekarttumien osalta. Työsuhteessa olevilla on 1.1.2017 alkaen ollut mahdollisuus
siirtää etuuspohjainen eläkkeensä maksupohjaiseen järjestelmään ja jotkut ovat valinneet tämän
vaihtoehdon. Tämän johdosta tullut velvoitteen täyttämisestä johtuva tuotto, 2,4 milj. euroa,
kirjattiin vuonna 2017 henkilöstökuluihin ja nettoeläkevelka pieneni vastaavalla määrällä.

Tiedon osakeperusteiset kannustinohjelmat käsitellään omana pääomana maksettavina 1.1.2018 alkaen. Ohjelmien

sosiaalikulut raportoidaan rahana maksettavina.
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Ruotsissa järjestelyihin osallistuu noin 110 työsuhteessa olevaa. Koska konsernilla ei ole
vakuutusmatemaattista tai sijoitusriskiä niiden järjestelyyn osallistuvien osalta, joiden työsuhde
on päättynyt, on nämä poistettu järjestelmästä ja velvoitteen täyttämiset on kirjattu tulokseen
vuosittain. Vuonna 2018 velvoitteen täyttämisestä johtuva kulu oli 1,7 milj. euroa. Se kirjattiin
henkilöstökuluihin ja nettoeläkevelka kasvoi vastaavasti.
Tulosvaikutteiset kulut
Milj. euroa
Työsuoritukseen perustuvat menot
Kauden työsuoritukseen perustuvat menot
Velvoitteen täyttämiset
Nettokorot
Yhteensä
Muut laajan tuloksen erät
Uudelleen arvostaminen
Väestötilastollisten oletusten muutoksista
johtuvat voitot (-)/tappiot (+)
Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat
voitot (-)/tappiot (+)
Kokemusperusteiset voitot (-)/tappiot (+)
Järjestelyihin kuuluvien varojen vakuutusmatemaattiset
voitot (-)/tappiot (+)
Yhteensä

Vuosikertomus 2018

2018

2017

1,0
1,7
-0,0
2,7

1,2
-2,1
-0,0
-0,9

-1,3

0,0

-0,4
-0,6

7,6
0,2

2,9
0,6

-4,7
3,1
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Taseeseen kirjatut erät

Milj. euroa
1.1.
Kauden työsuoritukseen
perustuvat menot
Korkokulut/-tuotot
Maksusuoritukset työnantajilta
Maksetut etuudet
Järjestelyjen supistaminen ja
velvoitteen täyttäminen
Vakuutusmatemaattiset
voitot/tappiot
Muuntoerot
31.12.

Eläkevelvoitteiden
nykyarvo1)
2018
2017
88,6
93,7

Järjestelyihin
kuuluvien varojen
käypä arvo2)
2018
2017
-84,1
-87,3

1,0
1,6
-2,2

1,2
2,0
-2,6

-1,5
-3,6
2,2

-1,9
-4,3
2,6

1,0
0,0
-3,6
0,0

1,2
0,0
-4,3
0,0

-4,4

-12,3

6,2

10,2

1,7

-2,1

-2,3
-1,5
80,7

7,8
-1,2
88,6

2,9
1,8
-76,3

-4,7
1,3
-84,1

0,6
0,3
4,4

3,1
0,1
4,5

1)

Joista Suomessa 43,8 (50,5) milj. euroa ja Ruotsissa 36,9 (38,1) milj. euroa.

2)

Joista Suomessa 33,9 (38,7) milj. euroa ja Ruotsissa 42,4 (45,4) milj. euroa.

Milj. euroa
Eläkevelvoitteet
Järjestelyihin kuuluvat varat
Nettovelka

Nettovelka
2018
2017
4,5
6,4

2018
9,9
-5,5
4,4

2017
11,9
-7,4
4,5
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Ruotsissa järjestelyihin
kuuluvat varat koostuvat
seuraavista eristä
Oman pääoman ehtoiset
instrumentit
Vieraan pääoman ehtoiset
instrumentit
Kiinteistöt
Muut erät
Yhteensä
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Herkkyysanalyysi

Järjestelyihin kuuluvien varojen jakauma
2018
Milj. euroa

Hallinto

%

2017
Milj. euroa

Alla oleva taulukko osoittaa, kuinka yhden olettaman muutos vaikuttaa etuuspohjaiseen
velvoitteeseen, kun muut olettamat pysyvät ennallaan.
%

13,6

32,0

16,9

37,2

19,5
4,5
4,7
42,4

46,1
10,7
11,2
100,0

18,6
5,1
4,8
45,4

40,9
11,3
10,6
100,0

Suomessa järjestelyyn liittyvät varat koostuvat vakuutusyhtiölle maksetuista vakuutusmaksuista
ja ne kertyvät tilinpäätöspäivään saakka. Varat ovat osa vakuutusyhtiön sijoitusomaisuutta ja ne
ovat vastuussa omaisuuden raportoinnista. Järjestelmän varojen erittelyä ei ole saatavilla.

Olettaman
muutos

Olettaman
kasvun
vaikutus

Olettaman
vähentymisen
vaikutus

Vaikutus etuuspohjaiseen
velvoitteeseen Suomessa
Diskonttauskorko
Tulevat eläkkeiden korotukset
Odotettavissa oleva elinikä

0,5 %
0,5 %
+1 vuosi

-6,6 %
6,8 %
5,4 %

7,4 %
-6,2 %

Vaikutus etuuspohjaiseen
velvoitteeseen Ruotsissa
Diskonttauskorko
Tulevat palkankorotukset
Tulevat eläkkeiden korotukset
Odotettavissa oleva elinikä

0,5 %
0,5 %
0,5 %
+1 vuosi

-11,0 %
3,5 %
12,3 %
5,1 %

12,4 %
-3,5 %
-11,1 %

Vakuutusmatemaattisten laskelmien olettamat
%
Suomi
Diskonttauskorko
Tulevat palkankorotukset
Tulevat eläkkeiden korotukset
Inflaatioaste
Ruotsi
Diskonttauskorko
Tulevat palkankorotukset
Tulevat eläkkeiden korotukset
Inflaatioaste
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2018

2017

1,8
3,3
1,9
1,6

1,4
3,4
2,0
1,7

2,3
3,4
1,9
1,9

2,4
3,3
1,8
1,8

101

Tieto 2018

Hallinto

Toimintakertomus ja tilinpäätös

TULOVEROT
Etuuspohjaisten velvoitteiden erääntymisprofiili

10. Tuloverot

Etuuspohjaisten velvoitteiden painotettu keskimääräinen voimassaoloaika on Suomessa 14
vuotta ja Ruotsissa 18 vuotta.

Tuloverot tuloslaskelmassa

Seuraavassa taulukossa esitetään erääntymisprofiili tulevista maksettavista etuuksista, joiden
pohjalta diskonttaamaton eläkevelvoite on laskettu.
Milj. euroa
Erääntymisaika alle 1 vuosi
Erääntymisaika 1–5 vuotta
Erääntymisaika 5–10 vuotta
Erääntymisaika 10–30 vuotta
Erääntymisaika yli 30 vuotta

2018
2,2
10,0
15,0
57,6
12,2
97,0

Odotettavissa olevat maksut 2019
Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin suoritettavien maksujen odotetaan olevan
3,8 milj. euroa tilikaudella 2019.

Usean työnantajan järjestelyt
Ruotsissa Alectan ja Collectumin ITP-eläkejärjestelyt ovat monen työantajan määrittelemiä
etuuspohjaisia järjestelyjä. Järjestelyjen varat on saatu eri yrityksiltä, jotka eivät ole saman
määräysvallan alaisia, ja näitä varoja käytetään useamman kuin yhden yrityksen henkilöstölle
suoritettaviin etuuksiin. Alectasta ja Collectumista ei ole ollut mahdollista saada riittäviä tietoja
työnantajan vastuiden ja etujen laskennasta, joten eläkejärjestelyt on käsitelty tilinpäätöksessä
maksupohjaisina järjestelyinä. Näihin järjestelyihin osallistuu 2 522 Tiedon työntekijää ja
maksusuoritukset ovat noin 13 milj. euroa vuodessa.

Milj. euroa
Vero tilikauden voitosta
Laskennallisten verojen muutos
Aiempia tilikausia koskevat oikaisut
Yhteensä

2018
26,9
3,1
-0,4
29,6

2017
22,4
6,5
-0,9
28,0

152,8
30,6

135,7
27,1

0,3
-0,4
-0,9
2,0
-2,7
-1,3
2,7
-1,2
0,5
29,6

1,5
-0,9
-0,9
1,7
-0,4
0,4
1,0
-0,6
-0,9
28,0

19,4

20,6

31.12.2018
23,6
38,0
-14,4

31.12.2017
25,7
38,5
-12,8

Tuloverojen täsmäytyslaskelma
Voitto ennen veroja
Verot laskettuna kotimaan verokannalla 20 %
Verot kussakin maassa syntyneistä voitoista kyseisen maan
verokannalla laskettuina
Aiempia tilikausia koskevat oikaisut
Verovapaat tulot
Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut
Tuloutetut laskennalliset verosaamiset
Verokannan muutoksesta aiheutunut laskennallisen veron muutos
Ulkomaisten osinkojen jakamisesta aiheutuvat verot
Osuus yhteisyritysten tuloksista esitetty veroilla vähennettynä
Muut erät
Yhteensä
Efektiivinen veroprosentti

Laskennalliset verosaamiset ja laskennalliset verovelat
Milj. euroa
Laskennalliset verosaamiset
Laskennalliset verovelat
Laskennalliset verovelat (netto)

Suurin osa laskennallisista verosaamisista ja -veloista realisoituu yli 12 kuukauden kuluttua.
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Laskennallisten verojen bruttomääräiset muutokset vuoden aikana

Milj. euroa
Laskennalliset verosaamiset
Uudelleenjärjestelystä johtuvat menot
Muut varaukset
Työsuhde-etuudet
Poistoero
Muut tilapäiset erot
Käyvän arvon muutokset
Tilikausien tappiot
Yhteensä
Laskennalliset verovelat
Poistoero
Aineettomat hyödykkeet
Työsuhde-etuudet
Rahoitusleasing
Vapaaehtoiset varaukset
Muut erät
Yhteensä
Laskennalliset verovelat, netto

1.1.2018

Kirjattu
tuloslaskelmaan

Kirjattu muihin laajan
tuloksen eriin

Yritysostot
ja -myynnit

Muut
muutokset

31.12.2018

1,0
1,9
3,0
9,6
3,0
0,1
7,1
25,7

-0,2
-0,2
0,4
0,1
0,5
-0,3
-2,7
-2,4

-0,4
0,3
-0,1

0,5
0,5

0,1
0,1
-0,3
0,1
-0,1
-0,1

0,8
1,8
3,1
9,7
3,2
0,2
4,8
23,6

0,1
26,5
1,5
0,1
6,9
3,4
38,5

-1,7
0,1
0,4
1,9
0,7

-0,5
-0,5

0,2
0,2

-0,6
-0,1
-0,2
-0,9

0,1
24,2
1,1
0,1
7,2
5,3
38,0

-12,8

-3,1

0,4

0,3

0,8

-14,4

Konsernilla oli 31.12.2018 vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia 4,8 (7,1) milj. euroa, joista noin 4,7 milj. eurolla ei ollut erääntymisajankohtaa ja 0,1 milj. euroa erääntyy vuosien
2019–2023 aikana.
Konsernilla oli 31.12.2018 vahvistetuista liiketappioista laskennallisia verosaamisia 0,7 (2,3) milj. euroa, joita ei ole kirjattu, koska niiden hyödyntäminen on epävarmaa.
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1.1.2017

Kirjattu
tuloslaskelmaan

Kirjattu muihin laajan
tuloksen eriin

Yritysostot
ja -myynnit

Muut
muutokset

31.12.2017

1,2
2,4
3,5
10,5
4,0
8,3
29,9

-0,5
-0,7
-0,7
-0,8
0,1
-1,0
-3,6

0,2
0,2

0,3
0,3

-0,2
-0,2
-0,2
-0,5
-1,1

1,0
1,9
3,0
9,6
3,0
0,1
7,1
25,7

Laskennalliset verovelat
Poistoero
Aineettomat hyödykkeet
Työsuhde-etuudet
Rahoitusleasing
Vapaaehtoiset varaukset
Muut erät
Yhteensä

0,1
26,3
1,7
0,4
4,1
2,3
34,9

-0,9
0,3
-0,3
2,9
0,9
2,9

-0,4
0,2
-0,2

1,8
1,8

-0,7
-0,1
-0,1
-0,9

0,1
26,5
1,5
0,1
6,9
3,4
38,5

Laskennalliset verosaamiset, netto

-5,0

-6,5

0,4

-1,5

-0,2

-12,8

Milj. euroa
Laskennalliset verosaamiset
Uudelleenjärjestelystä johtuvat menot
Muut varaukset
Työsuhde-etuudet
Poistoero
Muut tilapäiset erot
Käyvän arvon muutokset
Tilikausien tappiot
Yhteensä
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VARAT
11. Aineettomat hyödykkeet

Milj. euroa
Hankintameno 1.1.2018
Tytäryhtiöiden hankinnat
Lisäykset
Vähennykset
Uudelleenluokittelut
Muuntoerot
Hankintameno 31.12.2018
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018
Tytäryhtiöiden hankinnat
Vähennykset
Poistot
Arvonalentumiset
Uudelleenluokittelut
Muuntoerot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
31.12.2018
Kirjanpitoarvo 1.1.2018
Kirjanpitoarvo 31.12.2018
1)

Liikearvo
441,3
12,8
-3,5
-8,0
442,6

Erikseen
hankitut
ohjelmistot
37,9
0,0
6,0
-2,8
3,2
-0,2
44,0

Hankinnoista kirjatut
aineettomat
hyödykkeet
43,7
2,3
-3,1
-0,7
42,2

Muut1)
45,4
0,1
4,0
-2,0
-0,6
-0,1
46,7

Ennakkomaksut
4,5
2,1
-3,7
-0,0
3,0

Yhteensä
572,8
15,2
12,1
-11,4
-1,1
-9,0
578,5

-

-30,7
-0,0
2,1
-7,2
1,0
0,2

-14,4
1,5
-5,2
-0,1

-34,5
2,0
-3,4
-0,6
0,0

-0,9
0,0

-80,5
-0,0
5,6
-15,8
0,0
0,4
0,1

-

-34,6

-18,3

-36,5

-0,9

-90,3

441,3
442,6

7,2
9,4

29,3
23,9

10,9
10,2

3,7
2,1

492,4
488,2

Muiden aineettomien hyödykkeiden lisäykset sisältää 3,6 milj. euroa taseeseen aktivoituja kehittämiskuluja.
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Milj. euroa
Hankintameno 1.1.2017
Tytäryhtiöiden hankinnat
Lisäykset
Vähennykset
Uudelleenluokittelut
Muuntoerot
Hankintameno 31.12.2017
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017
Vähennykset
Poistot
Arvonalentumiset
Uudelleenluokittelut
Muuntoerot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017
Kirjanpitoarvo 1.1.2017
Kirjanpitoarvo 31.12.2017
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Liikearvo
409,7
40,6
-9,0
441,3

Erikseen
hankitut
ohjelmistot
126,7
6,0
-95,7
1,1
-0,2
37,9

Hankinnoista kirjatut
aineettomat
hyödykkeet
38,1
8,1
-0,9
-1,6
43,7

Muut
56,0
4,8
-4,4
-10,7
-0,3
45,4

Ennakkomaksut
7,8
2,0
-0,5
-4,8
0,0
4,5

Yhteensä
638,3
48,7
12,8
-101,5
-14,4
-11,1
572,8

-

-120,8
95,7
-5,8
0,0
0,2
-30,7

-11,4
0,9
-4,3
0,4
-14,4

-42,8
4,6
-5,1
8,6
0,2
-34,5

-1,3
0,5
0,0
0,0
-0,9

-176,3
101,7
-15,2
0,0
8,6
0,8
-80,5

409,7
441,3

5,9
7,2

26,7
29,3

13,2
10,9

6,5
3,7

462,0
492,4
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12. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Milj. euroa
Hankintameno 1.1.2018
Tytäryhtiöiden hankinnat
Lisäykset
Vähennykset
Uudelleenluokittelut
Muuntoerot
Hankintameno 31.12.2018
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 1.1.2018
Tytäryhtiöiden hankinnat
Vähennykset
Poistot
Uudelleenluokittelut
Muuntoerot
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.2018
Kirjanpitoarvo 1.1.2018
Kirjanpitoarvo 31.12.2018
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Koneet ja kalusto
303,4
0,2
30,4
-17,2
1,0
-3,1
314,6

Aktivoidut
rahoitusleasingit
3,9
3,9

Muut aineelliset
hyödykkeet
53,9
0,3
2,8
-1,8
0,8
-0,7
55,3

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat
3,1
4,3
-0,2
-1,2
-0,0
6,0

Yhteensä
369,3
0,5
37,5
-19,2
0,6
-3,8
384,8

-1,6
-0,1
-

-252,3
-0,2
17,0
-32,3
0,0
2,5

-1,6
-0,8
-

-18,0
-0,2
1,8
-6,0
-0,4
0,5

-1,0
0,1
0,0

-274,4
-0,4
18,9
-39,2
-0,4
3,0

-

-1,7

-265,2

-2,4

-22,3

-0,9

-292,5

1,2
1,2

2,2
2,1

51,1
49,3

2,4
1,6

35,9
33,0

2,1
5,1

94,9
92,3

Maa-alueet
1,2
1,2

Rakennukset ja
rakennelmat
3,8
3,8

-
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Milj. euroa
Hankintameno 1.1.2017
Tytäryhtiöiden hankinnat
Lisäykset
Vähennykset
Uudelleenluokittelut
Muuntoerot
Hankintameno 31.12.2017
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 1.1.2017
Vähennykset
Poistot
Uudelleenluokittelut
Muuntoerot
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.2017
Kirjanpitoarvo 1.1.2017
Kirjanpitoarvo 31.12.2017
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Koneet ja kalusto
413,2
0,0
25,8
-137,5
4,2
-2,3
303,4

Aktivoidut
rahoitusleasingit
55,7
-51,6
-0,2
3,9

Muut aineelliset
hyödykkeet
23,2
10,8
-0,8
21,0
-0,3
53,9

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat
13,5
1,5
-0,3
-11,5
-0,1
3,1

Yhteensä
510,6
0,0
38,1
-190,2
13,7
-2,9
369,3

-1,5
-0,1
-

-356,4
137,2
-35,1
2,0

-50,4
49,8
-1,1
0,2

-7,1
0,6
-3,2
-8,5
0,2

-1,3
0,3
0,0
0,0

-416,7
187,9
-39,5
-8,5
2,4

-

-1,6

-252,3

-1,6

-18,0

-1,0

-274,4

1,2
1,2

2,3
2,2

56,8
51,1

5,3
2,4

16,1
35,9

12,2
2,1

93,9
94,9

Maa-alueet
1,2
1,2

Rakennukset ja
rakennelmat
3,8
3,8

-
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OMA PÄÄOMA JA VELAT
13. Pitkä- ja lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset
Milj. euroa
Pitkäaikaiset
Siirtosaamiset1)
Muut1)
Yhteensä
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset hankintamenoon arvostettuna
Myyntisaamiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettuna
Siirtosaamiset
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät
Lisenssimaksut
Vuokrat
Sosiaalikulut
Korot
Muut siirtosaamiset1)
Johdannaissaamiset
Muut1)
Yhteensä
1)

Liite

22

31.12.2018

15. Osakepääoma ja rahastot
31.12.2017

3,7
11,2
14,9

4,2
4,7
8,9

293,9

308,9

0,9

0,4

39,5
20,4
3,1
1,6
0,1
14,0
2,6
6,6
382,9

53,6
24,1
3,2
1,4
0,0
14,0
1,8
6,2
413,6

Vertailutiedot uudelleenluokiteltu lyhytaikaisista pitkäaikaisiin varoihin.

14. Rahavarat
Milj. euroa
Pankkitilit
Lyhytaikaiset talletukset
Yhteensä

31.12.2018
135,8
28,8
164,6

31.12.2017
64,0
14,2
78,2

Milj. euroa
1.1.2017
Osakeperusteisista
kannustinohjelmista
luovutetut osakkeet1)
Muuntoerot
31.12.2017
Osakeperusteisista
kannustinohjelmista
luovutetut osakkeet1)
Muuntoerot
31.12.2018
Yhtiön hallussa olevat
omat osakkeet2)
Osakkeiden
kokonaismäärä 31.12.20182)

Osakkeiden
lukumäärä
73 697 570

Osakepääoma
76,6

Ylikurssirahasto
ja muut rahastot
43,4

Yhteensä
120,0

25 555
73 723 125

76,6

-0,8
42,6

-0,8
119,2

103 224
73 826 349

76,6

-1,1
41,5

-1,1
118,1

282 903
74 109 252

1)

Luovutettu omista osakkeista, ei vaikutusta oman pääoman määrään.

2)

31.12.2017 yhtiön hallussa oli 386 127 omaa osaketta ja osakkeiden kokonaismäärä oli 74 109 252.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhtä suureen osinkoon ja yhteen ääneen.
Tiedon yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta koskevan äänestysrajoituksen, jonka mukaan kukaan
ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla yhtiökokouksessa edustettuina
olevista äänistä. Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro.
Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on täysin maksettu.
Ylikurssirahasto ja muut rahastot sisältävät emoyhtiön ylikurssirahaston ja Tieto Sweden AB:n
vararahaston.

Lyhytaikaiset talletukset ovat muunnettavissa käteisvaroiksi kolmen kuukauden kuluessa.
Rahavarat esitetään nimellisarvoisina, mikä vastaa niiden käypää arvoa.

Jakokelpoiset varat

Rahavaroista 24,8 (24,4) milj. euroa on Kiinassa ja Intiassa, joissa kotiuttamista on rajoitettu
paikallisella lainsäädännöllä, eikä raha näin ollen ollut välittömästi emoyhtiön käytettävissä.

31.12.2018 emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 624,7 milj. euroa, josta kertyneiden voittovarojen osuus
oli 472,3 milj. euroa. Hallitus ehdottaa vuoden 2019 yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 maksettaisiin
osinkoa 1,45 euroa osakkeelta (vuodelta 2017 osinkoa maksettiin 1,40 euroa osakkeelta).
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16. Lainat
Milj. euroa
Pitkäaikaiset
Joukkovelkakirjalainat
Muut velat
Rahoitusleasingvelat
Yhteensä

31.12.2018

31.12.2017

99,2
85,5
0,8
185,5

99,8
1,0
1,7
102,5

99,9
17,8
0,8
118,6

117,4
16,4
0,8
134,6

Lyhytaikaiset
Joukkovelkakirjalainat
Konsernitilivelat yhteisyrityksille
Rahoitusleasingvelat
Yhteensä

Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 1,375 %:n vuotuista korkoa ja se erääntyy syyskuussa 2024. Lisätietoa velkarakenteesta on liitetiedossa 20.
Rahoituksesta johtuvat velat

Milj. euroa
Pitkäaikaiset korolliset lainat
Lyhytaikaiset korolliset lainat
Rahoitusleasingvelat
Yhteensä

Milj. euroa
Pitkäaikaiset korolliset lainat
Lyhytaikaiset korolliset lainat
Rahoitusleasingvelat
Yhteensä

Vuosikertomus 2018

31.12.2017
100,8
133,8
2,5
237,1

31.12.2016
99,6
67,3
5,5
172,4

Rahavirrat
183,4
-116,9
-0,8
65,7

Rahavirrat
0,2
61,6
-1,0
60,8

Kurssivoitot
/-tappiot
0,0
0,0
0,0

Ei-rahavirtavaikutteiset muutokset
Kurssivoitot
Yrityshankinnat
/-tappiot
ja -myynnit
0,0
1,0
0,0
0,3
0,0
0,0
1,3

Ei-rahavirtavaikutteiset muutokset
Yrityshankinnat
Uudet leasing- Leasingsopimusja -myynnit
sopimukset
ten tuloutukset
0,8
0,4
4,7
-2,0
1,2
4,7
-2,0

Muut
-100,6
100,6
-

31.12.2018
184,6
117,8
1,7
304,1

Muut
0,2
-0,2
0,0
0,0

31.12.2017
100,8
133,8
2,5
237,1
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17. Varaukset

Milj. euroa
1.1.2018
Muuntoerot
Tytäryhtiöiden hankinnat
Varausten lisäykset
Varausten käyttö
Varausten purku
31.12.2018
joista
pitkäaikaisia
lyhytaikaisia
Yhteensä

joista
pitkäaikaisia
lyhytaikaisia
Yhteensä

Vuosikertomus 2018
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18. Vuokrasopimuksiin liittyvät sitoumukset
Uudelleenjärjestelyvaraukset
7,5
-0,2
-0,3
7,1
-8,4
-0,2
5,4

Varaukset
tappiollisista
sopimuksista
1,9
0,0
1,4
-1,5
-0,3
1,6

Muut
varaukset
3,5
-0,0
-0,0
2,8
-0,7
-1,8
3,8

0,5
4,9
5,4

0,0
1,6
1,6

2,9
0,9
3,8

Pääosa uusista vuoden 2018 uudelleenjärjestelykuluista liittyy tehostamistoimiin Ruotsissa.

Milj. euroa
1.1.2017
Muuntoerot
Varausten lisäykset
Varausten käyttö
Varausten purku
31.12.2017

Hallinto

Uudelleenjärjestelyvaraukset
9,9
-0,2
20,2
-21,3
-1,1
7,5

0,4
7,1
7,5

Varaukset
tappiollisista
sopimuksista
2,1
-0,0
1,5
-1,5
-0,2
1,9

0,0
1,9
1,9

Rahoitusleasingsopimukset
Rahoitusleasingsaamiset
Milj. euroa
Bruttomääräisten rahoitusleasingsaamisten takaisinmaksuajat
Yhden vuoden kuluessa
1–5 vuoden kuluttua
Bruttoinvestointi
Tulevaisuudessa kertyvät rahoitustuotot
Nettoinvestointi
Vähimmäisvuokrasaatavien
Yhden vuoden kuluessa
1–5 vuoden kuluttua
Nettoinvestointi

31.12.2018

31.12.2017

0,9
0,7
1,6
0,1
1,6

2,1
0,8
2,9
0,1
2,8

0,9
0,7
1,6

2,0
0,8
2,8

Tietyt asiakkaille dedikoidut IT-laitteistot, yleensä palvelimet, käsitellään rahoitusleasingsaamisina.

Muut
varaukset
4,9
-0,0
1,6
-1,8
-1,2
3,5

2,2
1,3
3,5

Rahoitusleasingvelat
Rahoitusleasingvelat ja niiden nykyarvot:
Milj. euroa
Rahoitusleasingvelat erääntyvät seuraavasti
Yhden vuoden kuluessa
1–5 vuoden kuluttua
Yhteensä

31.12.2018

31.12.2017

0,9
0,9
1,7

0,9
1,7
2,6

Vähimmäisvuokrien nykyarvo
Yhden vuoden kuluessa
1–5 vuoden kuluttua
Yhteensä

0,8
0,8
1,7

0,8
1,7
2,5

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

0,1

0,1
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RAHOITUSINSTRUMENTIT – KÄYVÄT ARVOT JA RISKIEN HALLINTA

Konsernilla on rahoitusleasingsopimuksia IT-laitteista ja ohjelmistoista. Jotkut sopimukset sisältävät
osto-optioita. Sopimusten uusinnat vaativat erillisiä neuvotteluita. Rahoitusleasingvelkojen
korkoprosentti 31.12.2018 oli 3,7 % (3,7 %).

Operatiiviset vuokrasopimukset
Operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi luokitellaan yleensä kiinteistöjen, autojen, palvelinten ja
muiden datalaitteiden vuokrasopimukset, jos ne eivät täytä rahoitusleasingin kriteereitä.
Operatiivisiin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut
Milj. euroa
Kiinteistöjen vuokrat
Muut vuokrasopimukset
Yhteensä

2018
44,5
13,9
58,4

2017
45,9
11,9
57,8

Kiinteistöihin ja muihin vuokrasopimuksiin liittyvät vastuut on eritelty liitetiedossa 27.

19. Ostovelat ja muut velat
Milj. euroa
Ostovelat
Sopimuksiin perustuvat velat
Siirtovelat
Palkka- ja henkilösivukulujaksotukset
Korot
Vuokrat
Johdannaisvelat
Muut siirtovelat
Arvonlisäverovelka
Ennakonpidätysvelka
Yhteensä
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31.12.2018
101,5
30,5

31.12.2017
104,2
30,8

126,0
2,2
3,0
0,4
29,8
31,8
14,9
340,1

135,9
1,8
3,8
0,9
39,6
30,8
15,1
362,9

20. Rahoitusriskien hallinta
Tieto altistuu toiminnassaan eri rahoitusriskeille: markkinariskille (valuutta-, korko- ja
hyödykeriski), luottoriskille ja likviditeettiriskille. Tiedon operatiiviset rahoitustoiminnot on
keskitetty Konsernirahoitukseen. Konsernirahoitus vastaa konsernin rahoitusriskien hallinnasta
sekä riittävän likviditeettiaseman ylläpitämisestä. Tiedon hallituksen hyväksymä konsernin
rahoituspolitiikka määrittää periaatteet ja määritelmät likviditeetti-, korko-, valuutta- ja
vastapuoliriskien hallintaan. Rahoituspolitiikka kuvaa lisäksi vastuunjaon rahoitusriskien
hallinnassa. Konserni seuraa rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti.

Markkinariski
Valuuttariskin hallinta
Transaktioriski

Valuuttariskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa konsernin taloudellinen asema muuttuu
valuuttakursseissa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Ulkomaankauppa, likviditeetin
hallinta euroalueen ulkopuolella olevissa maissa sekä konsernin sisäiset rahoitustapahtumat
muodostavat konsernin valuuttariskin. Konsernin rahoituspolitiikan tavoitteena on turvata
operatiivisen liiketoiminnan kannattavuus hallinnoimalla tunnistettuja valuuttariskejä. Samalla
pyritään kuitenkin säilyttämään konsernitasolla riittävä joustavuus sopeuduttaessa
valuuttamarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Rahoituspolitiikka määrittää hyväksytyt
suojausinstrumentit ja yhtiön politiikan mukaan suojaudutaan kaikilta tunnistetuilta
valuuttariskeiltä määriteltyjen limiittien puitteissa. Valuuttapositio sisältää konserniyhtiöiden
vieraissa valuutoissa olevat myyntisaamiset ja ostovelat, tytäryhtiörahoituksen tapahtumat,
valuuttatilien saldot sekä ennustetut rahavirrat kuten vahvistetut osto- ja myyntisopimukset.
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Ruotsin kruunu, Norjan kruunu, Tsekin koruna, Intian rupia, Puolan zloty ja Yhdysvaltain dollari
ovat suurimmat valuutat riskipositiossa. Venäjän ruplalla ei ole merkittävää vaikutusta
konsernin valuuttapositioon. Vuoden 2018 aikana Tieto käytti valuuttariskien suojaamiseen
valuuttatermiinejä ja -swappeja. Ulkomaanrahan määräisistä sopimuksista kertyneet voitot ja
tappiot esitetään konsernin tuloslaskelmassa.
Konserniyhtiöiden tulee suojata tunnistetut valuuttariskinsä Konsernirahoituksen kanssa, ellei
tälle ole juridisia esteitä. Konsernin valuuttaposition vertailuarvo on tilanne, jossa kaikki
tunnetut valuuttariskit on suojattu. Poikkeama tästä vertailuarvosta on määritelty avoimeksi
valuuttapositioksi. Konsernin bruttomääräisestä valuuttapositiosta voidaan tehdä seuraavat
poikkeamat (tunnistetuista valuuttariskeistä, poislukien suojaustransaktiot):
• +/- 15 %: Konsernirahoitus
• +/- 25 %: Treasury Committee
• Suuremmat poikkeamat: Hallitus
Suojausaste 31.12.2018 oli 99 % (94 %).
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Tunnistettu valuuttariski ja herkkyysanalyysi

Milj. euroa
SEK
31.12.2018
31.12.2017

RahoitusEnnus- ValuuttaUlkoiset
erien
tetut
positio
valuuttapositio rahavirrat yhteensä suojaukset

Ulkoisten
Transaktiovaluuttariskin suojausten
herkkyys(1 herkkyys(1

Nettovaikutus
tulokseen

0,7
-80,0

23,9
18,3

24,6
-61,7

-25,1
56,0

-0,1
8,0

2,5
-5,6

2,4
2,4

NOK
31.12.2018
31.12.2017

-12,3
-13,2

-2,0
6,8

-14,3
-6,4

14,2
5,6

1,2
1,3

-1,4
-0,6

-0,2
0,8

PLN
31.12.2018
31.12.2017

-0,1
0,1

-6,9
-9,5

-7,0
-9,4

6,9
9,2

0,0
0,0

-0,7
-0,9

-0,7
-0,9

CZK
31.12.2018
31.12.2017

-7,0
-5,0

-44,4
-34,4

-51,4
-39,4

51,1
40,1

0,7
0,5

-5,1
-4,0

-4,4
-3,5

31.12.2018
31.12.2017

-

-33,3
-22,1

-33,3
-22,1

33,1
21,9

-

-3,3
-2,2

-3.3
-1,9

USD
31.12.2018
31.12.2017

1,7
0,5

11,6
-

13,3
0,5

-13,1
-

-0,2
-0,1

-

-1,3
-0,1

Muut
31.12.2018
31.12.2017

-1,8
-1,6

-1,5
-2,9

-3,3
-4,5

1,5
2,9

0,2
0,2

-0,2
-0,3

0,0
-0,1

INR

1)

Valuuttakurssin 10 % negatiivisen muutoksen maksimivaikutus ennen veroja konsernin valuuttapositioon seuraavan

vuoden aikana, milj. euroa. Taulukko sisältää swap-sopimusten vaikutuksen.
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Translaatioriski

Rahoituspolitiikan mukaan translaatioposition suojauksesta päättää hallitus. Positioon sisältyy
euromaiden ulkopuolisten tytäryhtiöiden hankintahinta, osakepääoma, sidotut ja vapaat
oman pääoman erät sekä tilikauden tulos. Suurin osa translaatioriskistä koostuu 2 967
miljoonan Ruotsin kruunun positiosta. Translaatiopositiota ei ollut suojattu vuoden 2018 lopussa.

Korkoriskin hallinta

31.12.2017
Milj. euroa
Pääomamarkkinat
Rahamarkkinat
Muut lainat
Muut saatavat
2)

Merkittävin osa konsernin korkoriskistä koostuu lainoista sekä rahavarojen sijoituksista.
Korkoriskin hallinnan tavoite on minimoida korkovaihtelujen vaikutus Tiedon vuositulokseen
ja taloudelliseen asemaan. Konsernirahoitus vastaa konsernin korkoposition seurannasta ja
hallinnasta. Korkoriski muodostuu konsernin korollisista veloista ja saatavista sekä
korkojohdannaissopimuksista. Rahoituspolitiikka määrittää konsernin korkoriskin
hallintaperiaatteet sekä hyväksytyt suojausinstrumentit. Rahoituspolitiikan mukaan konsernin
korkoposition vertailuluku on määritetty vastaamaan 12 kk:n korkosidonnaisuusaikaa eli aikaa,
jonka kuluessa korkomuutokset vaikuttavat keskimäärin yhtiön korkoasemaan. Vuoden 2018
lopussa Tiedon veloista merkittävä osa muodostui toukokuussa 2013 ja syyskuussa 2018
liikkeellelasketuista 6 vuoden kiinteäkorkoisista joukkovelkakirjalainoista sekä pitkäaikaisesta
lainasta Euroopan Investointipankilta. Lainojen korkosidonnaisuusaika vuoden lopussa oli 28
kuukautta (9 kuukautta vuoden 2017 lopussa).
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Määrä
-99,8
78,2
-118,5
0,5

Duraatio
1,4
0,0
0,1
1,1

Keskikorko,
%
2,9
1,2
0,1
0,4

Korkoherkkyys2)
0,0
0,8
-1,2
0,0

Yhden prosenttiyksikön koronnousun maksimivaikutus (ennen veroja) korkokuluihin seuraavan vuoden aikana, milj. euroa.

Hyödykeriskien hallinta
Valtaosa konsernin sähkön hankinnasta on ulkoistettu erikseen valitulle toimittajalle.
Toimintamallin mukaan konserni ei enää tee omissa nimissään sähkön suojaussopimuksia.

Likviditeettiriskin hallinta ja jälleenrahoitus
Likviditeettiriskin hallinta ja jälleenrahoitusperiaatteet on määritelty rahoituspolitiikassa. Yksi
konsernirahoituksen päätehtäviä on riittävän likviditeetin turvaaminen konsernille. Konsernillla
on 150 milj. euron sitova luottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2021. Toukokuussa 2013
konserni laski liikkeelle kuusivuotisen 100 milj. euron joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy
maksettavaksi vuonna 2019. Likviditeetin turvaamiseksi konsernilla on myös konsernitililimiittejä
sekä 250 milj. euron yritystodistusohjelma. Lisäksi käytettävissä on 50 milj. euron suuruinen
saatavien myynti -fasiliteetti.

Konsernin lainat ja rahoitus
31.12.2018
Milj. euroa
Pääomamarkkinat
Rahamarkkinat
Muut lainat
Muut saatavat

Vuosikertomus 2018

Määrä
-199,1
164,6
-85,4
0,5

Duraatio
3,0
0,0
0,4
0,1

Keskikorko,
%
2,1
5,6
1,1
0,4

Korkoherkkyys2)
0,0
1,6
-0,9
0,0

Kesäkuussa 2018, konserni solmi Euroopan Investointipankin kanssa 85 milj. euron suuruisen
rahoitussopimuksen ja laina nostettiin marraskuussa. Syyskuussa konserni laski liikkeelle toisen
kuusivuotisen 100 milj. euron joukkovelkakirjalainan.
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Velkarakenne
31.12.2018
Milj. euroa
Lainat

Erääntymisajankohta
2021
2022
6,5
13,1
6,5
13,1

Käytössä
200,0
17,8
85,0
0,4
303,3

Käyttämättä
250,0
150,0
85,0
485,0

2019
100,0
17,8
0,4
118,3

2020
-

Korot

-

-

4,7

1,8

1,8

Ostovelat

Menovirta

-

-

101,5

-

Muut velat

Rahoitusleasingvelat

1,7

-

0,9

305,0

485,0

225,4

Yhteensä
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Joukkovelkakirjalaina
Yritystodistusohjelma
Luottolimiittisopimus
Velat yhteisyrityksille
Euroopan investointipankki
Muut lainat

2023
13,1
13,1

2024–
100,0
13,1
113,1

1,7

1,7

1,9

-

-

-

-

0,8

-

-

-

-

2,6

8,3

14,8

14,8

115,0
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31.12.2017
Milj. euroa
Lainat

Hallinto

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Erääntymisajankohta
2020
2021
0,2
0,2
-

Käytössä
100,0
115,0
16,0
3,6
234,6

Käyttämättä
135,0
150,0
85,0
370,0

2018
115,0
16,0
2,5
133,5

2019
100,0
0,9
100,9

Korot

-

-

2,8

1,1

0,0

Ostovelat

Menovirta

-

-

104,2

-

Muut velat

Rahoitusleasingvelat

2,6

-

0,9

237,2

370,0

241,4

Yhteensä
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Joukkovelkakirjalaina
Yritystodistusohjelma
Luottolimiittisopimus
Velat yhteisyrityksille
Euroopan investointipankki
Muut lainat

2022
-

2023–
-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

0,8

-

-

-

102,9

1,0

-

-

-
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Luottoriskin hallinta
Luottoriskiä hallinnoidaan konsernitasolla. Konsernin luottoriski koostuu sijoituksista,
johdannaissopimuksista ja asiakkaisiin liittyvistä riskeistä, kuten myyntisaamisista.
Konsernirahoitus ylläpitää vastapuolilistaa yritystodistuslimiittien ja muiden rahoitustransaktioiden
osalta rahoituspolitiikassa määriteltyjen rajoitusten puitteissa. Rahoituspolitiikan mukaisesti
yhtiön käyttämien pääpankkien pitkäaikaisten luottojen luokituksen tulee olla vähintään tasolla
Baa3 tai BBB-. Konsernin luottoriskipolitiikka määrittää rajat hyväksyttävälle asiakasluottoriskin
tasolle laskutussyklin ja maksuaikojen suhteen. Asiakkaisiin liittyviä luottoriskejä seurataan
maksukäyttäytymiseen sekä asiakkaiden taloudelliseen asemaan perustuen. Vertailuvuonna
2017 luottotappiovaraus kirjattiin mikäli asiakassaatava oli erääntynyt enemmän kuin 90 päivää.
Vuonna 2017 luottotappiovarausten määrä kasvoi 0,5 milj. euroa ja luottotappioita kirjattiin
0,1 milj. euroa.
Vuodesta 2018 alkaen konserni on noudattanut IFRS 9:n mukaisia arvonalentumissäännöksiä.
Konserni valitsi standardin salliman yksinkertaistetun lähestymistavan ja määrittää kaikille
rahoitusvaroilleen odotettavissa olevat luottotappiot koko niiden elinkaaren ajalta sekä laskee
odotettavissa olevat luottotappiot ennalta määritellyn varausmatriisin pohjalta. Laiminlyönti on
määritelty olevan yli 90 päivää erääntynyt saatava tai alaskirjaus johtuen siitä, että saatavaa ei
saada perittyä.

Tämän lisäksi konsernilla on käytössään globaalin luottovakuuttajan antama
asiakasluottovakuutus. Luottovakuutuksen ulkopuolelle jäävät kaikki julkisen sektorin asiakkaat
ja eräät muut valitut asiakkaat. Vakuuttajan kattamien asiakkaiden saamisten osalta ei lasketa
arvonalennusta, sillä konserni arvioi, että luottoriski vähenee merkittävästi siirtämällä se
vakuutuksenantajalle. Mikäli vakuutuksen piirissä olevalta asiakkaalta ei saada perittyä saatavaa,
vakuutus kattaa avoimista saatavista 90 % tai enintään luottovakuuttajalta saadun limiitin verran.
Konsernilla on erään pääpankkinsa kanssa solmittu saatavien myynti -fasiliteetti. Fasiliteetin
kokonaismäärä on 50 milj. euroa. Nämä myyntisaamiset arvostetaan käypään arvoon
tulosvaikutteisesti eikä niistä määritetä luottotappiota. Katso liitetieto 13. Konsernilla
ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä asiakkaiden, toimialojen ja/tai alueiden suhteen.
Raportointikauden päättymispäivänä suurin mahdollinen asiakkaisiin liittyvä luottotappioriski on
myyntisaamisten kirjanpitoarvo.

Konserni on segmentoinut ulkoiset asiakkaansa siten, että kunkin asiakassegmentin luottoominaisuudet olisivat samankaltaiset. Segmentoinnissa on käytetty seuraavia kriteerejä:
• Maaryhmä (Suomi, Ruotsi, Norja, muut EU-maat, muut maat)
• Toimialaryhmä (Finanssipalvelut, Julkinen terveydenhuolto ja hyvinvointi, Teolliset
asiakaspalvelut, Tuotekehityspalvelut)
• Saatavan erääntyminen (ei erääntynyt, viivästynyt 1–7 päivää, 8–30 päivää, 31–60 päivää,
61–90 päivää, yli 90 päivää)
• Kunkin segmentin odotettavissa oleva luottotappio (prosenteissa) vastaa toteutuneita
luottotappiota edellisten kolmen vuoden aikana. Konserni ei oikaissut näitä
makrotaloudellisten olosuhteiden vuoksi, koska merkittäviä muutoksia tai tapahtumia ei
havaittu niissä talousympäristöissä, joissa konsernin asiakkaat toimivat.
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Konsernin myyntisaamisten erääntyminen ja odotettavissa olevat luottotappiot
31.12.2018
Milj. euroa
Myyntisaamiset, joihin liittyy arvonalentumisia
Keskimääräinen odotettu luottotappioprosentti
Laskettu luottotappio
Harkinnanvarainen luottotappio
Luottotappio yhteensä
Myyntisaamiset arvonalentumisten jälkeen
Luottovakuutuksen kattamat myyntisaamiset
Myyntisaamiset yhteensä

Erääntymättömät

Erääntyneet
1–7 päivää

Erääntyneet
8–30 päivää

Erääntyneet
31–60 päivää

Erääntyneet
61–90 päivää

Erääntyneet
yli 90 päivää

Yhteensä

151,2
-0,1 %
-0,2
-0,0
-0,2
150,9
93,6
244,5

26,3
-0,4 %
-0,1
-0,0
-0,2
26,1
15,8
42,0

1,3
-2,5 %
-0,0
-0,0
1,3
1,4
2,7

2,0
-4,0 %
-0,1
-0,0
-0,1
1,9
0,5
2,3

0,8
-5,1 %
-0,0
-0,0
-0,0
0,8
0,5
1,2

0,9
-22,4 %
-0,2
-0,1
-0,3
0,6
0,5
1,1

182,4
-0,4 %
-0,7
-0,1
-0,8
181,6
112,3
293,9

Laskettaessa luottotappiovarausta sopimukseen perustuville varoille, varausmatriisista käytetään ei-erääntyneille laskuille määritettyä luottotappioprosenttia samaan segmentointiin perustuen. 		
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Sopimuksiin perustuvat nettovarat

Pääoman hallinta
31.12.2018
Milj. euroa
Sopimuksiin perustuvat varat
Keskimääräinen luottotappioprosentti
Laskettu luottotappio
Sopimuksiin perustuvat varat, netto

Erääntymättömät
39,6
-0,3 %
-0,1
39,5

Nettovelka
12 kk EBITDA (pois lukien myyntivoitot)
Nettovelka/EBITDA (pois lukien myyntivoitot)

Seuraavassa taulukossa esitetään saatavan erääntymiseen perustuvan odotettavissa olevan
luottotappion muutos, joka on kirjattu myynti- ja muihin saamisiin.

Milj. euroa
1.1.
Kertyneiden voittovarojen kautta
oikaistut
1.1. oikaistu
Kirjatut arvonalentumistappiot
Luottotappioina alaskirjatut erät
Peruutetut arvonalentumiset
Perityt erät
31.12.

Myyntisaamiset
2018
1,9
0,4
2,3
5,2
-6,6
-0,1
0,8

2017
1,5
1,5
0,5
-0,1
1,9

Sopimuksiin
perustuvat varat
2018
-

2017
-

0,1
0,1
0,1

Konsernin tavoitteena on pitää pääomarakenne tasolla, joka varmistaa riittävän taloudellisen
liikkumavaran yhtiön toiminnalle. Konsernin pääomarakennetta seurataan säännöllisesti
nettovelan ja EBITDA:n (Net debt/EBITDA) suhteen kautta. Nettovelka/EBITDA lasketaan
jakamalla korollinen nettovelka viimeisen 12 kuukauden EBITDA:lla (pois lukien myyntivoitot).

-

31.12.2018
137,4
208,0
0,7

31.12.2017
155,7
193,8
0,8

Nettovelka/EBITDA suhdeluku (pois lukien myyntivoitot, mutta sisältäen ennakkomaksut) on
myös luottokovenantti yhtiöllä olevassa sitovassa luottolimiitissä. Yhtiö oli vuoden 2018
päättyessä sekä vertailuvuonna sopimuksen mukaisen kovenantin puitteissa.

Rahoitusvarojen ja -velkojen kuittaaminen
Johdannaissopimusvastapuolten kanssa olevat sopimukset rahoitusvarojen ja -velkojen
kuittaamisesta perustuvat ISDA:n runkosopimuksiin tai samansisältöisiin vastaaviin sopimuksiin.
Näiden sopimusten mukaan netotus on mahdollista ainoastaan erikseen määriteltyjen
tilanteiden, kuten toisen osapuolen sopimusrikkomuksen tai force majeure -tyyppisen tilanteen
vallitessa.

Myyntisaamisista ja sopimuksiin perustuvista varoista kirjatut arvonalentumistappiot sisältyvät
liiketoiminnan muihin kuluihin tuloslaskelmassa.
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Johdannaissaamiset ja -velat
Liitännäiset, netottamattomat tase-erät
31.12.2018
Milj. euroa
Johdannaissaamiset
Johdannaisvelat

Rahoitusvarojen
taseeseen kirjatut
bruttomäärät
2,6
-0,4

Taseessa netotettujen
rahoitusvelkojen
bruttomäärät
-

Nettorahoitusvarat
taseessa
2,6
-0,4

Rahoitusinstrumentit
-0,3
0,3

Saatu käteisvakuus
-

Nettosumma
2,3
-0,1

31.12.2017
Milj. euroa
Johdannaissaamiset
Johdannaisvelat

1,8
-0,9

-

1,8
-0,9

-0,5
0,5

-

1,3
-0,4
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21. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot
sekä käyvän arvon hierarkia
Rahoitusvarat

Rahoitusvelat
31.12.2018

Milj. euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
Myyntisaamiset käypään arvoon
tulosvaikutteisesti arvostettuna1)
Lyhytaikaiset johdannaissaamiset
Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon
arvostettavat rahoitusvarat
Pitkäaikaiset
Korolliset lainasaamiset
Lyhytaikaiset
Korolliset lainasaamiset
Myyntisaamiset
Korkosaamiset
Rahavarat
Yhteensä

Kirjanpitoarvot

31.12.2017

Käyvät
arvot

Kirjanpitoarvot

31.12.2018

Käyvät
arvot

Käyvän
arvon
hierarkia

0,9
2,6

0,9
2,6

0,4
1,8

0,4
1,8

Taso 2
Taso 2

0,5

0,5

0,5

0,5

Taso 3

1,1

1,1

1,2

1,2

Taso 2

0,9
293,9
0,1
164,6
464,8

0,9
293,9
0,1
164,6
464,8

2,0
308,9
0,0
78,2
393,1

2,0
308,9
0,0
78,2
393,1

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Milj. euroa
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvelat
Lyhytaikaiset johdannaisvelat
Jaksotettuun hankintamenoon
arvostetut rahoitusvelat
Pitkäaikaiset
Rahoitusleasingvelat
Lainat2)
Muut velat
Lyhytaikaiset
Ostovelat
Korkovelat
Rahoitusleasingvelat
Lainat
Yhteensä

31.12.2017

Kirjanpitoarvot

Käyvät
arvot

Kirjanpitoarvot

Käyvät
arvot

Käyvän
arvon
hierarkia

0,4

0,4

0,9

0,9

Taso 2

0,8
184,6
2,8

0,8
201,3
2,8

1,7
100,8
3,8

1,7
103,7
3,8

Taso 2
Taso 2
Taso 2

101,5
2,2
0,8
117,8
411,0

101,5
2,2
0,8
117,8
427,6

104,2
1,8
0,8
133,8
347,8

104,2
1,8
0,8
133,8
350,6

Taso 2
Taso 2
Taso 2
Taso 2

Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja
korkonoteerauksia.
Lainat, muut saamiset ja rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää.
Niiden kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen arvioidaan vastaavan toisiaan lukuunottamatta:
1)

Myyntisaamiset, jotka myydään saatavien myynti -fasiliteetin puitteissa (0,9 milj. euroa 31.12.2018), luokitellaan käypään

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja esitetään erillään muista myyntisaamisista. Yhtiö arvioi, että niiden
kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa niiden lyhytaikaisen luonteen vuoksi.
2)

Kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina, jonka kirjanpitoarvoa ei ole oikaistu käyvän arvon mukaan. Joukkovelkakirjan käypä

arvo on laskettu raportointijakson päättyessä vallinneen markkinahinnan mukaisesti.
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KONSERNIN RAKENNE JA LIIKEARVO
22. Johdannaiset

23. Tytäryhtiöt

Johdannaissopimusten nimellisarvot
Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka eivät ole vielä erääntyneet tai
joita ei ole suljettu. Avoinna oleva nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita markkinariskiä, sillä
joidenkin sopimusten riski voi kumoutua toisten sopimusten kautta.

Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöosakkeet

Milj. euroa
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2018
170,0
-

31.12.2017
179,6
0,9

31.12.2018
2,2
-

31.12.2017
0,8
0,1

Johdannaissopimusten käyvät arvot
Johdannaissopimusten nettomääräiset käyvät arvot
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

Johdannaissopimuksia on käytetty vain taloudelliseen suojaukseen.
Johdannaissopimusten käyvät positiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2018
2,6
-

31.12.2017
1,7
0,1

Johdannaissopimusten käyvät positiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2018
-0,4
-

31.12.2017
-0,9
0,0

Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja
korkonoteerauksia.		
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Yhtiön nimi
Tieto Austria GmbH
Tieto (Beijing) Technology Co., Ltd.
Tieto Canada Inc.
Tieto China Co., Ltd.
Tieto Czech s.r.o.
Tieto Czech Support Services s.r.o.
Tieto Denmark A/S
Tieto DK A/S
Tieto Estonia AS
Tieto Finland Oy
Tieto Finland Support Services Oy
Tieto Germany GmbH
Tieto Global Oy
Tieto Great Britain Ltd.
Tieto Latvia SIA
Tieto Lietuva UAB
Tieto Netherlands Holding B.V.
Tieto Norway AS
Tieto Poland Sp. z o.o
Tieto Sdn Bhd
Tieto Singapore Pte. Ltd.
Tieto Support Services Sp. z o.o.
Tieto Sweden AB
TietoEnator Inc.
Yhteensä

Kotimaa
Itävalta
Kiina
Kanada
Kiina
Tsekin tasavalta
Tsekin tasavalta
Tanska
Tanska
Viro
Suomi
Suomi
Saksa
Suomi
Iso-Britannia
Latvia
Liettua
Alankomaat
Norja
Puola
Malesia
Singapore
Puola
Ruotsi
Yhdysvallat

Emoyhtiön
omistusosuus
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

31.12.2018
Kirjanpitoarvo
emoyhtiössä
Milj. euroa
0,8
0,4
1,0
4,3
8,0
0,0
5,3
1,6
3,3
137,2
1,6
0,5
1,1
0,5
10,3
2,6
24,5
172,5
3,3
0,2
0,3
0,4
549,3
8,0
937,0
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Tytäryhtiöiden omistamat konserniyhtiöosakkeet

Yhtiön nimi
Avega Affero AB
Avega Amplio AB
Avega Aqilo AB
Avega Catalyst AB
Avega Complius AB
Avega Dinamiko AB
Avega Effectus AB
Avega Group AB
Avega Kipeo AB
Avega Kite AB
Avega Miundo AB
Avega Mtoni AB
Avega Nuvem AB
Avega Primero AB
Avega Proferio AB
Avega Qurio AB
Avega Scire AB
Avega Senso AB
Emric AB
Emric d.o.o. Beograd
Emric Operations AB
Meridium AB
Petrostreamz Software e Serviços de
Consultoria em Oil & Gas Ltda
PT Emric Asia
Tieto India Pvt. Ltd.
Tieto Netherlands B.V.
Tieto Rus OOO
Tieto Sweden Support Services AB
Tieto U.S. Inc.
Yhteensä
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Kotimaa
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Ruotsi
Serbia
Ruotsi
Ruotsi
Brasilia
Indonesia
Intia
Alankomaat
Venäjä
Ruotsi
Yhdysvallat

Konsernin
omistusosuus
%
100,0
100,0
100,0
100,0
90,2
90,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,2
90,2
100,0
100,0
98,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

31.12.2018
Kirjanpitoarvo
emoyhtiössä
Milj. euroa
0,2
0,5
0,1
0,4
0,0
0,0
0,9
45,9
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,9
2,8
0,2
0,0
34,9
0,0
0,4
6,8

Kaikki tytäryhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen. Intian tytäryhtiöiden virallinen tilikausi on
1.4.–31.3. Intian lainsäädännön mukaisesti.
Tieto Great Britain Ltd. on vapautettu Iso-Britannian osakeyhtiölain mukaisesta
tilintarkastuvelvoitteesta pykälän 479A nojalla. Emoyhtiö Tieto Oyj on antanut emoyhtiön
takauksen kaikista Tieto Great Britain Ltd:n vastuista tilikauden 2018 päätöstilanteen mukaan.

0,0
0,0
80,8
2,9
2,3
0,0
1,0
182,7
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24. Osuudet yhteisyrityksissä

Yhteisyritykset

31.12.
Tieto Esy Oy
TietoIlmarinen Oy
Tietokarhu Oy

Emoyhtiön
osuus %
2018
2017
80,0
80,0
70,0
70,0
80,0
80,0

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Yhteisyritysten taloudellinen informaatio ja henkilöstö

Tieto on perustanut seuraavat yhteisyritykset tuottaakseen korkealaatuisia IT-palveluita
asiakkaille. Kaikki yhteisyritykset sijaitsevat Suomessa.

Osakkeiden
lukumäärä
2018
2017
7 300
7 300
3 570
3 570
8 000
8 000

Hallinto

Äänivalta
%
2018
2017
34,0
34,0
30,0
30,0
20,0
20,0

Kirjanpitoarvo,
milj. euroa
2018
2017
5,5
4,9
3,0
2,5
7,5
8,9
16,0
16,3

Täsmäytys kirjanpitoarvoon
Milj. euroa
Hankintameno 1.1.
Hankintameno 31.12.

2018
3,7
3,7

2017
3,7
3,7

Pääomaosuus 1.1.
Osuus tuloksista
Saadut osingot
Arvonalentuminen
Pääomaosuus 31.12.

12,6
5,8
-3,2
-2,9
12,3

12,8
3,2
-3,5
12,6

Kirjanpitoarvo 31.12.

16,0

16,3

31.12.2018
Milj. euroa
Pitkäaikaiset varat
Lyhytaikaiset varat
Yhteensä

Tieto Esy Oy
0,0
4,9
4,9

TietoIlmarinen Oy
0,2
2,1
2,3

Tietokarhu Oy
0,1
16,2
16,2

Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
Yhteensä

0,1
1,1
1,1

0,1
0,9
1,0

1,0
9,4
10,3

6,1
-4,7
1,3
-0,3
1,1

4,8
-4,2
0,7
-0,0
0,7

32,8
-25,6
7,2
-1,6
5,6

Tieto Oyj:lle maksetut osingot

0,3

-

2,9

Kokoaikaisen henkilöstön
keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana

40

25

146

Liikevaihto
Kulut
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto

Pääomaosuus sisältää konsernitason liikearvoa 7,4 (10,3) milj. euroa.
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31.12.2017
Milj. euroa
Pitkäaikaiset varat
Lyhytaikaiset varat

Tieto Esy Oy
0,1
4,4
4,4

TietoIlmarinen Oy
0,2
1,4
1,6

Tietokarhu Oy
0,1
16,2
16,3

0,1
1,3
1,4

0,1
0,8
0,9

0,3
12,0
12,3

6,5
-6,1
0,4
-0,1
0,3

4,2
-4,2
0,0
-0,0
0,0

29,1
-24,5
4,6
-0,9
3,7

Tieto Oyj:lle maksetut osingot

1,0

-

2,5

Kokoaikaisen henkilöstön
keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana

50

27

172

Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat

Liikevaihto
Kulut
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto

Yhteisyrityksiin ei liity vakuuksia ja vastuusitoumuksia.
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25. Yrityshankkinnat ja -myynnit
Yrityshankinnat vuonna 2018
Seuraavat hankinnat saatiin päätökseen vuoden 2018 aikana:
* Petrostreamz AS, omistusosuus 100 % osakkeista, alkaen 1.2.2018
* NSEC AB, omistusosuus 100 % osakkeista, alkaen 1.5.2018
* Meridium AB, omistusosuus 100 % osakkeista, alkaen 1.11.2018

Petrostreamz AS
Petrostreamz AS on nopeasti kasvava, pitkälle kehitettyjen mallintamiseen suunnattujen
ohjelmistojen ja palveluiden toimittaja öljy- ja kaasuteollisuudelle. Yrityshankinta laajentaa
edelleen Tiedon palvelutarjontaa ja kyvykkyyksiä pitkälle kehitetyissä ratkaisuissa öljy- ja
kaasuteollisuudelle. Petrostreamz AS on osa Toimialaratkaisut segmenttiä.
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto maksetusta vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana
hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käypä arvo.
Maksettu vastike
Milj. euroa
Käteisvarat
Ehdollinen vastike
Yhteensä

3,4
3,7
7,1
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NSEC AB ja Meridium AB

Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista kirjatut määrät
Milj. euroa
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Laskennalliset verosaamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
Lainat
Laskennalliset verovelat
Ostovelat ja muut velat
Liikearvo
Yhteensä

Hallinto

NSEC AB:n ja Meridium AB:n hankinnoilla ei yksinään ole merkittävää vaikutusta
konsernitilinpäätökseen, joten ne esitetään yhteenlaskettuina.
0,0
1,3
0,5
0,9
0,1
-1,3
-0,3
-0,5
6,3
7,1

NSEC AB oli ruotsalainen turvallisuuspalveluja tarjoava yritys, nykyisin sulautettu Tieto Sweden
AB:hen. Hankinta laajentaa Tiedon tietoturvan hallintapalveluita, tietoturvakonsultointia sekä
tietoturvatuotteiden jälleenmyynti- ja käyttöönottopalveluita.
Meridium AB on keskittynyt asiakaskokemuksen asiantuntijuuteen Ruotsin markkinalla Episerver
teknologia ytimenään. Yritysosto vahvistaa Tiedon jalansijaa Ruotsissa sekä parantaa yhtiön
valmiuksia auttaa pohjoismaisia asiakkaita kehittämään asiakassuhteitaan digitalisoituvassa
maailmassa.

Ehdollinen vastike perustuu pääasiassa ostetun ja yhdistetyn liiketoiminnan katteiden
kehitykseen kolmen vuoden aikana hankinta-ajankohdasta lähtien.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto maksetusta vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana
hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käypä arvo.

Tunnistetut aineettomat hyödykkeet liittyvät asiakassuhteisiin ja teknologiaan. Hankinnasta
syntynyt liikearvo johtuu hankitusta markkinaosuudesta, synergioista ja liiketoimintaosaamisesta.
Kirjattu liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. Hankinnasta syntyneet kulut, 0,1 milj.
euroa, sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin tuloslaskelmassa ja liiketoiminnan rahavirtaan.

Maksettu vastike

Hankinnan jälkeen yhtiö on lisännyt konsernin liikevaihtoa 0,9 milj. euroa ja aineettoman
omaisuuden käyvän arvon poistojen jälkeistä liikevoittoa -0,9 milj. euroa. Jos hankinta olisi tehty
vuoden alussa, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut noin 1,0 milj. euroa ja liikevoittoon noin
-0,9 milj. euroa.
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Milj. euroa
Käteisvarat
Ehdollinen vastike
Yhteensä

8,1
0,7
8,8
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Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta Avegan tytäryhtiöissä

Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista kirjatut määrät
Milj. euroa
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
Laskennalliset verovelat
Ostovelat ja muut velat
Liikearvo
Yhteensä

Hallinto

Tieto kasvatti vuoden 2018 aikana omistustaan Avega-yhtiöissä hankkimalla
määräysvallattomien omistajien osuuksia yhteensä 3,0 milj. eurolla.
0,1
1,0
1,6
1,6
-0,4
-1,7
6,5
8,8

Ehdollinen vastike perustuu pääasiassa avainhenkilöiden pysymiseen yhtiön palveluksessa.

Vuosina 2015 ja 2016 suoritettujen yritysostojen ehdollisten vastikkeiden
muutos
Vuosien 2015 ja 2016 yritysostojen ehdolliset vastikkeet ja niitä vastaava ehdollinen velka
alenivat 3,8 milj. euroa.
Milj. euroa
Ehdollinen vastike 1.1.2018
Vuonna 2018 kirjattu muutos
Jäljellä oleva ehdollinen vastike

3,8
-3,8
-

Tunnistetut aineettomat hyödykkeet liittyvät asiakassuhteisiin ja teknologiaan. Hankinnoista
syntynyt liikearvo johtuu hankitusta markkinaosuudesta, synergioista ja liiketoimintaosaamisesta.
Kirjattu liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. Hankinnoista syntyneet kulut, 0,1 milj.
euroa, sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin tuloslaskelmassa ja liiketoiminnan rahavirtaan.
Hankinnan jälkeen yhtiöt ovat lisänneet konsernin liikevaihtoa 2,8 milj. euroa ja aineettoman
omaisuuden käyvän arvon poistojen jälkeistä liikevoittoa 0,2 milj. euroa. Jos hankinnat olisi tehty
vuoden alussa, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut noin 9,2 milj. euroa ja liikevoittoon noin
0,7 milj. euroa.
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26. Liikearvon arvonalentumistestaus

Yritysmyynnit vuonna 2018
Seuraavat liiketoimintamyynnit saatiin päätökseen vuoden 2018 aikana:
* ProArc liiketoiminta Norjassa, tammikuusta 2018
* Cross-advertising -liiketoiminta Pohjoismaissa, elokuusta 2018

ProArc
ProArc on teknisten asiakirjojen hallinnan sovellus pääkohdealueenaan öljy-, kaasu- ja tekniikan
ala. ProArc-yksikkö kuului Software Innovationiin ja oli osa Toimialaratkaisut-segmenttiä. Myydyn
liiketoiminnan liikevaihto oli noin 7 milj. euroa. Myyntivoitto on eritelty alla.
Milj. euroa
Aineettomat hyödykkeet
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikaiset velat
Nettovarojen käypä arvo
Yritysmyynnille allokoitu liikearvo
Yritysmyynnille allokoidut nettovarat yhteensä
Transaktiokulut
Kaupassa saadut käteisvarat
Myyntivoitto

Hallinto

1,7
-0,4
-0,3
1,0
3,1
4,1
0,7
7,8
3,0

Transaktiokulut sisältyvät investointien rahavirtaan.

Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittu liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille,
jotka ovat konsernin raportoitavat segmentit (palvelualueet). Kaikkien rahavirtaa tuottavien
yksiköiden sisältämä liikearvo voidaan katsoa merkittäväksi suhteessa koko konsernin
liikearvoon. Jokainen rahavirtaa tuottava yksikkö tarjoaa tietotekniikkaratkaisuja ja -palveluita
oman markkinasegmenttinsä valikoidulle asiakaskunnalle. Vuoden 2018 aikana Tieto toteutti
sisäisiä liiketoimintasiirtoja pääasiassa Teknologiapalvelut ja uudistaminen -palvelualueelta
ja Toimialaratkaisut-palvelualueelta Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -alueelle.
Liiketoimintasiirtojen mukana siirtyi vastaavat osuudet liikearvoista. Merkittävin määrä liikearvoa,
22 milj. euroa, siirtyi Teknologiapalvelut ja uudistaminen -palvelualueelta Liiketoiminnan
konsultointi ja toteutus -alueelle. Liikearvo on kohdistettu seuraavasti:
Liikearvon kirjanpitoarvo kohdennettuna rahavirtaa tuottaville yksiköille
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä

31.12.2018
148,2
95,4
144,8
54,2
442,6

31.12.2017
167,4
65,9
150,1
57,9
441,3

Cross-advertising
Cross-advertising on monikanavainen markkinoinnin hallinnan pilvipohjainen ratkaisu, joka kattaa
koko mainontaprosessin: myynnistä CRM-järjestelmiin, varauksista tuotantoon ja laskutukseen.
Liiketoiminta oli osa Toimialaratkaisut segmenttiä. Kirjattu myyntivoitto on 1,6 milj. euroa.
Yritysmyynti ei ole kooltaan merkittävä, minkä vuoksi siitä ei esitetä erillisiä liitetietoja.
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Verrattuna 31.12.2017 kirjanpitoarvoon, liikearvo lisääntyi 1,3 milj. euroa. Yritysostot
lisäsivät liikearvoa 12,8 milj. euroa. Yritysmyynnit vähensivät liikearvoa 3,5 milj. euroa ja
valuuttakurssivaihtelut 8,0 milj euroa.
Kustakin rahavirtaa tuottavasta yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu kyseisen
omaisuuden käyttöarvoon, joka on tulevien kassavirtaodotusten nykyarvo. Kolmen ensimmäisen
vuoden kassavirtaodotukset pohjautuvat ylimmän johdon hyväksymiin ja ulkopuolisista lähteistä
saatujen alan kasvuennusteiden tukemiin yhtiön talousennusteisiin. Tämän jälkeisten kahden
vuoden kassavirtojen kasvuoletukset vaihtelevat välillä 1–7 % heijastaen johdon arviota alan
pitkän aikavälin keskimääräisestä kasvusta. Kyseisen viiden vuoden ennustejakson jälkeiselle
ajalle käytetty kasvu on 2 %, joka ei ylitä odotettua reaalikasvua. Ennustetut katteet perustuvat
odotetuilla tehokkuusparannuksilla oikaistuihin aiempien vuosien tuloksiin.
Kassavirtaennusteet diskontataan pääomakustannusten painotetulla keskiarvolla (WACC) ennen
veroja. Diskonttokorko perustuu 30 vuoden valtion obligaatioiden keskikorkoon maissa, joissa
rahavirtaa tuottavat yksiköt toimivat. Obligaatiokorkoa oikaistaan yleisten markkinariskien ja
rahavirtaa tuottavien yksiköiden liiketoimintariskien mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden
veroton diskonttokorko vaihtelee välillä 7–13 % (6–12 %).
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Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kassavirtaodotusten diskonttauksessa käytetyt olettamat
2018
%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut

Kolme ensimmäistä vuotta
Kasvu
EBITDA %
1–2
15–16
6–7
10–11
4–10
13–18
5–6
10

Seuraavat kaksi vuotta
Kasvu
WACC
2
6,8
3–4
6,8
4–5
7,1
4
12,8

2017
%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut

Kolme ensimmäistä vuotta
Kasvu
EBITDA %
1
16
8–10
10–13
6–8
15–19
5–7
10

Seuraavat kaksi vuotta
Kasvu
WACC
1
6,2
6
6,3
6–7
6,5
3
12,0

Liikearvon testaus ei osoittanut arvon alentumista. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden
käyttöarvolaskelmat ovat herkimpiä EBIT-%:n muutoksille sekä korkotason muutoksille.
Tuotekehityspalveluiden kerrytettävissä oleva rahamäärä, 127 milj. euroa, on 43 milj. euroa
suurempi kuin kirjanpitoarvo. Tuotekehityspalveluiden kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi
samansuuruinen kirjanpitoarvon kanssa, jos yksittäiset avainolettamat muuttuisivat seuraavalla
tavalla:
EBIT-%:n muutos (%-yksikköä)
Korkojen muutos (%-yksikköä)

-3
+5

Muiden rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä oleva rahamäärä on
huomattavasti suurempi kuin yksikön kirjanpitoarvo, eikä mikään todennäköinen muutos
arvonalentumistestauksessa käytetyissä olettamissa alentaisi kerrytettävissä olevaa rahamäärää
kirjanpitoarvon tasolle.
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MUUT TIEDOT
27. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Milj. euroa
Omasta velasta
Pantit1)
Yrityskiinnitykset1)
Takaukset2)
Toimitustakaukset
Vuokratakaukset
Muut
Muut omat vastuut
Yhden vuoden kuluessa maksettavat vuokravastuut
1–5 vuoden kuluttua maksettavat vuokravastuut
5 vuoden jälkeen maksettavat vuokravastuut
Yhden vuoden kuluessa maksettavat leasingvastuut
1–5 vuoden kuluttua maksettavat leasingvastuut
5 vuoden jälkeen maksettavat leasingvastuut
Ostositoumukset
Muut
1)

Myynnit ja ostot lähipiirin kanssa tehdään yleisillä markkinaehdoilla ja markkinahintoihin
perustuen. Lähipiirin puolesta ei ole vakuuksia eikä vastuusitoumuksia.
31.12.2018

31.12.2017

-

1,6
3,4

26,5
8,1
0,8

0,9
8,6
0,5

39,6
113,7
8,3
8,8
11,6
0,0
5,3
0,8

41,6
98,0
17,9
10,9
12,0
0,4
7,4
1,6

Konserni on sulkenut vähän ennen vuoden 2017 loppua hankkimansa konserniyhtiön paikalliset luottofasiliteetit (1,0 milj.

Tapahtumat yhteisyritysten kanssa on esitetty alla. Lisätietoa yhteisyrityksistä on esitetty
liitetiedossa 24 ja tytäryhtiöt on lueteltu liitetiedossa 23. Tietoa johdon palkitsemisesta on
esitetty liitetiedossa 7.
Liiketoimet ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa
Milj. euroa
Myynti
Liiketoiminnan muut tuotot
Ostot
Saatavat
Velat sisältäen konsernitilivelan

31.12.2018
1,5
3,8
4,1
0,7
18,2

31.12.2017
1,6
4,5
3,1
0,7
16,3

Joidenkin yhteisyritysten osalta Tieto Oyj on sitoutunut yhdessä muiden omistajien kanssa
tarvittaessa osallistumaan omistusosuutensa suhteessa niihin rahoitusjärjestelyihin, jotka
perustuvat vahvistettuun strategiasuunnitelmaan.

euroa). Luottofasiliteettien vakuudeksi konserniyhtiö oli pantannut tytäryhtiönsä osakkeita (kirjanpitoarvo 1,6 milj. euroa) sekä
yrityskiinnitysvelkakirjoja 3,4 milj. euron arvosta.
2)

Lisäksi 8,0 (8,6) milj. euroa vastuusitoumuksia konsernin taseeseen sisältyvien velkojen vakuutena.

29. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

28. Lähipiiritapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia tapahtumia, joilla olisi vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.

Tiedon lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt, yhteisyritykset ja yhtiön ylin johto sekä heidän läheiset
perheenjäsenet. Ylimpään johtoon kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä
toimitusjohtaja.

Tieto julkisti uuden strategiansa 6.2.2019. Sen tavoitteena on hyödyntää datakeskeisen
maailman tarjoamia nopeasti kehittyviä mahdollisuuksia ja jatkaa sekä taloudellisen tuloksen että
omistaja-arvon kasvattamista.
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS (FAS)

Tuloslaskelma
Euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Liite
1

2018
166 343 633,36

2017
176 960 216,82

2
3
8, 9
4

32 382 596,33
-16 877 285,94
-4 450 668,78
-191 001 184,75
-13 602 909,78

51 414 641,68
-17 621 001,44
-4 711 944,36
-205 636 356,40
405 556,30

6

90 523 243,01
76 920 333,23

63 086 108,02
63 491 664,32

49 462,49
74 100 000,00
151 069 795,72

-49 462,49
45 400 000,00
108 842 201,83

-11 503 353,77
139 566 441,95

-5 385 238,55
103 456 963,28

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos
Saadut konserniavustukset
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto
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Tase
Vastaavaa
Euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Saamiset yhteisyrityksiltä
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
Liite

31.12.2018

31.12.2017

8
9
10

8 164 547,97
3 858 368,33
940 868 684,69
952 891 600,99

9 263 664,19
5 648 961,93
940 868 684,69
955 781 310,81

11
11

44 546 039,77
876 313,23
45 422 353,00

46 285 726,27
212 418,03
46 498 144,30

3 130,08
96 466 044,92
138 114,20
2 663 616,62
5 326 458,37
104 597 364,19

398 956,87
67 573 692,56
143 252,10
2 535 590,56
6 149 601,88
76 801 093,97

117 681 035,04
267 700 752,23

35 205 017,12
158 504 255,39

1 220 592 353,22

1 114 285 566,20

12, 13
12, 13
13

Euroa
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero

31.12.2018

31.12.2017

76 555 412,00
13 791 579,51
12 843 921,39
472 259 988,62
139 566 441,95
715 017 343,47

76 555 412,00
13 791 579,51
12 843 921,39
469 181 758,56
103 456 963,28
675 829 634,74

-

49 462,49

Pakolliset varaukset

15

206 715,14

609 667,48

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat
Lainat
Muu pitkäaikainen vieras pääoma

16
16
16

100 000 000,00
85 000 000,00
2 348,13
185 002 348,13

100 000 000,00
5 834,27
100 005 834,27

7 472 320,18
179 546 085,68
17 843 192,08
100 000 000,00
719 980,76
14 784 367,78
320 365 946,48

8 519 021,30
183 772 402,12
16 425 726,14
114 931 506,91
1 729 704,12
12 412 606,63
337 790 967,22

505 368 294,61

437 796 801,49

1 220 592 353,22

1 114 285 566,20

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Velat yhteisyrityksille
Joukkovelkakirjalainat
Lainat
Muut velat
Siirtovelat

Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
Vuosikertomus 2018
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Rahoituslaskelma
Euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut oikaisut
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Liiketoiminnan rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Saadut korot
Saadut osingot ja pääomanpalautukset
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta

2018

2017

76 920 333,23

63 491 664,32

4 450 668,78
-90 523 243,01
-350,87
266 561,97

4 711 944,36
-63 086 108,02
-14 323 663,19
-101 650,30

-8 886 029,90

-9 307 812,83

10 127 609,05

18 230 024,50

-10 837 417,05
-9 595 837,90

-1 226 988,831)
7 695 222,84

-15 505 905,97
10 038 904,86
94 246 754,12
-5 431 565,33
73 752 349,78

-18 611 043,32
10 787 730,68
66 514 017,67
-229 534,38
66 156 393,49

Euroa

2018

2017

-2 263 737,51
702 778,55

-5 586 732,99
214 520,00

-7 841 504,75
7 888 523,08
-1 513 940,63

-993 772,36
15 568 071,00
-106 696 981,30
66 662 490,53
-30 832 405,12

-103 356 888,60
2 276 314,10
185 000 000,00
982 114 590,08
-1 089 077 991,55
-12 118 415,26
45 400 000,00
10 237 608,77

-101 000 681,25
432 763,55
1 661 071 287,25
-1 614 343 805,53
-21 578 073,271)
47 200 000,00
-28 218 509,25

Rahavarojen nettomuutos

82 476 017,92

7 105 479,12

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

35 205 017,12
117 681 035,04
82 476 017,92

28 099 538,00
35 205 017,12
7 105 479,12

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Tytäryhtiöden hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla
Tytäryhtiöden myynti vähennettynä luovutetuilla rahavaroilla
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot
Omien osakkeiden luovutukset
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Konsernitilisaamisten ja -velkojen muutos, netto
Saatu konserniavustus
Rahoituksen rahavirta

1)
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Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet (FAS)
Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Konsernin emoyhtiön, Tieto Oyj:n, tilinpäätös laaditaan Suomen tilinpäätössäännösten
mukaisesti.

Eläkejärjestelyt
Yhtiön eläkevastuiden hallinnoinnista vastaavat eläkevakuutusyhtiöt. Kaikki yhtiön eläkevastuut
on katettu täysimääräisesti.

Rahoitusinstrumentit
Tieto Oyj (y-tunnus 0101138-5) on IT-palveluihin ja ohjelmistotuotteisiin keskittyvä Suomen
lainsäädännön mukaisesti perustettu julkinen suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on
Espoo: Keilalahdentie 2-4, 02101 Espoo, Suomi ja se on listattu NASDAQ Helsingissä ja
Tukholmassa. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen julkaistavaksi 28. helmikuuta 2019. Osakeyhtiölain
mukaan osakkeenomistajilla on oikeus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen.
Yhtiökokouksella on mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

Yhtiö soveltaa kirjanpitolain 5 luvun 2a pykälää ja arvostaa rahoitusinstrumentit aluksi
käypään arvoon. Katso rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäytännöt konsernitilinpäätöksen
laadintaperiaatteista.

Ulkomaan rahan määräiset erät

Käyttöomaisuuden arvostus

Ulkomaan valuutan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän vaihtokurssiin.
Ulkomaan valuutan määräisten tase-erien arvostuksessa käytetään tilikauden viimeisen
päivän keskimääräistä vaihtokurssia. Ulkomaan valuutan määräisiä eriä suojataan
johdannaissopimusten avulla.

Käyttöomaisuus arvostetaan suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenoon.
Poistosuunnitelma perustuu kunkin omaisuuserän arvioituun käyttöaikaan ja tasaeräpoistoihin.

Tilinpäätössiirrot
Konserniavustukset esitetään tilinpäätössiirtoina.

Yhtiö soveltaa seuraavia käyttöaikoja:

Nettovelkoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot tuloutetaan tuloslaskelmassa rahoituserinä, kun
taas muut kurssivoitot tai -tappiot sisältyvät liikevoittoon. Johdannaissopimusten arvostuksesta
johtuvat kurssivoitot ja -tappiot raportoidaan niiden luonteesta riippuen joko rahoituserissä tai
liikevoittoon kuuluvina.

Aineeton omaisuus (ohjelmistot)
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset
Tiedonkäsittelylaitteet1)
Muut koneet ja laitteet
Muu aineellinen omaisuus

Liikevaihto
Liikevaihtoon luetaan sisäiset palveluveloitukset ja myyntisaamisten kurssierot vähennettynä
välillisillä veroilla kuten arvonlisäveroilla.

1)

Vuotta
3
3–10
25–40
3–5
5
5

PC-tietokoneiden hankintameno kirjataan kuluksi toteutumishetkellä.

Liiketoiminnan muut tuotot

Tuloverot

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat lähinnä vuokratuotoista sekä käyttöomaisuuden
luovutusvoitoista.

Tuloslaskelmaan sisältyvät tuloverot perustuvat tilikauden verotettavaan tulokseen, paikallisiin
verosäännöksiin sekä aiempiin verovuosiin liittyviin oikaisuihin. Laskennalliset verovelat ja
-saamiset on käsitelty erillisessä liitetiedossa.
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1. Liikevaihto
Euroa
Sisäiset palveluveloitukset
Yhteensä

2018
166 343 633,36
166 343 633,36

2017
176 960 216,82
176 960 216,82

2018
74 186 976,18
54 455 131,29
15 148 151,59
22 553 374,30
166 343 633,36

2017
70 030 152,05
53 961 076,59
15 296 063,00
37 672 925,18
176 960 216,82

2018
28 411 786,16
3 970 810,17
32 382 596,33

2017
14 641 489,19
32 477 103,63
4 296 048,86
51 414 641,68

2018
14 251 625,35
2 204 018,56
421 642,03
16 877 285,94

2017
14 389 229,73
2 611 259,90
620 511,81
17 621 001,44

2. Liiketoiminnan muut tuotot
Euroa
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Yhteensä

3. Henkilöstökulut
Euroa
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Toimintakertomus ja tilinpäätös

4. Liiketoiminnan muut kulut

Vuoden 2017 luvut on uudelleenryhmitelty vastaamaan vuoden 2018 lukuja.
Liikevaihto maittain
Suomi
Ruotsi
Norja
Muut
Yhteensä

Hallinto

Euroa
Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Lisenssit ja ylläpito
Tietoliikenne- ja ohjelmistokulut
Sisäiset palveluveloitukset
Tilavuokrat ja muut kiinteistökulut
Tytäryhtiön myyntitappio
Mainonta ja markkinointikulut
Vuokratyövoiman kulut
Konsultointi ja lakipalvelut
Kokouskulut
Rekrytointikulut
Johdannaisten kurssitappiot
Muut liiketoiminnan kulut
Yhteensä

2018
915 984,76
11 827 767,32
8 356 420,43

2017
840 854,51
11 180 475,00
7 823 981,36

120 119 813,25
23 453 244,04
3 521 868,61
1 624 140,18
6 474 910,70
843 029,72
898 372,56
5 096 501,49
7 869 131,69
191 001 184,75

121 272 705,35
29 001 879,88
317 825,62
3 781 679,78
1 258 015,23
9 168 993,77
1 285 380,29
744 993,17
4 420 699,99
14 538 872,45
205 636 356,40

PwC
200 000,00
450 000,00
650 000,00

2017
PwC
183 500,00
2 000,00
228 000,00
413 500,00

Tilintarkastajien palkkiot
Euroa
Tilintarkastuspalkkiot
Veroneuvonta
Muut palvelut
Yhteensä

2018
Deloitte
150 000,00
13 000,00
27 000,00
190 000,00

5. Johdon palkkiot
Katso liite 7 konsernitilinpäätöksen liitetiedoista.

Emoyhtiön henkilöstömäärä keskimäärin vuonna 2018 oli 130 ja edellisvuonna 142.
Vuosikertomus 2018
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6. Rahoitustuotot ja -kulut
Euroa
Osinkotuotot
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Osinkotuotot yhteisyrityksiltä
Osinkotuotot muilta yrityksiltä

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta

Sijoitusten arvonalentumiset
Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille

Yhteensä
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8. Aineettomat hyödykkeet
2018

2017

91 047 254,12
3 199 500,00
94 246 754,12

63 035 917,67
3 477 300,00
800,00
66 514 017,67

2 369 199,59
15 421 294,38
17 790 493,97

1 179 841,78
18 424 733,82
19 604 575,60

-

-113 928,37

-463 808,60
-21 050 196,48
-21 514 005,08

-436 272,09
-22 482 284,79
-22 918 556,88

90 523 243,01

63 086 108,02

7. Tuloverot
Euroa
Tilikauden tuloverot tilinpäätössiirroista
Tilikauden tuloverot varsinaisesta toiminnasta
Edellisten tilikausien verot
Yhteensä

Hallinto

2018
14 820 000,00
-26 299 212,99
-24 140,78
-11 503 353,77

2017
9 080 000,00
-14 466 336,46
1 097,91
-5 385 238,55

Euroa
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

31.12.2018

31.12.2017

12 212 823,14
702 778,55
-702 778,55
12 212 823,14
11 919 775,27
277 099,15
12 196 874,42
15 948,72

11 262 764,90
950 058,24
12 212 823,14
11 048 149,58
871 625,69
11 919 775,27
293 047,87

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

18 804 046,70
1 085 244,00
-470 100,23
19 419 190,47
9 833 430,38
-470 100,23
1 907 261,07
11 270 591,22
8 148 599,25

15 209 107,90
3 419 748,45
-33 650,92
208 841,27
18 804 046,70
8 369 327,60
-15 634,47
1 479 737,25
9 833 430,38
8 970 616,32

-

792 728,30
-792 728,30
-

8 164 547,97

9 263 664,19

Ennakkomaksut
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Yhteensä
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9. Aineelliset hyödykkeet
Euroa
Maa-alueet
Hankintameno 1.1.
Hankintameno ja kirjanpitoarvo 31.12.
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Yhteensä
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10. Sijoitukset
31.12.2018

31.12.2017

60 270,13
60 270,13

60 270,13
60 270,13

31 859 468,66
422 239,96
-78 026,40
9 237,70
32 212 919,92
26 313 792,44
-127 908,98
2 266 308,56
28 452 192,02
3 760 727,90

30 406 902,64
1 814 611,80
-153 204,51
-208 841,27
31 859 468,66
23 982 494,90
-26 204,66
2 357 502,20
26 313 792,44
5 545 676,22

46 608,00
-9 237,70
37 370,30
3 592,42
-3 592,42
37 370,30

46 608,00
46 608,00
513,20
3 079,22
3 592,42
43 015,58

3 858 368,33

5 648 961,93

Euroa
Tytäryhtiöosakkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

31.12.2018

31.12.2017

937 013 913,29
937 013 913,29
937 013 913,29

937 325 863,87
993 772,36
-1 305 722,94
937 013 913,29
937 013 913,29

Yhteisyritysosakkeet
Hankintameno 1.1.
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

3 691 233,78
3 691 233,78
3 691 233,78

3 691 233,78
3 691 233,78
3 691 233,78

Muut osakkeet
Hankintameno 1.1.
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

163 537,62
163 537,62
163 537,62

292 265,99
-128 728,37
163 537,62
163 537,62

940 868 684,69

940 868 684,69

Yhteensä

Tytäryhtiöosakkeet
Katso liite 23 konsernitilinpäätöksen liitetiedoista.
Emoyhtiön omistamat liikkeenjohtovastuulla toimivat yhteisyritykset
Katso liite 24 konsernitilinpäätöksen liitetiedoista.
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11. Pitkäaikaiset saamiset
Euroa
Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Pääomalainat
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Yhteensä

Saamiset yhteisyrityksiltä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

Vuosikertomus 2018

Toimintakertomus ja tilinpäätös

13. Siirtosaamiset
31.12.2018

31.12.2017

41 248 976,09
3 297 063,68
876 313,23
45 422 353,00

42 971 210,30
3 314 515,97
212 418,03
46 498 144,30

Euroa
Siirtosaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Muut
Siirtosaamiset yhteisyrityksiltä
Siirtosaamiset muilta yrityksiltä
Lisenssimaksut
Vuokrat
Sosiaalikulut
Muut

12. Lyhytaikaiset saamiset
Euroa
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Konserniavustussaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

Hallinto

31.12.2018

31.12.2017

11 245 926,58
2 927 110,23
4 572 105,53
74 100 000,00
3 620 902,58
96 466 044,92

16 050 524,26
1 234 442,06
4 690 290,41
45 400 000,00
198 435,83
67 573 692,56

137 694,54
419,66
138 114,20

143 252,10
143 252,10

Yhteensä

31.12.2018

31.12.2017

3 620 902,58

198 435,83

419,66

-

3 213 385,27
738 059,07
77 124,16
1 297 889,87
5 326 458,37

3 821 882,44
978 974,63
88 363,77
1 260 381,04
6 149 601,88

8 947 780,61

6 348 037,71
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14. Oman pääoman muutokset
31.12.2018

31.12.2017

76 555 412,00
76 555 412,00

76 555 412,00
76 555 412,00

Ylikurssirahasto 1.1.
Ylikurssirahasto 31.12.

13 791 579,51
13 791 579,51

13 791 579,51
13 791 579,51

Sidottu oma pääoma yhteensä

90 346 991,51

90 346 991,51

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

12 843 921,39
12 843 921,39

12 843 921,39
12 843 921,39

572 638 721,84
2 978 155,38
-103 356 888,60
472 259 988,62

569 513 867,32
668 572,49
-101 000 681,25
469 181 758,56

Tilikauden voitto

139 566 441,95

103 456 963,28

Vapaa oma pääoma yhteensä

624 670 351,96

585 482 643,23

Oma pääoma yhteensä

715 017 343,47

675 829 634,74

Laskema jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
Yhteensä

12 843 921,39
472 259 988,62
139 566 441,95
624 670 351,96

12 843 921,39
469 181 758,56
103 456 963,28
585 482 643,23

74 109 252
76 555 412,00

74 109 252
76 555 412,00

Emoyhtiön osakepääoman jakautuminen
Osakkeiden lukumäärä
Euroa
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15. Pakolliset varaukset

Euroa
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Henkilöstölle jaetut osakkeet
Osingonjako
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

Hallinto

Euroa
Uudelleenjärjestelyvaraukset
Yhteensä

31.12.2018
206 715,14
206 715,14

31.12.2017
609 667,48
609 667,48

31.12.2018
100 000 000,00
85 000 000,00
2 348,13
185 002 348,13

31.12.2017
100 000 000,00
5 834,27
100 005 834,27

16. Pitkäaikainen vieras pääoma
Euroa
Joukkovelkakirjalainat
Lainat
Muu pitkäaikainen vieras pääoma
Yhteensä

Joukkovelkakirjalainan käypä arvo tilinpäätöshetken markkinahinnan mukaan oli 31.12.2018
100 174 000 euroa (103 651 000 euroa 31.12.2017).

139

Tieto 2018

17. Lyhytaikainen vieras pääoma
Euroa
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat
Muut velat sisältäen konsernitilivelan
Siirtovelat
Velat yhteisyrityksille
Ostovelat
Muut velat sisältäen konsernivelan
Velat muille yrityksille
Ostovelat
Joukkovelkakirjalainat
Yritystodistukset
Muut velat
Siirtovelat

Yhteensä
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18. Siirtovelat
31.12.2018

31.12.2017

5 601 603,12
168 321 245,00
5 623 237,56
179 546 085,68

1 154 662,49
172 834 189,16
9 783 550,47
183 772 402,12

11 121,56
17 832 070,52
17 843 192,08

9 413,35
16 416 312,79
16 425 726,14

7 472 320,18
100 000 000,00
719 980,76
14 784 367,78
122 976 668,72

8 519 021,30
114 931 506,91
1 729 704,12
12 412 606,63
137 592 838,96

320 365 946,48

337 790 967,22

Euroa
Siirtovelat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Henkilöstökulut
Palvelumaksut
Korot
Muut

Muut siirtovelat
Lomapalkka ja siihen liittyvät henkilösivukulut
Muut palkat ja niihin liittyvät henkilösivukulut
Muut sosiaalikulut
Korot
Vuokrat
Verot
Muut

Yhteensä

31.12.2018

31.12.2017

713 575,56
4 527 393,99
5 144,27
377 123,74
5 623 237,56

541 277,77
9 241 052,15
1 220,55
9 783 550,47

1 757 482,54
1 283 952,55
767,00
2 200 445,57
2 091 166,63
6 133 258,01
1 317 295,48
14 784 367,78

1 868 031,76
1 749 253,78
196 760,75
1 764 647,16
3 412 691,43
785 270,57
2 635 951,18
12 412 606,63

20 407 605,34

22 196 157,10

Lainat, muut saamiset ja rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen
efektiivisen koron menetelmää. Niiden kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen arvioidaan vastaavan
toisiaan, lukuunottamatta kiinteäkorkoista joukkovelkakirjalainaa, jonka kirjanpitoarvoa ei ole
oikaistu vastaamaan käypää arvoa.
Joukkovelkakirjalainan käypä arvo tilinpäätöshetken markkinahinnan mukaan oli 31.12.2018
101 043 000 euroa.
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19. Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Euroa
Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista
Tilinpäätössiirroista
Yhteensä
Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista
Yhteensä
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20. Vastuusitoumukset
31.12.2018

31.12.2017

228 964,69
75 108,81
304 073,50

234 091,40
234 091,40

-

9 892,50
9 892,50

Euroa
Konserniyritysten puolesta
Takaukset
Muut omat vastuut
Vuonna 2019 (2018) maksettavat vuokravastuut
Myöhemmin maksettavat vuokravastuut
Vuonna 2019 (2018) maksettavat leasingvastuut
Myöhemmin maksettavat leasingvastuut

31.12.2018

31.12.2017

35 376 938,43

9 571 470,64

12 071 944,00
35 918 027,00
284 563,02

14 404 125,00
50 033 809,00
284 032,34

362 678,82

350 554,99

Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmivuotisia eikä niihin liity lunastusehtoja.

Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei ole kirjattu taseeseen.
Ylläolevien vastuusitoumusten lisäksi emoyhtiö on antanut vakuuksia koskien eräitä keskeisiä
sopimuksia. Ne liittyvät immateriaalioikeuksiin liittyviin korvausehtoihin. Näiden vastuiden
enimmäismäärä on 15 (15) milj. euroa.
Tieto Great Britain Ltd. on vapautettu Iso-Britannian osakeyhtiölain mukaisesta
tilintarkastusvelvoitteesta pykälän 479C nojalla. Emoyhtiö Tieto Oyj on antanut emoyhtiön
takauksen kaikista Tieto Great Britain Ltd:n vastuista tilikauden 2018 päätöstilanteen mukaan.

Vuosikertomus 2018
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21. Johdannaiset
Johdannaissopimusten nimellisarvot

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat

Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka eivät ole vielä erääntyneet tai
joita ei ole suljettu. Avoinna oleva nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita markkinariskiä, sillä
joidenkin sopimusten riski voi kumoutua toisten sopimusten kautta.

Katso liite 21 konsernitilinpäätöksen liitetiedoista.

22. Rahoitusriskien hallinta
Euroa
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2018
267 000 855,88
-

31.12.2017
246 907 775,63
939 306,00

Johdannaissopimusten käyvät arvot
Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja
korkonoteerauksia.
Johdannaissopimusten nettomääräiset käyvät arvot
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2018
53 693,86
-

31.12.2017
-169 373,49
66 259,57

Tiedon operatiiviset rahoitustoiminnot on keskitetty Konsernirahoitukseen, joka toimii
emoyhtiössä. Konsernirahoitus vastaa konsernin rahoitusriskien hallinnasta sekä riittävän
likviditeettiaseman ylläpitämisestä. Tiedon hallituksen hyväksymä konsernin rahoituspolitiikka
määrittää periaatteet ja määritelmät likviditeetti-, korko-, valuutta- ja vastapuoliriskien hallintaan.
Rahoituspolitiikka kuvaa lisäksi vastuunjaon rahoitusriskien hallinnassa. Konserni seuraa
rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti.
Rahoitusriskejä arvioidaan, mitataan ja hallinnoidaan konsernitasolla. Katso konsernitilinpäätöksen
liitetieto 20.

Johdannaissopimuksia on käytetty vain taloudelliseen suojaukseen.
Johdannaissopimusten käyvät positiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2018
2 823 146,98
-

31.12.2017
2 006 702,80
71 364,22

Johdannaissopimusten käyvät negatiiviset arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset
Sähköfutuurisopimukset

31.12.2018
-2 769 453,13
-

31.12.2017
-2 176 076,29
-5 104,64

Yhtiö on suojannut pankien kanssa erittäin todennäköisiä ennakoituja, ulkomaan rahan
määräisiä liiketoimia tytäryhtiöidensä puolesta. Tytäryhtiöiden kanssa on tehty vastaavat sisäiset
suojaustransaktiot.
Vuosikertomus 2018
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VOITONJAKOEHDOTUS, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET SEKÄ TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Voitonjakoehdotus
Emoyhtiön käytettävissä olevat voittovarat

624 670 351,96

josta tilikauden tulos

139 566 441,95

Hallitus ehdottaa, että voittovarat käytetään seuraavasti:
- osakkeenomistajille jaetaan osinkona yhteensä 1,45 euroa osakkeelta

107 048 206,05

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Espoo, 28.2.2019
Deloitte Oy
Tilintarkastusyhteisö

1,25 euroa (perusosa)
Jukka Vattulainen
KHT

0,20 euroa (lisäosa)
- voittovarojen tilille jätetään

517 622 145,91

Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Espoo 27.2.2019
Kurt Jofs
puheenjohtaja

Harri-Pekka Kaukonen
varapuheenjohtaja

Timo Ahopelto

Liselotte Hägertz Engstam

Johanna Lamminen

Endre Rangnes

Jonas Synnergren

Esa Koskinen

Robert Spinelli
Kimmo Alkio
toimitusjohtaja
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Tilintarkastuskertomus
Tieto Oyj:n yhtiökokoukselle
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Olemme tilintarkastaneet Tieto Oyj:n (y-tunnus 0101138-5) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää konsernin tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman,
taseen, rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista ja liitetiedot, mukaan
lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön
tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan
tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien
säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4.

Lausuntonamme esitämme, että
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä
sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Vuosikertomus 2018

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme
mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.
Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa
tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä
seikoista erillistä lausuntoa.
Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja.
Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta
suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.
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Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka
Liikearvon arvonalentumistestaus
Katso liitetieto 26 tilinpäätöksessä.

Miten seikka on huomioitu tilintarkastuksessa

Johto arvioi liikearvon arvonaletumistarvetta
vuosittain. Johdon laatiman arvonalentumistestaus
ei osoittanut arvonalentumista.

Tarkastuksessamme olemme arvioineet johdon
tekemään arvonalentumistestaukseen liittyviä
kontrolleja kunkin rahavirtaa tuottavan yksikön
osalta.
Lisäksi olemme arvioineet merkittäviä olettamia
Tuotekehityspalvelut -rahavirtaa tuottavan yksikön
osalta:
• Olemme verranneet kasvu- ja kannattavuusolettamia historialliseen kehitykseen
verrattuna.

Arvonalentumistestauksiin liittyy merkittäviä johdon
arvioita tulevaan liiketoiminnan kehitykseen,
kassavirtoihin ja diskonttokorkoon liittyen.

• Olemme verranneet laskelmissa käytettyjä
arvioita vahvistettuihin budjetteihin ja strategisiin
suunnitelmiin.

Liikearvon määrä on konsernitaseessa
EUR 442,6 miljoonaa.

Kuten liitetiedossa 26 on selostettu, johto
katsoo, että Tieto Tuotekehityspalveluiden liikearvo
on herkempi liikearvon arvonalentumisriskille. Tieto
Tuotekehityspalveluihuin liittyvän liikearvon määrä
taseessa on EUR 54,2 miljoonaa.
Tämä seikka on EU-asetuksen 537/2014 10.
artiklan 2c -kohdassa tarkoitettu merkittävä
olennaisen virheellisyyden riski.

Liikevaihdon tuloutus
Katso konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
ja liitetiedot 1 ja 2.
Tieto Oyj –konsernin liikevaihto oli EUR
1 599,5 miljoonaa. Liikevaihto koostuu pääosin
jatkuvista palveluista, ohjelmistoratkaisuista ja
konsultoinnista. Tämän lisäksi yhtiöllä on jossakin
määrin kiinteähintaisia projekteja.
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• Olemme verranneet käytettyjä diskonttokorkoja
ulkopuolisista lähteistä saatuun tietoon.
• Olemme testanneet
arvonalentumistestauslaskelman laskentateknistä
asianmukaisuutta.
Olemme arvioineet myös
arvonalentumistestauksesta annettuja liitetietoja.

Olemme arvioineet tulouttamiseen liittyviä konsernin
tietojärjestelmiä testaamalla järjestelmiin pääsyn
ja muutostenhallinnan kontrolleja. Prosesseja
läpikäymällä olemme arvioineet kunkin merkittävän
myyntitapahtumalajin osalta keskeisten kontrollien
rakenteen toimivuutta sekä testanneet kyseisten
kontrollien toiminnan tehokkuuden.
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Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka
Jatkuvien palveluiden, ohjelmistoratkaisuiden
ja konsultoinnin palvelusopimuksista kirjattava
liikevaihto perustuu palveluvolyymeihin tai aikaan
ja materiaaleihin, jotka tuloutetaan palvelun
luovuttamisen mukaan. Kiinteähintaisia projekteja
sisältävistä sopimuksista liikevaihto kirjataan
raportointipäivään mennessä toimitettujen
palvelujen perusteella suhteessa tarjottavien
palvelujen kokonaismäärään.
Vuonna 2018 otettiin käyttöön IFRS 15 –
laskentastandardi, joka on muuttanut liikevaihdon
tuloutuksen viitekehystä. Liikevaihdon tuloutus
ei muuttunut olennaisesti uuden standardin
käyttöönoton myötä.
Konsernin palvelujen luonteesta johtuen olemme
tunnistaneet kaksi tilintarkastuksen kannalta
keskeistä liikevaihdon tulouttamiseen liittyvää
virheen ja väärinkäytöksen riskiä:
• Virheellinen katko palvelujen myynnin
tuloutuksessa; ja
• Virheellinen tuloutus suurissa projekteissa.
Liikevaihdon tuloutus merkittävyytensä vuoksi
vaatii erityistä huomiota sekä kirjanpidon että
tilintarkastuksen näkökulmasta. Lisäksi johto
käyttää harkintaa arvioidessaan kiinteähintaisten
projektien tuottojen kirjaamista.

Miten seikka on huomioitu tilintarkastuksessa
Palvelujen myynnin katkon
aineistotarkastustoimenpiteemme olivat muun
muassa liikevaihtotapahtumien testaus, jonka
tarkoituksena on varmistua tulouttamisen
oikeellisuudesta tilikauden aikana ja tilikauden
vaihteessa.
Suurten kiinteähintaisten projektien
virheellisen tuloutuksen riskiin kohdistuvien
aineistotarkastustoimenpiteidemme pääpaino on
ollut johdon käyttämässä harkinnassa projekteja
koskevia arvioita tehtäessä.
Valitsimme sopimuksista otoksen ja suoritimme
seuraavat toimenpiteet:
• Varmistimme, että käytetty tulouttamismenettely
oli sopimuksen ehtojen perusteella
asianmukainen;
• Täsmäytimme tuottoennusteen
myyntisopimukseen huomioiden sopimukseen
mahdollisesti tehdyt muutokset;
• Tarkastimme kustannusennusteen
valitsemalla otoksen ennusteeseen sisältyviä
kustannuskomponentteja, jotka täsmäytimme
taustadokumentaatioon; ja
• Laskimme myyntituoton uudelleen
valmistumisasteen perusteella. Arvioimme
projektien valmistumisasteen oikeellisuutta
vertaamalla yhtiön kirjanpitoaineiston mukaisia
toteutuneita kustannuksia projektin arvioituihin
kokonaiskustannuksiin.
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Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös
antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja
täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen.
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan
purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

•

•
•

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä
kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä
antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai
yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista
harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen
olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia
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tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä
valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan
lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon
tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista
laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin
tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä
emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä
hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin
johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin
kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme
antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen
ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.
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Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta
ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen
valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta
koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista
ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja
soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.
Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä
tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta
keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai
määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa
toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien
epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta
viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet
Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilintarkastajina Patentti ja Rekisterihallituksen
nimittämänä tilintarkastajana 29.11.2018 lähtien.
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Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa
tilinpäätöksen tai tilintarkastuksessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten
mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun
informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole
tämän asian suhteen raportoitavaa.

Espoossa, 28. helmikuuta 2019
Deloitte Oy
Tilintarkastusyhteisö

Muu informatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää
toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen sisältyvän muun informaation, mutta se ei
sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet
toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja
odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.

Vuosikertomus 2018

Jukka Vattulainen
KHT
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Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepääoma ja osakkeet
Tieto Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2018 oli
76 555 412,00 euroa ja osakkeiden määrä 74 109 252.
Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro. Tiedon
osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiöllä on yksi osakesarja,
ja jokainen osake oikeuttaa yhtä suureen osinkoon ja yhteen ääneen. Tiedon yhtiöjärjestys
sisältää yhtiökokousta koskevan äänestysrajoituksen, jonka mukaan kukaan ei ole oikeutettu
äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla yhtiökokouksessa edustettuina olevista
äänistä. Yhtiöjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.tieto.fi/sijoittajille.

Tiedon osakkeista ja äänistä. Solidium Oy omisti 10,0 % Tiedon osakkeista 31.12.2018.
Perustuen 23.6.2015 saatuun ilmoitukseen Silchester International Investors LLP:n omistus
Tiedosta oli 7 401 027 osaketta eli 10,0 % osakkeista ja äänistä.
Tieto ei ole tietoinen osakassopimuksista tai ristiinomistuksista, jotka rajoittaisivat kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden määrää, ja yhtiön osakkeiden voidaankin katsoa olevan 100 %:sti
kaupankäynnin kohteena lukuun ottamatta yhtiön omistamia omia osakkeita.
Vuoden 2018 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt omistivat yhteensä 282 903 omaa osaketta eli
0,4 % osakkeista ja äänistä. Liittyen yhtiön osakepohjaiseen palkitsemisohjelmaan yhteensä
103 224 Tiedon omistamaa osaketta toimitettiin ohjelmaan osallistuville henkilöille. Vuoden
lopussa liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön omistamat omat
osakkeet oli 73 826 349.

Osakkeenomistajat ja omien osakkeiden omistus
Vuoden 2018 lopussa yhtiöllä oli 26 746 rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten rekisterien mukaan suomalaiset sijoittajat omistivat Tiedon osakkeista
34,1 % ja ruotsalaiset 2,9 %. Suomessa ja Ruotsissa oli yhteensä 25 012 yksityissijoittajaa, ja he
omistivat 12 % Tiedon osakkeista.
Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2018
yhteensä 0,1 % osakkeista ja äänistä. Toimitusjohtaja on mukana myös Tiedon pitkän aikavälin
kannustinohjelmissa, jotka maksetaan osittain Tiedon osakkeina. Koska näihin kannustimiin
liittyvien lisäosakkeiden määrä riippuu yhtiön taloudellisesta kehityksestä, ne eivät sisälly
yllämainittuihin lukuihin.
Tiedolla on kolme pitkäaikaista osakkeenomistajaa, jotka omistavat vähintään 10 %
osakkeista: Cevian Capital Partners Ltd, Solidium Oy ja Silchester International Investors LLP.
Viimeisimmän tiedon mukaan 31.8.2018 Cevian Capital omisti 11 066 684 osaketta eli 14,9 %

Vuosikertomus 2018

Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Tiedolla on useita osakepohjaisia kannustinohjelmia: suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä
2016, 2017 ja 2018 sekä ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016, 2017 ja 2018. Näiden
kannustinohjelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuosina 2019,
2020 ja 2021osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa palkkioina
toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista, eikä uusia
osakkeita näin ollen lasketa liikeelle.
Kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin
1 500 000 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen rahana maksettavan osuuden).
Tieto ei ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja eikä sillä ole optio-ohjelmia.
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Hallituksen valtuudet

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO, HELSINKI

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen hankkimaan yhtiön omia
osakkeita siten, että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 7 400 000 eli
noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä. Valtuutusta on tarkoitus
käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen.

Milj.
osaketta
8

Euroa
30

6

Kurssikehitys ja vaihto
4

Vuoden 2018 aikana Tiedon osakkeita vaihdettiin 808,5 milj. eurolla (29 333 439 osaketta)
Helsingissä ja 519,4 milj. kruunulla (1 829 632 osaketta) Tukholmassa. Vaihdettujen osakkeiden
määrä vastasi 42 %:a liikkeeseen lasketuista osakkeista. Helsingin pörssissä osakkeen
volyymipainotettu keskikurssi oli 27,56 euroa vuonna 2018. Vuoden lopussa kurssi oli 23,58
euroa. Ylin kaupantekokurssi oli 30,74 euroa ja alin 22,86 euroa. Osakekannan markkina-arvo
vuoden lopussa oli 1 747,5 (1 925,4) milj. euroa. Yhtiön osakekurssi laski Helsingissä 9 %
vuoden 2017 lopun tasosta ja Tukholmassa 5 % vuoden aikana. Samaan aikaan OMX Helsinki
-indeksi laski 6 % ja OMX Stockholm -indeksi 8 %.
Helsingin ja Tukholman pörssien lisäksi Tiedon osakkeella käydään kauppaa monenkeskisillä
markkinapaikoilla (MTF) kuten Turquoise ja BATS Europe. Yhteensä näillä markkinapaikoilla
vaihdettiin 17 074 545 Tiedon osaketta, mikä vastaa noin 35 %:a kaupankäyntivolyymista.

15
2

0
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15

16

17

18

0

Tieto
NASDAQ OMX Helsinki
Kuukausivaihto
Lähde: Thomson Reuters

Lisätietoja Tiedon osakkeesta ja osakkeenomistajista löytyy Tiedon verkkosivuilta osoitteesta
www.tieto.fi/sijoittajille.
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OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO, TUKHOLMA

FR työnumero 20

MARKKINA-ARVO

OSINKO / OSAKE
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Tieto
NASDAQ OMX Tukholma

1)

Lisäosinko, euroa

Kuukausivaihto
Lähde: Thomson Reuters
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16. FINANCIALS
FR työnumero 16

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2018

OSAKKEENOMISTAJAT SEKTOREITTAIN
31.12.2018, % OSAKKEISTA

1 Cevian Capital1)
2 Solidium Oy
3 Silchester International Investors LLP2)
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
5 Swedbank Robur rahastot
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
7 Valtion Eläkerahasto
8 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
9 Stiftelsen för Åbo Akademi
10 Nordea rahastot
10 suurinta osakkeenomistajaa
- joista hallintarekisteröityjä
Hallintarekisteröidyt
Muut
Yhteensä

Osakkeet
11 066 684
7 415 418
7 401 027
1 443 415
1 423 054
810 000
773 000
636 345
495 500
383 816
31 848 259
18 467 711

%
14,9
10,0
10,0
1,9
1,9
1,1
1,0
0,9
0,7
0,5

29 901 319
12 359 674
74 109 252

40,3
16,7

43,0
24,9

Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Cevian Capitalin omistus 31.8.2018 oli 11 066 684 osaketta, mikä vastaa

14,9 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
2)

Silchester International Investors LLP ilmoitti 23.06.2015, että sen omistus Tieto Oyj:ssä on 7 401 027 osaketta, mikä

vastaa 10,0 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.

2,9 %
14,9 %

10,1 %
4,4 %

65,3 %

0,6 %

100,0

Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin.
1)

1,8 %

Yritykset
Rahoitus -ja
vakuutuslaitokset
Julkisyhteisöt
Kotitaloudet
Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt
Ulkomaiset
Hallintarekisteröidyt
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Osakkeiden määrä

1 - 100
101 - 500
501 - 1 000
1 001 - 5 000
5 001 - 10 000
10 001 - 50 000
50 001 - 100 000
100 001 - 500 000
500 001 Perustuu Euroclear Finland Oy:n omistajarekistereihin.

Hallinto

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Osakepääoman muutokset
Osakkeenomistajat
Lkm
%
6 573
39,0
6 679
39,7
1 793
10,6
1 494
8,9
149
0,9
105
0,6
25
0,1
17
0,1
8
0,0

Osakemäärä
Lkm
354 830
1 737 417
1 374 688
3 173 873
1 042 806
2 152 190
1 767 017
3 757 132
58 738 739

%
0,5
2,3
1,9
4,3
1,4
2,9
2,4
5,1
79,3

(1 osake = 1 ääni)
Yhteensä 31.12.2006
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2007
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2007
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2008
Yhteensä 31.12.2011
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2012
Yhteensä 31.12.2012
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2013
Yhteensä 31.12.2013
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2014
Yhteensä 31.12.2014
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2015
Yhteensä 31.12.2015
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2016
Yhteensä 31.12.2016
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2017
Yhteensä 31.12.2017
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2018
Yhteensä 31.12.2018

Osakkeita
75 841 462
1 883 350
61
1 935 000
72 023 173
354 040
72 377 213
755 154
73 132 367
543 536
73 675 903
334 050
74 009 953
99 299
74 109 252
0
74 109 252
0
74 109 252

Osakepääoma,
euroa
75 841 462
0
61
0
75 841 523
110 651
75 952 174
603 238
76 555 412
0
76 555 412
0
76 555 412
0
76 555 412
0
76 555 412
0
76 555 412

Tieto, kaupankäyntitunnuksia

NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Thomson Reuters, Helsinki
Thomson Reuters, Stockholm
Bloomberg, Helsinki
Bloomberg, Stockholm
ISIN Code
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TIETO:FH
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Tietoja osakkeenomistajille
Osakkeenomistajan kalenteri vuonna 2019

Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla verkkosivuilla www.tieto.fi/yhtiokokous.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 11.3.
Ilmoittautuminen 6.2.–15.3. klo 15.00
Yhtiökokous 21.3.
Osinko irtoaa 22.3.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 25.3.
Osingonmaksu 9.4. alkaen
Osavuosikatsaus 1/2019 25.4.
Osavuosikatsaus 2/2019 19.7.
Osavuosikatsaus 3/2019 24.10.

Yhtiökokous
Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2019 klo 16.00. Tiedon
pääkonttorissa, osoite Keilalahdentie 2-4, Espoo.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.3.2019 rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua 15.3.2019 klo 15.00 mennessä joko:
• verkkosivuilla: www.tieto.fi/yhtiokokous
• sähköpostitse: agm@tieto.com
• puhelimitse: 020 727 1740 (ma-pe klo 9.00-15.00) tai
• kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 2, 02101 Espoo
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tieto, Legal/AGM,
PL 2, 02101 Espoo 15.3.2019 mennessä.
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Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden
osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon 11.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 18.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon,
valtakirjojen antamisesta ja ilmoittamisesta yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuvan
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 18.3.2019 klo 10.00 mennessä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tieto, Legal/AGM,
PL 2, 02101 Espoo 15.3.2019 mennessä.
Lisätietoja osallistumisesta yhtiökokoukseen verkkosivuilla www.tieto.fi/yhtiokokous.

Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 yhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 1,25 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2019 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko
maksetaan 9.4.2019 alkaen.
Lisätietoja yhtiökokouksesta verkkosivuilla www.tieto.fi/yhtiokokous.
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About EVRY
EVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and
an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new
technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes
and systems.
We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality
and security.
We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed on
Oslo Stock Exchange under the ticket code EVRY. Our 8 800 employees are passionate
about creating digital advantage and shaping the future – today.
EVRY reported turnover of NOK 12.9 billion in 2018 and the company's headquarters are
located at Fornebu just outside Oslo.
www.evry.com

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This report contains forward-looking statements. Statements herein, other than statements of historical fact, regarding future events or prospects,
are forward-looking statements. EVRY has based these forward-looking statements on its current views with respect to future events and financial
performance. These views involve a number of risks and uncertainties, which could cause actual results to differ materially from those predicted in
the forward-looking statements and from the past performance of EVRY.
Although EVRY believes that the estimates and projections reflected in the forward-looking statements are reasonable, they
may prove materially incorrect, and actual results may materially differ, e.g. as the result of risks related to the IT services and software markets in
general or EVRY including those described in the Prospectus provided in connection with the IPO and other information made available by EVRY.
As a result, you should not rely on these forward-looking statements. EVRY undertakes no obligation to update or revise any forward-looking
statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent required by law.
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Financial highlights
Continuing organic growth, stable margins and strong improvement in cash performance
 Total revenue of NOK 3 330 million
in Q1 2019 (NOK 3 208 million in
Q1 2018)
 Organic growth2 of 3.6% in Q1
2019 (0.5% in Q1 2018)

(NOK million)

 EBITA1 in Q1 2019 of NOK 332
million (NOK 320 million in Q1
2018), representing an EBITA1
margin of 10.0% in Q1 2019, in line
with Q1 2018

 Backlog of NOK 18.6 billion as of
31 March 2019 compared to
NOK 17.8 billion in Q1 2018
 EPS1 in Q1 2019 of NOK 0.50
compared to NOK 0.53 in Q1
2018

 Increased cash conversion in Q1
2019 of 97.0%, up from 70.3% in
Q1 2018

Q1 2019

Q1 2018

2018

Operating revenue

3 330

3 208

12 912

Organic growth

3.6 %

0.5 %

3.0 %

EBITDA

1

EBITDA margin (%)1
EBITA1
1

EBITA margin (%)

Other income and expenses

450

374

1 812

13.5 %

11.7 %

14.0 %

332

320

1 582

10.0 %

10.0 %

12.3 %

88

125

560

Profit/-loss for the period

118

100

640

Free cash flow

-62

-320

997

Cash conversion (LTM)

97.0 %

70.3 %

86.2 %

Backlog (NOK billion)

18.6

17.8

19.4

Earnings per share1

0.50

0.53

2.89

1) Before other income and expenses
2) Organic growth is defined as revenue adjusted for impacts from acquisitions, divestments and foreign currency effects

Per Hove, CEO at EVRY, comments:
For investor and analyst enquiries
Helle Wiggen,
Investor Relations Manager
+47 93823402
For media enquiries
Unni Strømstad,
EVP Communications
and Marketing,
+ 47 97753453

- I am pleased to announce that we are delivering a quarter that is
in line with our internal objectives and trading according to our full
year plan.
I am particular pleased with the increased organic growth in the
first quarter combined with stable margins and a significant
improved cash conversion.
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Business update
A FUTURE FULL OF OPPORTUNITIES FOR NORDIC
CONSULTING
EVRY has the ambition to orchestrate digital transformation in
the intersection of human understanding, business sense and
digital technology in order to unleash the digital potentials at
customers to the benefit for society. A Nordic consulting
organisation enabling EVRY to work across seven practices
has been announced and established for external positioning
and internal competence development in the first quarter of
2019. The next step is to fully operationalise this organisation
in the second quarter of 2019.

EVRY’s seven practices
1. Digital Experience
2. Business Consulting
3. Application Innovation
4. Business Applications
5. AI, Analytics & Insight
6. Cloud & Infrastructure
7. Security & Risk
EVRY’s customers are changing and carry out more complex
projects, and these projects require varied combinations of
different competencies. The customers see that collaborating
is the key to innovation and flexibility. Consequently, EVRY
must mirror its customers in diversified teams and increase
focus on selling multi-disciplined teams who are trained to
deliver specific business outcomes to capture this demand.
“Creating digital advantage for tomorrow’s leaders” is a
reminder that technology is essential in the world of business
today. The opportunity space is large and dynamic. To deliver
on this, EVRY needs to become an even more dynamic
organization itself. The reality is that all companies constantly
need to change. A vital means to achieve this is to mature the
company’s own digital workplace philosophy, which the
company also advice its customers to do. By focusing on
digitizing EVRY’s own business processes where it makes
sense, the company simultaneously build relevant
competence in its own consultants. Subsequently EVRY’s
consultants will add value to its customers also based on
recent experience from the company’s own organization.
EVRY believes that by being at the forefront of adopting new
digital advances will make the company better advisors to its
customers who are seeking to adapt to the future. An indirect
benefit EVRY gets from having this focus, is that it continues
to strengthen a change capable culture.
Looking ahead, EVRY will actively work to inform and advice
its existing customers on what they can expect of value from
EVRY’s seven practices. EVRY believe its customers will
value seeing pre-packaged offerings to a greater extent, and
to learn the true range and depth EVRY can provide of
expertise. As such, the company believes it will see its
customers expanding the scope of services sourced from
EVRY, leading to an increased revenue from exciting
customers. The group will focus on simplifying the way it
operates through increased transparency and collaboration
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across the seven practices. This mean a shift towards working
in teams to solve customer challenges and a more structured
way of developing competence for consultants across the
Nordics.
THE LEADING ROBOTICS PROCESS AUTOMATION
(RPA), ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI), ANALYTICS AND
MACHINE LEARNING SERVICE PROVIDER IN THE
NORDICS
Multiple exciting projects have taken place in the first quarter
of 2019. An example is EVRY’s long going relationship with
Systembolaget that was communicated in the fourth quarter
of 2018. EVRY is Systembolaget’s digital partner to build their
"future store". Together the companies are developing
innovative solutions to cope with the shifting customer
behaviour from the increase of digital commerce. For
Systembolaget, EVRY explores how the future store can be
built and how digital solutions can be implemented in these.
In order to meet such requirements, EVRY must put together
whole teams of competencies. Collaboration is important and
Findwise, EVRY’s wholly owned subsidiary, has in the first
quarter of 2019 started to create a self-learning data model
using taste descriptions for wine.
Using emerging
technologies like machine learning, knowledge graphs and
other AI techniques this might in the future be used as a
“digital wine expert”. Overall, to contribute with industry
solutions that favours retailers and create efficient logistic
integration, is an area of strategic value for EVRY.
Another example of a winner in the competitive retaillandscape is Rusta. Rusta is growing at healthy margins,
opening new stores and expanding their Nordic presence.
EVRY, as a historically trusted operations’ supplier, is now
engaged in dialogues on how to further develop decisionmaking and planning through BI-support, how to onboard new
acquisitions in the central application, IFS Applications, and
to prolong the partnership in order to further support an ongoing growth for Rusta.
Other exciting projects within EVRY’s Retail and Logistics’
segment is its prolonged partnership with PostNord with
regards to transport planning, and the development of the
Transport Management platform Alystra. EVRY is now looking
into how to further enhance the functionality to ensure a
relevant customer experience for the end consumer where
PostNord’s business is booming in the trails of the on-going
retail transformation and strong growth of e-commerce.
Moreover, EVRY entered into a partnership with “AI
Innovation of Sweden” as one of the founding partners in the
first quarter of 2019. The partnership gives EVRY exclusive
benefits for both its employees and customers. This
partnership will benefit EVRY’s customers, through EVRY, to
have access to the best AI competence, researchers and
unique datasets. In addition, as one of the founders EVRY will
be able to influence what projects the center will be running,
and how they will be implemented along with shaping the lab
and sandbox environments. All work done in the center is
based on collaboration on sharing ideas, knowledge, and
data. This is an exclusive position in terms of EVRY becoming
the leading AI, Analytics and machine learning service
provider in Sweden.
It is not only in Sweden that EVRY is positioning itself as one
of the largest players within emerging technology. In the first
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quarter of 2019, EVRY signed the biggest public tender
contract so far in Norway within RPA with the Municipality of
Stavanger. EVRY will use robotic technology to automate the
internal migration processes to make three municipalities
ready the merge into one. Full score on quality positioned
EVRY as the winner out of nine competitors. The area is very
relevant since many Norwegian municipalities will join forces
in the nearby future. The Municipality of Stavanger takes the
lead in using new technology for the benefit of its citizens, and
EVRY will set the standard and guidance in this process.
Also, EVRY delivers an automation program to the
administration of the Research Council of Norway that utilizes
AI - natural language processing – to assist case workers to
process thousands of applications for funding. The systems
are currently being tested and final deliverables will be based
on the user feedback. As a result, EVRY is positioning itself
as a leading actor of robotics technology as-a-service where
the company manage everything from local installation at the
customer to the managing and handling of all RPA solutions
on the behalf of the customer. Consequently, EVRY has hired
approximately fifty new consultants and developers within
emerging technologies in the first quarter of 2019.
Innovation-as-a-service is another concept that demonstrates
that EVRY’s customers’ top management trust the company
with the important task of helping in developing new business
models. EVRY in partnership with Method, a partner and a
global experience design firm, have launched and are running
a lab for co-creation driven innovation. In this lab, EVRY and
Method together with customers facilitate the ideation,
prototyping and testing of customers’ concepts and
experiences. The first project was CoLab in the fourth quarter
of 2018 where six state lotteries joined forces and created 154
concepts. Nine were taken into further testing, and one real
market test was carried out in Norway with Norsk Tipping. In
the first quarter of 2019, the concept has new customers
onboard with the development of a new project. This project
is an insight-driven innovation unit for the energy retailers
Eidsiva Energi and Gudbrandsdal Energi. The project has the
working title “EnergiLab”. Phase zero is already over and was
about research and insights to make the foundation to set up
the lab. Phase one is ongoing and started in the first quarter
of 2019. This phase includes workshops and ideation and will
run into the second quarter of 2019. The goal is to develop
three business case concepts together with the client that will
be ready for commercialisation.
NORDIC INITIATIVE TO LEVERAGE THE GROWTH
POTENTIAL BASED ON DATA ECONOMY DRIVERS
At EVRY’s Capital Markets day in November 2018 the
company communicated three important technology areas to
capture in order to enable future growth. The Data Economy
was one of the three areas, which is already shifting demands
for competence and solutions in the Information and
Communications Technology (ICT) industry with an emphasis
on data-driven services. Future revenue will increasingly be
generated through offerings enabled by Application
Programming Interfaces (APIs) according to Gartner 2018.
Already today EVRY is managing a vast number of APIs and
data registries across industries, such as the national company
register, national car registers, the national debt register and
many more. By structuring and leveraging data from internal
and external sources, EVRY will take a central position in the
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Nordic Data Economy and in delivering value-adding data
services to surrounding industries. Through API mediation,
EVRY enable partners, customers and the company itself to
create new business models through a growing eco-system of
available data and services. EVRY has the trust and capability
to take a position as the leading data orchestrator in the
Nordics.
In order to position EVRY in this future market, EVRY has
initiated a process to better leverage the growth potential
based on data economy drivers. This Nordic initiative started
in the first quarter of 2019 and will define EVRY’s service
portfolio in this area. Based on this, EVRY will ensure that
functions and roles are established to serve future customer
demands and deliver this offer in the most effective way.
FINANCIAL SERVICES
Financial Services continues to achieve revenue growth,
building on the positive momentum of previous quarters,
driven by a broad-based demand across all solution and
service areas. There has been a continuous and high demand
for products and services that extend the banks' existing
offering, especially from the small and medium-sized banks,
resulting in a high number of medium and smaller
agreements. While enjoying particularly good traction around
front-to-back digital solutions, EVRY is also seeing a clear
trend for banks to be more focused on a new type of value
creation and new business models and what these mean for
their business going forward.
EVRY continues to see a strong interest in the market for card
and mobile payment services, where customers increasingly
seek partnerships with independent service providers that can
deliver new and innovative card payment solutions based on
new mobile technology.
One example is the agreement announced post first quarter
of 2019 with Bank Norwegian, where EVRY is expanding its
collaboration and have entered into a five-year agreement for
card-related services. The agreement that has been signed
includes services in the areas of transaction and processing
and dispute management. This agreement has an estimated
contract value in excess of NOK 100 million over the contract
period, and it applies to all Nordic countries and includes the
option for Bank Norwegian to use EVRY’s services in any new
markets that it chooses to enter. EVRY has the market’s most
complete service portfolio in the card area and provides card
services to more than 100 card issuers across the Nordics and
Europe.
OTHER FIRST QUARTER 2019 EVENTS
EVRY also announced in the first quarter that Karin Schreil is
appointed Executive Vice President of EVRY Sweden, and
Johan Torstensson has accepted to join EVRY as the
Executive Vice President for Digital Platform Services (DPS).
Karin has extensive experience from the Nordic IT industry and
Johan has wide experience of delivering digital transformation
journeys and is a skilled IT strategist who knows the Nordic
market very well. They will both be an important contribution to
EVRY and start during the second quarter of 2019.
In the first quarter of 2019, EVRY comes out as Norway’s 12th
best in this year’s SHE Index. The SHE Index is a big survey
that ranks 80 companies on gender equality. The company is
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also best in the industry beating Sopra Steria (28th), Atea
(43rd) and Bouvet (51st).
EVRY also received its third A-rating in a row from Carbon
Disclosure Project (CDP) in the 2018 ratings. CDP is an
international non-profit organization that surveys companies
about their responses to climate change on behalf of
institutional investors. CDP assesses companies on the
compliance of their disclosure, their awareness and
management of environmental risks and their demonstration of
best practices associated with environmental leadership, such
as setting ambitious and meaningful targets and their ability to
achieve these. For many businesses and investors, this is ‘the
World Championship’ in climate change. As a company, EVRY
is willing to take an active role in shaping the future, and it sees
that more and more customers put this as an important part of
their demands when they choose their vendors. To put in in
perspective, only five Norwegian companies achieved this in
2018, EVRY is the only Nordic IT company to achieve this three
year in a row and EVRY is one of only 127 companies to
achieve this score worldwide.

EVRY ASA
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Group performance
Summary of the first quarter of
2019

Organic growth
in Q1 2019

3.6 %

This interim report relates to EVRY’s development in the first
quarter of 2019 relative to the first quarter of 2018. All figures
are in NOK million unless otherwise stated. All comments
regarding EBITDA and EBITA exclude other income and
expenses. Please refer to page 30 for a description of the
Alternative Performance Measures.

Revenues

Operating revenue
in Q1 2019

The Group reported operating revenue for the first quarter of
2019 of NOK 3 330 million, compared to NOK 3 208 million in
the first quarter of 2018. Adjusted for currency impact,
acquisitions and divestments, the organic growth was 3.6% in
the first quarter of 2019.
EVRY reported a backlog of NOK 18.6 billion at the end of
March 2019, an increase of NOK 0.8 billion from NOK 17.8
billion at the end of March 2018. See “Business Update” for
more information about new contracts and projects awarded
in the first quarter.

3 330
NOK million

The Group's revenues are divided into different service lines
based on the type of product or services that are offered;

EBITA1

Consulting Services: Bringing together business strategy,
design thinking and technology, and making the best use of
new, emerging IT technologies and competencies in
consultancy and advisory services on digital strategy and
service in business development

in Q1 2019

332

Application Services: Addressing customers' needs for
business solutions by implementing and running systems
developed by the Group or based upon third-party vendor
software

NOK million

EBITA margin

1

in Q1 2019

10.0%

Digital Platform Services: Providing access to efficient and
reliable IT infrastructure and focusing on hybrid cloud solutions
with related application services to enable customers' digital
business
Fulfilment Services: Supply of devices and software for
customers' workforces, including i.e. laptops, mobile devices
and equipment for collaboration
CONSULTING SERVICES

1) Before other income and expenses
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Revenues within Consulting Services was NOK 1 222 million,
equal to 34.9% of total group revenues in the first quarter of
2019. In the first quarter of 2018 Consulting Services
revenues amounted to NOK 1 106 million or 32.9% of total
group revenues. Organically this implies an increase of 7.6%
in the first quarter of 2019.
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DIGITAL PLATFORM SERVICES AND FULFILMENT
SERVICES

The utilisation rate in the first quarter of 2019 (Norway and
Sweden combined) was 78.5%, a decrease of 2.8 percentage
point compared to the same quarter last year.

Revenues within Digital Platform Services (Infrastructure
Services) was NOK 944 million, equal to 26.9% of total group
revenues in the first quarter of 2019. In the first quarter of 2018,
Digital Platform Services revenues amounted to NOK 934
million (27.8% of total group revenues). Organically this
segment grew 1.9% in the first quarter of 2019 relative to the
first quarter of 2018.

APPLICATION SERVICES
Revenues within Application Services was NOK 1 129 million
in the first quarter of 2019, which represent 32.2% of total
group revenues. In the first quarter of 2018 Application
Services revenues amounted to NOK 1 050 million or 31.2%
of total group revenues. Organically this implies a growth of
8.6% in the first quarter of 2019.

Revenues within Fulfilment Services was NOK 211 million,
equal to 6.0% of total group revenues in the first quarter of
2019. In the first quarter of 2018 Fulfilment Services revenues
amounted to NOK 272 million (8.1% of total group revenues).

Of the revenues within Application Services, Financial
Services amounted to NOK 567 million or 50.2% of the
Application Services revenues. The business area reported
an organic growth of 9.8% in the first quarter of 2019.

CONSULTING SERVICES
(NOK million)

Q1 2019

Q1 2018

Organic growth

2018

1 222

1 106

7.6 %

4 360

In % of total group revenues1

34.9 %

32.9 %

32.3 %

Utilisation Norway (in percent)

80.4 %

81.5 %

80.9 %

Utilisation Sweden (in percent)

76.7 %

80.9 %

78.5 %

Utilisation Norway and Sweden (in percent)

78.5 %

81.3 %

79.9 %

Number of billable consultants Norway

1 131

1 110

1 190

Number of billable consultants Sweden

963

857

933

2 094

1 967

2 123

Q1 2019

Q1 2019

Organic growth

1 129

1 050

8.6 %

32.2 %

31.2 %

Revenues Consulting Services

Number of billable consultants Norway & Sweden

APPLICATION SERVICES
(NOK million)
Revenues Application Services
In % of total group revenues 1
Where of revenues within Financial Services
In % of total revenues 1

567

516

50.2 %

49.2 %

2018
4 180
30.9 %

9.8 %

2 072
49.6 %

DIGITAL PLATFORM SERVICES AND FULFILMENT SERVICES
(NOK million)
Revenues Digital Platform Services
In % of total group revenues 1

Q1 2019

Q1 2018

Organic growth

2018

944

934

1.9 %

3 811

26.9 %

27.8 %

Revenues Fulfilment Services

211

272

In % of total group revenues 1

6.0 %

8.1 %

28.2 %
-21.3 %

1 156
8.6 %

1) Before Group eliminations

EVRY ASA
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Profitability
EBITDA AND EBITA BEFORE OTHER INCOME AND
EXPENSES
EBITDA in the first quarter of 2019 was NOK 450 million,
compared to NOK 374 million in the first quarter of 2018. The
EBITA in the first quarter of 2019 was NOK 332 million,
representing an EBITA margin of 10.0%. In the first quarter of
2018 the corresponding figures was an EBITA of NOK 320
million and an EBITA margin of 10.0%. The first quarter of
2019 had one more working day than in the first quarter of
2018.
The lower activity level and performance experienced in
EVRY Sweden in 2018 continued also in the first quarter of
2019. The utilisation rate decreased by 4.2%, to 76.7% in the
first quarter of 2019, down from 80.9% in the first quarter of
2018. EVRY Norway reported an increased EBITA margin in
the first quarter of 2019 relative to the first quarter of 2018.
The positive profitability development was driven by relatively
more delivery of Consultancy Services and Application
Services. EVRY Financial Services reported slightly lower
EBITA margin in the first quarter of 2019 compared to the first
quarter of 2018, mainly due to a very high activity level within
Card Services in the first quarter of 2018.
OTHER INCOME AND EXPENSES
Other income and expenses totalled NOK 88 million in the first
quarter of 2019, where of NOK 84 million was related to the
IBM partnership transition and transformation project. In the
first quarter of 2018 other income and expenses totalled NOK
125 million (all related to IBM), which implies a reduction of
NOK 41 million in the first quarter of 2019.
NET FINANCIAL EXPENSES, PROFIT BEFORE TAX AND
EARNINGS PER SHARE
Net financial expenses for the first quarter of 2019 was NOK
95 million, an increase of NOK 27 million from NOK 68 million
for the corresponding period in 2018. Financial expenses in
the first quarter of 2019 was increased by NOK 17 million
compared to first quarter of 2018 as a result of the
implementation of IFRS 16. In addition, the net financial
expenses were negatively impacted by an agio effect of NOK
29 million in the first quarter of 2019, compared to a negative
agio effect of NOK 20 million in the first quarter of 2018.
Profit before tax (EBT) for the first quarter of 2019 was NOK
148 million as compared to a profit NOK 126 million for the
first quarter of 2018. The effective tax rate for the first quarter
of 2019 was 20.3%, representing a tax expense of NOK 30
million. The effective tax rate for the first quarter of 2018 was
20.9%, representing a tax expense of NOK 26 million.
Earnings per share (EPS) was NOK 0.32 for the first quarter of
2018, compared to NOK 0.27 per share for the first quarter of
2018. Adjusted for other income and expenses, the EPS was
NOK 0.50 for the first quarter of 2019 compared to NOK 0.53
per share for the corresponding quarter of 2018.
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Cash flow
CASH CONVERSION AND DSO
LTM Cash conversion as of 31 March 2019 ended at 97.0%,
compared to 70.3% as of LTM 31 March 2018. The increase
in cash conversion is due to both reduced working capital
outflow and higher EBITDA relative to operational cash flow
before paid interests for the last twelve months ended 31
March 2018.
The LTM DSO as of end of March 2019 was 37.1 days, slightly
below the 37.2 days as of LTM 31 March 2018.
NET CASH FLOW AND FREE CASH FLOW
Net cash flow from operations in the first quarter of 2019 was
negative NOK 38 million, an improvement of NOK 373 million
from negative NOK 411 million in the first quarter of 2018.
Adjusted operational cash flow for the first quarter of 2019 was
NOK 36 million, compared to negative NOK 232 million for the
corresponding quarter in 2018. The increase in net cash flow
from operations in the first quarter of 2019 was mainly due
increased EBITDA and reduced working capital outflow. The
first quarter of 2019 was also less negatively impacted by
transition and transformation expenses related to the IBM
partner agreement, as these were reduced from NOK 140
million to NOK 46 million in the first quarter of 2019.
Net operational investments for the first quarter of 2019
amounted to NOK 98 million, compared to NOK 88 million in
the first quarter 2018. Investment in tangible operating assets
amounted to NOK 26 million in the first quarter of 2019, while
investment in in-house developed software amounted to NOK
72 million. The corresponding figures in the first quarter of
2018 were NOK 30 million and NOK 64 million respectively.
Net cash flow from financing in the first quarter of 2019 was
negative NOK 28 million, where of payments related to lease
liabilities amounted to NOK 78 million in the first quarter of
2019. In the first quarter of 2018, net cash flow from financing
was negative NOK 2 million.
Free cash flow in the first quarter of 2019 was negative NOK
62 million compared to negative NOK 320 million in the first
quarter of 2018.

Equity and capital structure
The equity as of 31 March 2019 was NOK 3 070 million, equal
to an equity ratio of 23.3%, compared to an equity of NOK 2
984 million and an equity ratio of 25.7% at the end of December
2018. The reduced equity ratio is due to increase in total assets
as a result of the implementation of IFRS 16.
The Group had total outstanding long-term debt of NOK 6 145
million at the end of March 2019, whereof NOK 1 428 million
was related to non-current lease liabilities (due to the
implementation of IFRS 16). The cash balance was NOK 475
million as of 31 March 2019 and current lease liabilities
amounted to NOK 286 million. This implies a net interestbearing debt (NIBD) of NOK 6 017 million and a net leverage
of 3.19x LTM Adjusted EBITDA.
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Business Area Performance
The Group’s activities are divided into three reporting business areas for 2019. The business areas reflect the main markets
served and correspond with the structure used for reporting to the Group’s decision makers.

Operating revenue (NOK million)

Q1 2019

Q1 2018

Organic growth

2018

EVRY Norway

1 501

EVRY Sweden

816

1 465

2.5 %

5 765

839

-2.3 %

EVRY Financial Services

3 301

887

819

8.7 %

3 392

Other

125

85

Group

3 330

3 208

Q1 2019

Q1 2018

2018

EVRY Norway

157

117

604

EVRY Sweden

31

65

248

EVRY Financial Services

94

92

456

Other

50

46

274
1 582

EBITA (NOK million)

454
3.6 %

12 912

Group (before other income and expenses)

332

320

Other income and expenses

-88

-125

-560

Group

243

195

1 022

Q1 2019

Q1 2018

2018

EVRY Norway

10.4 %

8.0 %

10.5 %

EVRY Sweden

3.8 %

7.7 %

7.5 %

EVRY Financial Services

10.6 %

11.2 %

13.4 %

Group (before other income and expenses)

10.0 %

10.0 %

12.3 %

7.3 %

6.1 %

7.9 %

EBITA margin (%)

Group

EVRY ASA
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EVRY Norway

lower add-on sales within the infrastructure services area. The
EBITA margin for the first quarter of 2019 was 3.8% as
compared to 7.7% in the first quarter of 2018.

Operating revenue for EVRY Norway for the first quarter of
2019 was NOK 1 501 million, an increase of NOK 36 million,
or 2.5% organically, from the first quarter of 2018. The
utilisation related to billable consultants was 80.4% in the first
quarter of 2019, compared to 81.5% in the first quarter of
2018.

EVRY Sweden’s order backlog at 31 March 2019 was NOK
3.1 billion, a decrease of NOK 0.2 billion from NOK 3.3
billion at the end of March 2018.

EVRY Norway reported an EBITA of NOK 157 million for the
first quarter of 2019, an increase of NOK 40 million from NOK
117 million in the first quarter of 2018. The EBITA margin for
the first quarter of 2019 increased to 10.4% as compared to
8.0% in the same period of 2018. The positive profitability
development was driven by relatively more delivery of
Consultancy Services and Application Services than
Infrastructure Services.
EVRY Norway’s order backlog at 31 March 2019 was NOK
6.9 billion, a decrease of NOK 0.1 billion from NOK 7.0 billion
at the end of March 2018.

EVRY Sweden
Operating revenue for EVRY Sweden for the first quarter of
2019 was NOK 816 million, a decrease of NOK 23 million from
NOK 839 million in the first quarter of 2018, equal to a negative
organic growth of 2.3%. The utilisation of the billable
consultants was 76.7% in the first quarter of 2019, compared
to 80.9% in the first quarter of 2018.
EVRY Sweden reported an EBITA of NOK 31 million for the
first quarter of 2019, compared to NOK 65 million in the first
quarter of 2018. The reduced profitability was mainly due to
lower utilisation within the consultancy business area and

EVRY Financial
Services
Operating revenue for Financial Services for the first quarter
of 2019 was NOK 887 million, an increase of NOK 68 million
from NOK 819 million for the first quarter of 2018. This was
equivalent to an organic growth of 8.7% relative to the first
quarter of 2018. Both the banking area and the card services
area reported solid revenue growth in the first quarter of 2019
relative to the first quarter of 2018.
EVRY Financial Services reported an EBITA of NOK 94
million for the first quarter of 2019, compared to NOK 92
million for the first quarter of 2018. The card services area
delivered an EBITA margin of 11.0%, a decrease of 2.1%
percentage point compared to the first quarter of 2018. The
decrease in margin is mainly due to change in product mix.
The banking area reported an EBITA margin of 10.5% in the
first quarter of 2019, compared to 10.4% for the
corresponding period in 2018.
EVRY Financial Services’ order backlog at 31 March 2019
was NOK 8.5 billion, an increase of NOK 1.0 billion from NOK
7.5 billion at the end of March 2018.

FINANCIAL SERVICES
(NOK million)

Q1 2019

Q1 2018

2018

Cards
Revenue
EBITA
EBITA margin

259
28
11.0 %

237
31
13.1 %

989
148
15.0 %

Banking
Revenue
EBITA
EBITA margin

628
66
10.5 %

582
61
10.4 %

2 403
308
12.8 %

Financial Services Total
Revenue
EBITA
EBITA margin

887
94
10.6 %

819
92
11.2 %

3 392
456
13.4 %

EVRY ASA
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Other
Revenue related to EVRY’s Global Delivery organisation
totalled NOK 302 million for the first quarter of 2019, an
increase of NOK 63 million from NOK 239 million in the first
quarter of 2018.
EBITA for the first quarter of 2019 was NOK 48 million,
compared to NOK 37 million in the same period of 2018. The
EBITA margin for the first quarter of 2019 was 15.9% as
compared to 15.5% for the first quarter of 2018.

Approximately 60% of the revenue within Global Delivery
relates to external customers outside EVRY Group. In
addition to providing services to customers in Norway and
Sweden, the centres in Ukraine and India also address
markets in Western Europe and the United States. The Global
Delivery units consist of more than 3 000 FTEs across India,
Ukraine and Latvia, and have had high utilisation over several
quarters while delivering a stable EBITA margin.
Intra-group eliminations totalled NOK 177 million for the first
quarter of 2019 as compared to NOK 154 million for the first
quarter of 2018. Expenses associated with corporate
functions that were not allocated to EVRY’s segments totalled
NOK -2 million in the first quarter of 2019, compared to NOK
-9 million in the first quarter of 2018.

OTHER
(NOK million)
Global Delivery
Revenue
EBITA
EBITA margin
Group eliminations/Group costs
Revenue
EBITA
Other total
Revenue
EBITA

EVRY ASA

Q1 2019

Q1 2018

2018

302
48
15.9 %

239
37
15.5 %

1 048
172
16.4 %

-177
2

-154
9

-594
102

125
50

85
46

454
274
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Key figures and financial ratios
This interim report relates to EVRY’s performance in the first quarter of 2019 relative to the first quarter of 2018. All figures are in
NOK million unless otherwise stated. All comments regarding EBITDA and EBITA exclude other income and expenses. Please
refer to page 30 for a description of the Alternative Performance Measures.
(NOK million)

Q1 2019

Q1 2018

2018

Income statement
Operating revenue

3 330

3 208

12 912

EBITDA

362

249

1 252

Adjusted EBITDA

450

374

1 812

13.5 %

11.7 %

14.0%

EBITA

243

195

1 022

Adjusted EBITA

332

320

1 582

10.0 %

10.0 %

12.3%

88

125

560

243

194

1 021

Adjusted EBITDA margin (%)

Adjusted EBITA margin (%)
Other income and expenses
Operating profit (EBIT)
Net financial items

-95

-68

-231

Profit/-loss for the period

118

100

640

Adjusted profit/-loss for the period attributable to the shareholders
(owners of the parent company)

186

197

1 071

Cash flow
Adjusted operational cash flow

36

-232

1 374

Net operational investments (CAPEX)

-98

-88

-377

Free cash flow

-62

-320

997

97.0%

70.3%

86.2%

Cash conversion (LTM)
Net working capital
DSO (LTM)

-40

14

-401

37.1

37.2

36.5

Financial position (per end of period)
Total assets

13.181

10.942

11 596

Goodwill

5.742

5.580

5 850

Total equity

3.070

2.882

2 984

Equity ratio

23.3%

26.3%

25.7%

6 017

4 247

4 104

Net interest-bearing liabilities (NIBD)
Employees
Number of employees end of period

9 014

8 495

8 807

Global Delivery in percent of total employees

36.8 %

36.0 %

36.5%

Full-time employees (in percent)

97.4 %

97.7 %

97.8%

2 094

1 967

2 123

78.5 %

81.3 %

79.9%

2.5%

Number of billable consultants (Norway and Sweden)
Utilisation (Norway and Sweden)
Growth/Sales
Total revenue growth

3.8 %

1.0 %

Currency effects

0.4 %

-0.4 %

1.1%

-0.6 %

0.0 %

-0.7%

3.6 %

0.5 %

3.0%

18.6

17.8

19.4

Earnings per share (NOK)

0.32

0.27

1.73

Diluted earnings per share

0.31

0.27

1.72

Adjusted earnings per share (NOK)

0.50

0.53

2.89

370 806 077

370 806 077

370 806 077

Acquisition and Divestment impact
Organic growth
Backlog (NOK billion)
Stock market ratios

Number of shares issued
Number of treasury shares

1 501 744

-

1 501 744

Average number of shares

370 806 077

370 806 077

Average number of shares (diluted)

372 655 119

371 180 427

370 806 077
371 562 291

EVRY ASA
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Condensed consolidated statement of
comprehensive income
(NOK million)

Operating revenue

Note

3

Q1 2019

Q1 2018

2018

3 330

3 208

12 912

Cost of goods sold

1 121

1 098

4 354

Salaries and personnel costs

1 546

1 430

5 612

213

306

1 133

Other operating costs
Other income and expenses

5

88

125

560

Depreciation and write-down of tangible assets and in-house developed software

4

119

54

230

243

195

1 022

-

1

1

Operating profit/-loss (EBIT)

243

194

1 021

Net financial items

-95

-68

-231

Profit/-loss before tax

148

126

791

30

26

151

118

100

640

-3

22

13

-38

-95

-22

-

-

-6

-41

-73

-16

78

27

624

78

27

624

-

-

-

Earnings per share, basic (NOK)

0.32

0.27

1.73

Earnings per share, diluted (NOK)

0.32

0.27

1.72

Operating profit/-loss before amortisation of customer contracts (EBITA)
Amortisation of customer contracts

Taxes
Profit/-loss for the period

Other comprehensive income
Cash flow hedges
Currency translation differences
Actuarial gains/-losses on defined benefit pension plans
Total other comprehensive income

Total comprehensive income for the period

Total comprehensive income for the period is allocated as follows
Owners of the parent
Non-controlling interests

Earnings per share (basic and diluted)

EVRY ASA
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Condensed consolidated statement of
financial position
31.03.19

31.03.18

31.12.18

Goodwill

5 742

5 580

5 850

Other intangible assets

1 613

1 458

1 577

Total intangible assets

7 355

7 038

7 426
314

(NOK million)

Note

Property, plant and equipment
Right to use assets

4

Total tangible assets
Total non-current financial assets

359
-

-

1 995

359

314

405

356

400

Total non-current assets

9 755

7 752

8 140

Accounts receivable

1 791

1 654

1 701

1 161

1 168

1 109

475

368

646

3 427

3 190

3 456

13 181

10 942

11 596

3 070

2 882

2 984

Other current receivables

3

300
1 695

3

Bank deposits
Total current assets
Total assets
Equity
Non-controlling interests
Total equity and non-controlling interests
Provision for liabilities
Non-current non-interest-bearing liabilities

3

-

1

-

3 070

2 883

2 984

283

267

287

374

413

394

Non-current lease liabilities

4

1 428

14

13

Non-current interest-bearing liabilities

6

4 717

4 541

4 687

6 802

5 236

5 381

743

695

842

1 107

993

1 026

Total non-current liabilities
Accounts payable
Duties payable, vacation allowance
Current lease liabilities

4

286

3

3

Other current liabilities

3

1 173

1 131

1 360

3 309

2 823

3 232

13 181

10 942

11 596

Total current liabilities
Total equity and liabilities

EVRY ASA
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Condensed consolidated statement of cash
flow
(NOK million)

Note

Q1 2019

Q1 2018

2018

Profit/-loss before tax

148

126

791

Depreciation, write-down and amortization

119

55

231

Tax paid

-1

-4

-69

Net financial items

48

22

42

-343

-592

-265

66

160

644

Change in net working capital
Other changes
Cash effect from other income and expenses

-75

-179

-661

Net cash flow from operations

-38

-411

713

Investment in tangible operating assets

-26

-30

-138

Investment in in-house developed software

-72

-64

-260

-

6

21

Sale of tangible operating assets (sales proceeds)
Investment in group companies

-

-

-157

Net cash flow from investments

-98

-88

-534

Draw down of new debt

150

-

925

-100

-2

-828

Repayment of debt
Repayments of lease liabilites

-78

-

-

Proceeds from equity issued

-

-

-47

Dividends paid

-

-

-464

-28

-2

-414

-6

-11

1

-171

-512

-234

Net cash flow from financing

Changes in foreign exchange rates
Net change in cash flow

4

Opening balance bank deposits

646

880

880

Closing balance bank deposits

475

368

646

EVRY ASA
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Condensed consolidated statement of changes
in equity
Attributable to equity holders of the parent

Total

Noncontrolling
interests

Total
equity

145

2 984

-

2 984

Profit/-loss for the period

118

118

-

118

Other comprehensive income

-41

-41

-

-41

(NOK million)
Equity as of 1 January 2019

Other paid-in
Share capital Own shares
capital Other equity
649

-3

2 193

Sharebased options employees

8

8

-

8

Equity as of 31 March 2019

649

-3

2 193

231

3 070

-

3 070

Equity as of 1 January 2018

649

-

2 198

-

2 847

1

2 848

Profit/-loss for the period

100

100

100

Other comprehensive income

-73

-73

-73

8

8

35

2 882

Sharebased options employees
Equity as of 31 March 2018

EVRY ASA

649

-

2 198

8
1

2 883
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Notes
NOTE 1 – GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES
EVRY (Group) consists of EVRY ASA and its subsidiaries. EVRY ASA is a limited liability company, incorporated in Norway and
listed on the Oslo Stock Exchange as of 21 June 2017. These condensed consolidated interim accounts cover the Group and
the Group’s interests in associated companies and joint arrangements. As a result of rounding differences, numbers or
percentages may not add up to the totals given.
These interim condensed consolidated accounts for the three months ending 31 March 2019 have been prepared in accordance
with IAS 34 Interim Financial Reporting. They do not contain all the information and disclosures required in an annual financial
report and should be read in conjunction with the Group’s annual report for 2018. The annual report can be found at
investor.evry.com.
The interim consolidated financial accounts have been produced in accordance with the accounting policies followed in the
Group’s annual financial accounts for the year ended 31 December 2018, except for the implementation of the new standard for
leases, IFRS 16, which has been implemented from 1 January 2019.
IFRS 15 REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS
The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers. The core principle of
IFRS 15 is that revenue is recognised to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that
reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. The standard
requires entities to exercise judgement, taking into consideration all relevant facts and circumstances when applying each step
of the model to contracts with their customers. The standard also specifies the accounting for the incremental costs of obtaining
a contract and the costs directly related to fulfilling a contract.
Consulting Services
Consulting services are performed over time and thereby will be recognised over time, as the customer simultaneously receives
and consumes the benefits of the services. Total hours incurred will be used to measure the progress in the over-time revenue
recognition.
For consulting services with fixed prices, the revenue recognition will be made linearly over the contract period.
Application Services
Sale of licenses (right to use) that are distinct are recognised at a point in time when the customer is able to use and benefit from
the license. Sale of licenses that are part of a bundled contract (right to access) are not distinct and are recognised over the
contract period.
Revenue from software developed specifically for customers is recognised over the development period in line with the degree of
completion. The degree of completion is calculated on the basis of the number of hours of work delivered to date divided by the
total number of hours estimated for the delivery in total.
Digital Platform Services
Where operating services are provided through volume-based contracts, revenue is recognised on the basis of the actual use of
services by the customer, or on a linear basis over the period of the contract for term-based contracts. Sales of dialogue services
are recognised as revenue on the basis of actual customer usage. Revenue from service and maintenance contracts is
recognised in the accounts over the period of the contract, as the customer simultaneously consumes the service and
maintenance as it is performed.
Revenue from a transition project that is an integrated part of a subsequent operating services contract is recognised on a linear
basis over the period of the operating services contract as this is when the customer receives and consumes the benefits from
the project. Revenue from a transition project that is not related to an operating services contract is recognised when the
customer receives and benefits from the project.
Fulfilment services
Sale of software and hardware will be recognised at a point in time when the customer obtains control of the goods, which is
assumed to be at delivery.

EVRY ASA
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NOTE 1 – GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES (CONT.)
Variable considerations
Some contracts can have transaction prices which vary based on contract terms. Variable consideration includes
discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties or other similar items.
The variable consideration is estimated at contract inception and constrained until the related uncertainty is resolved.
For EVRY, the most common variable consideration relates to SLA penalties, volume discounts and price regulations.
Variable consideration will be estimated using either an ‘expected value’ or ‘most likely amount’ method, whichever better
predicts the consideration to which EVRY will be entitled and will be treated as an adjustment to the transaction price
(reduction of revenue). SLA and price regulations are allocated to the service, which is a series of distinct services and
will be accounted for as it occurs (SLA) or based on calculations of volume fluctuations (at year-end). Price regulations
will not be allocated to services already performed, only prospectively.
Warranty obligations
The standard defines two types of warranties;
(i)
Assurance-type warranties, and
(ii)
Service-type warranties
Assurance-type warranties are accounted for in accordance with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets, while service-type warranties represent a distinct service and is a separate performance obligation. EVRYs
contracts do not contain any warranties that could have been sold separately. EVRY does not provide any warranties
beyond promising that the deliverables meet the agreed specifications, i.e. SLA, and these warranties therefore do not
represent separate performance obligations.
Principal versus agent considerations
EVRY often uses subcontractors or partners to fulfil its contracts with customers. When using partners or subcontractors,
the issue is whether EVRY should report revenue based on the gross amount billed (EVRY is the principal) or the net
amount retained (that is, the amount billed to the customer less the amount paid to the subcontractor), because EVRY
has only earned a commission fee (EVRY is the agent). In most cases, EVRY is fully responsible for the goods and
services delivered towards the customer and has the discretion in setting the prices to the customer and is regarded as
principal in the contract.
Contract costs
Under the new standard, there are two types of contract costs where an asset must be recognised;
(i)
incremental costs of obtaining a contract, and
(ii)
costs incurred in fulfilling a contract
Incremental costs of obtaining a contract (e.g. sales commission) will be recognised as an asset if EVRY expects to
recover them, either directly through reimbursement, or indirectly through the inherent margin in the contract. Costs such
as bid costs, negotiations, meetings and contract writing are not considered incremental and are expensed as incurred,
unless they are explicitly chargeable to the customer.
Under IFRS 15, entities will capitalise the costs to fulfil a contract if they relate directly to the contract, generate or
enhance the resources used to satisfy performance obligations and are expected to be recovered. These costs include
direct labour, direct materials, allocation of costs directly related to the contract, costs explicitly chargeable to the
customer and other costs that are only incurred because the entity entered into the contract. However, costs that relate to
past performance or performance obligations that have already been transferred to the customer and have already been
expensed, cannot be capitalised. In order for costs to meet the ‘expected to be recovered’ criterion, costs need to be
either explicitly reimbursable under the contract or reflected in the pricing on the contract and recoverable through
margin.
IFRS 15 requires these costs to be recognised as an asset and amortised on a systematic basis that is consistent with
the transfer to the customer of the goods or services to which the asset relates.
Presentation and disclosure requirements
As required for the condensed interim financial statements, EVRY disaggregates revenue recognised from contracts with
customers into categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are
affected by economic factors. Refer to note 3 for the disclosure of disaggregated revenue.

EVRY ASA
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NOTE 1 – GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES (CONT.)
IFRS 16 LEASES
The new standard for leases, IFRS 16, has been implemented with effect from 1 January 2019. IFRS 16 sets out the
principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to account for all
leases under a single on-balance sheet model similar to the accounting for financial leases under IAS 17. A lessee can
choose to apply the standard using either a full retrospective or a modified retrospective approach. IFRS 16 requires
lessees and lessors to make more extensive disclosures than under IAS 17.
The Group has reviewed its lease agreements and assessed the effects of IFRS 16 on its consolidated financial
statements. The Group has implemented IFRS 16 using the modified retrospective method for all lease agreements
existing on the implementation date. Comparative figures will not be restated by using the modified retrospective method.
See note 4 for further information regarding IFRS 16 and the implementation effects.

NOTE 2 – ESTIMATES
The preparation of the interim financial statements requires the use of evaluations, estimates and assumptions that affect
the application of the accounting principles and amounts recognized as assets and liabilities, income and expenses. The
important assessments underlying the application of the Group's accounting policies and the main sources of uncertainty
are the same for the interim financial statements as for the consolidated financial statements for 2018.

EVRY ASA
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NOTE 3 - REVENUES AND CONTRACTS ASSETS/LIABILITIES
EVRY aggregates its revenues from contracts with customers by geographic location and service area as EVRY believes that
this best depicts how the nature, amount, timing and uncertainty of our revenue and cash flows are affected by economic
factors.

Q1 2019

EVRY Financial
Services

EVRY Norway

EVRY Sweden

Consulting Services

46

606

268

Application Services

567

340

Digital Platform Services

274

442

-

114

(NOK million)

Other

Total

1)

1 222

222

-

1 129

229

-

944

97

-

211

Service line

Fulfilment Services
Group eliminations

302

-

-

-

-177

-177

887

1 501

816

125

3 330

EVRY Financial
Services

EVRY Norway

EVRY Sweden

Other

Total

Consulting Services

49

550

269

Application Services

516

306

227

Digital Platform Services

Total
1) Global Delivery

Q1 2018
(NOK million)
Service line

1)

1 106

-

1 050

239

254

458

222

-

934

Fulfilment Services

-

151

121

-

272

Group eliminations

-

-0

-0

-154

-154

819

1 465

839

85

3 208

EVRY Financial
Services

EVRY Norway

EVRY Sweden

Other

Total

Consulting Services

184

2 070

1 057

1 0481)

4 360

Application Services

2 072

1 255

852

-

4 180

Digital Platform Services

1 136

1 807

868

-

3 811

-

632

524

-

1 156

Total

2018
(NOK million)
Service line

Fulfilment Services
Group eliminations
Total

-

-

-

-594

-594

3 392

5 765

3 301

454

12 912

1) Global Delivery

CONTRACT ASSETS AND CONTRACT LIABILITIES
EVRY receives payment from customers based on billing schedules as established in the contracts. Contract assets relate to
EVRY's unconditional right to consideration for the completed performance under the contracts. Accounts receivable are
recognised when the right to consideration becomes unconditional. Contract liabilities relate to payments received in advance
of performance under the contracts. Contract liabilities are recognised as revenue as (or when) EVRY perform under the
contracts. Contract assets mainly consist of implementation projects where the customers have not yet been invoiced.
Contract liabilities consist of prepaid amounts from customers. Net contract assets/-liabilities consist of the following:
(NOK million)
Contract assets

31.03.2019

31.03.2018

461

372

Contract liabilities - current

-374

-413

Contract liabilities - non-current

-548

-407

Net contract assets/-liabilities

-461

-448

EVRY ASA
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NOTE 4 - RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
IFRS 16 LEASES
IFRS 16 was issued in January 2016 and replaces IAS 17 Leases, IFRIC 4 and SIC 15 and 27. IFRS 16 sets out the principles
for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to account for all leases under a
single on-balance sheet model similar to the accounting for financial leases under IAS 17. The group implemented IFRS 16
with effect from 1 January 2019. The standard introduces two exemptions for lessees – leases of “low-value assets” and shortterm leases (i.e. leases with a lease term of 12 months or less). At the commencement date the lessee will recognise a liability
to make lease payments and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term. Lessees will be
required to separately recognise the interest expense on the lease liability and the depreciation expense on the right-of-use
asset.
Lessees will be also required to remeasure the lease liability upon the occurrence of certain events (e.g., a change in the lease
term, a change in future lease payments resulting from a change in an index or rate used to determine those payments). The
lessee will generally recognise the amount of the remeasurement of the lease liability as an adjustment to the right-of-use
asset.
Lessor accounting under IFRS 16 is substantially unchanged from accounting under IAS 17. Lessors will continue to classify all
leases using the same classification principle as in IAS 17 and distinguish between two types of leases: operating and finance
leases.
The Group has reviewed its lease agreements and assessed the effects of IFRS 16 on its consolidated financial statements.
The Group implemented IFRS 16 using the modified retrospective method for all lease agreements existing on the
implementation date. Comparative figures will not be restated when using the modified retrospective method. The Group will
apply transition reliefs where the lease asset will be equal to the lease liability at the transition date. IFRS 16 requires lessees
and lessors to make more extensive disclosures than under IAS 17.
The Group has assessed lease of software to be outside the scope of IFRS 16. In addition, the partner agreement with IBM is
assessed to be a service agreement and thereby not in the scope of the standard. The Group will apply the two recognition
exemptions in the standard, for low value items and short-term leases.
The Group's assessment has identified an increase on the Group's balance sheet (assets and liabilities) of NOK 1.7 billion, with
no effect on the book value of total equity (Right of Use Asset equal to Lease Liability).
The total cost over the lease term will remain unchanged after the implementation of IFRS 16 compared. However, IFRS 16 will
result in a front-loading of expenses and reclassification of costs from operating profit before amortisation of customer contracts
(EBITA) to net financial items.
In the Consolidated Statement of Comprehensive Income, operating lease costs (in other operating costs) will be replaced by
depreciation and interest expenses. As a result, the group expects the EBITDA to increase in the range of NOK 250 - 350
million. The group expects no significant impact on profit for the year as a result of the implementation of IFRS 16.
In the cash flow statement, the part of lease payments that relates to repayment of the lease liability will be reclassified from
cash flows from operations to cash flows from financing.
Implementation effects 1 January 2019 (NOK million)
Right to use assets

1 723

Lease liabilities

1 723

Effect on equity

-

Operating lease committments at 31 December 2018 as disclosed in the Group's consolidated financial statements
Discounted using incremental borrowing rate at 1 January 2019

2 601
-461

Exemption for short-term leases

-80

Exemption for low-value assets

-337

Lease liabilites recognised at 1 January 2019 - implementation effect
Financial lease liabilities recognised at 31 December 2018
Total lease liabilities reconised at 1 January 2019

EVRY ASA
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NOTE 4 - RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (CONT.)

Right-of-use assets
The Group leases several assets such as Offices, Data centres, IT equipment and vehicles. The Group's right-of-use
assets are categorised and presented in the table below:
Right-of-use assets
Acquisition cost 1 January 2019
Addition of right-of-use assets

Offices

Data centre

Vehicles

Hardware

Dark fiber and
other

Total

884

774

19

37

9

1 723

52

-

-

-

-

52

Currency exchange differences

-12

-3

-1

-

-

-16

Acquisition cost 31 March 2019

925

771

18

37

9

1 759

Depreciation

-45

-15

-2

-2

-1

-65

Accumulated depreciation and impairment 31 March 2019

-45

-15

-2

-2

-1

-65

Carrying amount of right-of-use assets 31 March 2019

880

756

16

35

8

1 695

1-9 years

1-17 years

1-3 years

1-4 years

1-3 years

Linear

Linear

Linear

Linear

Linear

Lower of remaining lease term or economic life
Depreciation method

Lease liabilities

Premises IT equipment,
(incl. data vehicles, dark
centres) fiber and other

Undiscounted lease liabilities and maturity of cash outflows

Total

Less than 1 year

287

22

309

1-2 years

259

18

278

2-3 years

230

12

242

3-4 years

213

10

223

4-5 years

188

4

191

More than 5 years

1 002

-

1 002

Total undiscounted lease liabilities at 31 March 2019

2 179

66

2 245

Summary of the lease liabilities in the financial statements

Statement of:

Premises IT equipment,
(incl. data vehicles, dark
centres) fiber and other
1 674

At initial application 1 January 2019

1 739

52

New lease liabilities recognised in the year

Total

65

52

Cash payments of the lease liability

Cash flows

-75

-3

-78

Interest expense on lease liabilities

Profit and loss

17

1

17

Currency exchange differences

Profit and loss

Total lease liabilities at 31 March 2019

-15

-1

-16

1 653

62

1 714

Current lease liabilities

Financial position

263

23

286

Non-current lease liabilities

Financial position

1 390

38

1 428

Cash flows

-75

-3

-78

Total cash outflows for leases

Practical expedients applied
The Group's also leases personal computers and other IT equipment with contract terms of 1 to 3 years. The Group has
elected to apply the practical expedient of low value assets and does not recognise lease liabilities or right-of-use assets. The
leases are instead expensed when they incur. The Group has also applied the practical expedient to not recognise lease
liabilities and right-of-use assets for short-term leases.
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NOTE 5 - OTHER INCOME AND EXPENSES
OTHER INCOME AND EXPENSES
(NOK million)
IBM partner agreement
Provisions CEO
Sharebased options (STIP)
Total other income and expenses

Q1 2019

Q1 2018

2018

84

125

545

-

-

15

5

-

-

88

125

560

31.03.2018

31.12.2018

NOTE 6 - NON-CURRENT INTEREST-BEARING LIABILITIES

(NOK million)

31.03.2019

Non-current lease liabilities

1 428

14

13

Liabilities to credit institution

4 760

4 598

4 734

Capitalised arrangement fee

-43

-56

-47

6 145

4 555

4 700

Non-current interest bearing liabilities

EVRY ASA
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NOTE 7 - FINANCIAL INSTRUMENTS
FAIR VALUE HIERARCHY
Financial instruments that are valued at fair value in the statement of financial position are grouped on the basis of the
following fair value hierarchy:
Level 1:

Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2:

Instruments for which observable information is available, but for which there is no active market.

Level 3:

Instruments for which there is no observable market data and the determination of fair value
accordingly uses company specific/subjective information.

Total
book value

Fair Value

395

405

Accounts receivable

1 791

1 791

Other current receivables

1 161

1 161

475

475

3 822

3 832

Non-current interest bearing liabilities

4 717

4 717

Non-current lease liabilities

1 428

1 428

657

657

(NOK million)

Level 1

Level 2

Level 3

Assets
Non-current receivables

10

Bank deposits
Total assets

-

10

-

Liabilities

Other non-current liabilities

-

Accounts payable
Other current liabilities
Total liabilities

EVRY ASA

-

-

-

743

743

2 566

2 566

10 111

10 111
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Additional information EVRY Financial Services
The product and services within Financial Services can be split into two main areas, based on the products being
offered; Cards Services and delivery of Banking solutions and products (i.e. the core banking platform and payment
solutions).
The Card Services area covers the complete card value chain from card issuing to card acquiring, physical card
production and development of virtual cards, as well as card switching. The Banking area includes sale of solutions for
all core banking services and payment solutions. The portfolio includes a wide range of solutions and products for retail
and commercial banking services, whether this relates to interfaces with end-customers or solutions to support a bank's
internal or back-office processes and employees. The portfolio is module-based, and includes banking services,
transactions systems and payment solutions. The Banking area represents approximately 70% of total revenues within
the Financial Services business area.
(NOK million)

Q1 2019

Q1 2018

2018

259

237

989

28

31

148

11.0%

13.1%

15.0%

628

582

2 403

Cards
Revenue
EBITA
EBITA margin
Banking
Revenue
EBITA

66

61

308

10.5%

10.4%

12.8%

887

819

3 392

94

92

456

EBITA margin

10.6%

11.2%

13.4%

(NOK million)

Q1 2019

Q1 2018

2018

Consulting Services

-

-

-

Application Services

259

237

989

-

-

-

259

237

989

Consulting Services

46

49

184

Application Services

308

280

1 083

Digital Platform Services

274

254

1 136

Total Revenue Banking

628

582

2 403

Consulting Services

46

49

184

Application Services

567

516

2 072

Digital Platform Services

274

254

1 136

Total Revenue Financial Services

887

819

3 392

EBITA margin
Financial Services Total
Revenue
EBITA

Revenue Cards

Digital Platform Services
Total Revenue Cards
Revenue Banking

Revenue Financial Services Total
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Alternative performance measures
The EVRY Group's financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). In addition
to the ordinary financial performance measures prepared in accordance with IFRS, it is management's intent to provide alternative
performance measures to enhance the understanding of the Group's underlying performance. These alternative performance
measures take into consideration other income and expenses defined as items regarded as special due to their nature and include
among others provision for restructuring, write-downs, strategic processes and refinancing.
ORGANIC REVENUE GROWTH
Organic revenue growth is a measurement for the company’s ability to grow organically by additional net sales to existing and new
customers as opposed to acquired growth. Organic growth is defined as revenue adjusted for impacts from acquisitions, divestments
and foreign currency effects. Organic growth is an important key figure to EVRY and to the users of the financial statements as it
illustrates the underlying operational growth excluding effects not related to the operations.

First quarter
(NOK million)

2019

2018

Growth in
percent

Reported revenues

3 330

3 208

3.8 %

Currency effects
Acquisition and Divestment impact
Basis for organic revenue growth

3 330

Year
2018

2017

Growth in
percent

12 912

12 596

2.5 %

-13

0.4 %

-141

1.1 %

19

-0.6 %

84

-0.7 %

3 214

3.6 %

12 539

3.0 %

12 912

ADJUSTED EBITA AND EBITDA
Earnings before tax, interests and amortisation of customer contracts (EBITA) is an important performance measure for EVRY. EBITDA
is before depreciations and write-down of tangible assets and in-house developed software. Adjusted EBITA/EBITDA is defined as
EBITA/EBITDA less items defined as other income and expenses, which includes inter alia, write-downs and restructuring. These
performance measures are considered useful to the users of the financial statements when evaluating operational profitability on a more
variable cost basis as they exclude amortisation and depreciation expense related to capital expenditure, and also items not considered
as a part of ordinary operations.
First quarter
(NOK million)

2019

Year
2018

2018

Adjusted EBITA

332

320

1 582

IBM partner agreement

-84

-125

-545

Sharebased options (STIP)
Provisions CEO
EBITA

-5

-

-

-

-

-15

243

195

1 022

Year

First quarter
(NOK million)

2019

2018

2018

243

195

1 022

EBITA
Depreciation and write-down of tangible assets and inhouse developed software

119

54

230

EBITDA

362

249

1 252

84

125

545

5

-

-

IBM partner agreement
Sharebased options (STIP)
Provisions CEO
Adjusted EBITDA

EVRY ASA
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-

15

450

374

1 812
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ADJUSTED OPERATIONAL CASH FLOW
Adjusted operational cash flow is defined as cash flow from operating activities less cash effect from other income and
expenses. EVRY is of the opinion that this performance measure provides a better expression of the underlying cash
flow from operations as it takes into consideration cash effects of items not directly related to the underlying
operations, and which will be useful to the users of the financial statements in analysing the company's operational
profitability.
First quarter
(NOK million)

Year

2019

2018

2018

36

-232

1 374

Payments related to IBM partner agreement

-46

-140

-557

Payments related to former CEO

-15

-

-

Payments related to restructuring processes

-14

-29

-82

Adjusted operational cash flow

Transaction, IPO and refinancing payments
Net cash flow from operations

-

-10

-22

-38

-411

713

NET OPERATIONAL INVESTMENTS (CAPEX)
Net operational investments represent the cash flow the investment spending in tangible operating assets and inhouse developed software, less sale of tangible operating assets.
Year

First quarter
(NOK million)

2019

2018

2018

Investment in tangible operating assets

-26

-30

-138

Investment in in-house developed software

-72

-64

-260

Sale of tangible operating assets
Net operational investments (CAPEX)

-

6

21

-98

-88

-377

FREE CASH FLOW
Free cash flow represents the cash flow that EVRY is able to generate after the necessary investments have been
made. Free cash flow is defined as operational cash flow adjusted for cash effect of other income and expenses less
net operational investments.
First quarter
(NOK million)

Adjusted operational cash flow

Year

2019

2018

2018

36

-232

1 374

Net operational investments (CAPEX)

-98

-88

-377

Free cash flow

-62

-320

997

CASH CONVERSION
Cash conversion measures how EBITDA is converted into cash and is defined as adjusted operational cash flow
before paid interests divided by adjusted EBITDA. In addition, cash conversion is also calculated after investments in
tangible operating assets and in-house developed software and sale of tangible assets.
First quarter

Year

(NOK million)

2019

2018

2018

Adjusted operational cash flow

1 642

946

1 374

Paid interest
Adjusted EBITDA
Cash conversion (in percent)

190

311

189

1 889

1 787

1 812

97.0%

70.3%

86.2%

Cash Conversion Rates presented for the year ended 31 March 2018 and 2019 are based on adjusted EBITDA for the
latest twelve months ended 31 March.
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ADJUSTED EARNINGS PER SHARE
Adjusted earnings per share is calculated as profit/-loss for the year attributable to shareholders (owners of the parent
company) adjusted for other income and expenses after tax, and finance expenses related to refinancing divided by the

First quarter

Year

2019

2018

2018

118

100

640

88

125

560

Tax effect other income and expenses

-20

-29

-129

Adjusted profit/-loss for the period attributable to
shareholders (owners of the parent company)

187

197

1 071

370 806 077

370 806 077

370 806 077

0.50

0.53

2.89

(NOK million)
Profit/-loss for the period attributable to shareholders
(owners of the parent company)
Other income and expenses

Average number of shares outstanding
Adjusted earnings per share

NET INTEREST-BEARING LIABILITIES (NIBD)
Net interest-bearing liabilities represent current interest-bearing liabilities plus non-current interest-bearing liabilities
(before adjustments for capitalised arrangement fees) less bank deposits.
Year

As of 31 March
(NOK million)

2019

2018

2018

Non-current lease liabilities
Non-current interest-bearing liabilities (excluding the
capitalised arrangement fee)

1 428

14

13

4 760

4 598

4 734

286

3

3

Current lease liabilities
Other current interest-bearing liabilities
Bank deposits
Net interest-bearing liabilities (NIBD)
Capitalised arrangement fee
Non-current interest-bearing liabilities (including the capitali

18

-

-

-475

-368

-646

6 017

4 247

4 104

43

56

47

6 145

4 555

4 700

NET LEVERAGE
Net leverage represents NIBD divided by adjusted EBITDA.
As of 31 March

Year

(NOK million)

2019

2018

2018

Net interest-bearing liabilities (NIBD)

6 017

4 247

4 104

Adjusted EBITDA

1 889

1 787

1 812

3.19

2.38

2.26

Net leverage

Net leverage presented is based on adjusted EBITDA for the latest twelve months ended 31 December.

WORKING CAPITAL
Net working capital is a measure of the Group's liquidity and operational efficiency.
As of 31 March

Year

(NOK million)

2019

Accounts receivable

1 791

1 654

1 701

Other current receivables

1 161

1 168

1 109

Accounts payable

2018

2018

-743

-695

-842

Duties payable, vacation allowance

-1 107

-993

-1 026

Other current liabilities

-1 173

-1 131

-1 360

less accrued financial expenses

14

12

17

less current interest bearing liabilities

18

-

-

-40

14

-401

Net working capital
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About EVRY
EVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and
an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new
technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes
and systems.
We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality
and security.
We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed
on Oslo Stock Exchange under the ticket code EVRY. Our 9 000 employees are
passionate about creating digital advantage and shaping the future – today.
EVRY reported turnover of NOK 12.9 billion in 2018 and the company's headquarters are
located at Fornebu just outside Oslo.
www.evry.com

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This report contains forward-looking statements. Statements herein, other than statements of historical fact, regarding future events or prospects,
are forward-looking statements. EVRY has based these forward-looking statements on its current views with respect to future events and financial
performance. These views involve a number of risks and uncertainties, which could cause actual results to differ materially from those predicted in
the forward-looking statements and from the past performance of EVRY.
Although EVRY believes that the estimates and projections reflected in the forward-looking statements are reasonable, they
may prove materially incorrect, and actual results may materially differ, e.g. as the result of risks related to the IT services and software markets in
general or EVRY including those described in the Prospectus provided in connection with the IPO and other information made available by EVRY.
As a result, you should not rely on these forward-looking statements. EVRY undertakes no obligation to update or revise any forward-looking
statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent required by law.
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Financial highlights
The growth in consultancy services and application services for the second quarter
underlines a continuous positive shift in revenue mix, as higher margin services are delivered
 Total revenue of NOK 3 178 million in Q2
2019 (NOK 3 286 million in Q2 2018)
 Total revenue of NOK 6 507 million in H1
2019 (NOK 6 494 million in H1 2018)
 Organic growth2 of negative 3.4% in Q2
2019 (7.5% in Q2 2018)
 Organic growth2 of 0.1% in H1 2019
(3.9% in H1 2018)

(NOK million)
Operating revenue
Organic growth
EBITDA1
EBITDA margin (%)1
EBITA1
1

EBITA margin (%)
Free cash flow

 EBITA1 in Q2 2019 of NOK 354 million
(NOK 374 million in Q2 2018),
representing an EBITA1 margin of 11.2%
in Q2 2019 (11.4% in Q2 2018)

 Increased cash conversion in H1 2019 of
85.7%, up from 78.3% in H1 2018
 EPS1 in Q2 2019 of NOK 0.56 in line with
Q2 2018

 EBITA1 in H1 2019 of NOK 686 million
(NOK 694 million in H1 2018),
representing an EBITA1 margin of 10.5%
in H1 2019 (10.7% in H1 2018)

 EPS1 in H1 2019 was NOK 1.06 (NOK
1.09 in H1 2018)
 Backlog of NOK 18.1 billion as of 30 June
2019

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

3 178

3 286

6 507

6 494

12 912

-3.4 %

7.5 %

0.1 %

3.9 %

3.0 %

477

429

927

802

1 812

15.0 %

13.0 %

14.2 %

12.4 %

14.0 %

354

374

686

694

1 582

11.2 %

11.4 %

10.5 %

10.7 %

12.3 %

48

290

-14

-31

997

85.7 %

78.3 %

86.2 %

18.1

18.8

19.4

1.06

1.09

2.89

Cash conversion (LTM)
Backlog (NOK billion)
1

Earnings per share

0.56

0.56

1) Before other income and expenses
2) Organic growth is defined as revenue adjusted for impacts from acquisitions, divestments and foreign currency effects

Per Hove, CEO at EVRY, comments:
“In this quarter we have announced that Tieto and EVRY are joining forces
For investor and analyst enquiries
Helle Wiggen,
Investor Relations Manager
+47 93823402
For media enquiries
Unni Strømstad,
EVP Communications
and Marketing,
+ 47 97753453

to create a leading Nordic digital services company. Meanwhile, we continue
to see good traction in Financial Services driven by demand across
geographies, solutions and services areas. Established banks and new
fintech entrants gain competitive advantage by using our next generation of
card and mobile payments services.
We are accelerating our positioning - in the data economy by introducing
Data-Driven Services as a powerful growth initiative. This will enable our
customers to grow their business by better understand and utilize the
growing data economy.”

EVRY ASA
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Business update
TIETO AND EVRY JOINING FORCES TO CREATE A
LEADING NORDIC DIGITAL SERVICES COMPANY
18 June 2019 Tieto and EVRY announced a merger agreement
to create one of the most competitive digital services and
software companies in the Nordics. With combined revenue of
around NOK 30 billion and 24 000 professionals, the combined
company will be well positioned to create digital advantages for
Nordic enterprises and society. The transaction will be highly
complementary from a geographical, offering and customer
perspective.
Key transaction highlights include














The shareholders of EVRY will receive 0.12 new
shares in Tieto and NOK 5.28 in cash for each share in
EVRY
Support and pre-commitments from the largest
shareholders in both Tieto and EVRY
Annual cost synergies of EUR 75 million
Completion of the merger is conditional on approval of
the respective EGMs of Tieto and EVRY, and
customary merger control approvals
EGMs are expected to take place in September 2019
at the latest and completion during the fourth quarter of
2019, or during the first quarter of 2020 at the latest,
subject to all regulatory approvals having been
obtained
Combined company to be named TietoEVRY
Tieto's Shareholders’ Nomination Board and the Board
of Directors propose to the EGM that Tomas Franzén
will chair the Board of Directors consisting of Tieto and
EVRY Board members
Kimmo Alkio will be Chief Executive Officer of the
combined company
The company continues to be listed on Nasdaq
Helsinki and Nasdaq Stockholm. In addition, the
company will seek listing on Oslo Børs in connection to
the completion of the merger or as soon as possible
thereafter

Rational of the combination






Strong combined digital competence
Broader offering to customers and better access to
talent
Highly complementary businesses in Norway, Finland
and Sweden
A significant step towards becoming one of the largest
digital service companies also in Sweden
Significant cost savings potential on at least selling,
general and administrative expenses, delivery
efficiency and investment rationalization

The merger will combine strong digital competences and
industry software with advanced cloud and infrastructure
services. Based on the companies’ product and competence
portfolios, there is potential to increase the competitiveness for
the benefit of customers and employees – and potential to grow
across businesses.
The transaction will be highly complementary from a
geographical, offering and customer perspective. It will also
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create one of the largest digital services communities in the
Nordics. The merger further drives scale, longer-term revenue
synergies, as well as innovation through combined targeted
investments. The combination is expected to create value for
shareholders through targeted cost synergies of around EUR
75 million annually, to be achieved through efficiencies in
delivery and selling, general and administrative expenses, and
portfolio and investment rationalization. The companies expect
that around 60 percent of savings will be achieved by the end
of 2021 and 90 percent by the end of 2022. The companies
estimate that non-recurring implementation costs, anticipated
to materialize by 2022 will amount to EUR 120–140 million
TietoEVRY will continue examining the synergy possibilities
further.
For more information please visit www.evry.com/investor
CONTINUING THE JOURNEY TOWARDS BECOMING A
NORDIC CONSULTING POWERHOUSE
The demand across the Nordic region for Consulting services
is on the rise with a significant potential for EVRY to both
secure future growth and position the company in the market.
The focus is to land exciting projects were the company can
leverage itself as a Nordic organization to create value for
both its customers and society at large with EVRY’s consulting
value proposition.
By working cross-Nordic, EVRY will be able to solve even
bigger challenges for its customers by drawing on the full
breadth and depth of the company’s skills and competencies.
The company is continuously developing offerings and
structural capital to the benefit of the company’s customers
and employees. EVRY will further strengthen its competence
development through cross-border collaboration.
In the first quarter of 2019 EVRY announced the new Nordic
Consulting organisation. As a result, EVRY is formalising the
path it has been on for the last few months, which is a strong,
competent and viable consulting organisation relevant for
customers in need of finding, creating and sustaining their
digital advantage, and employees and prospective employees
seeking to develop their skills by solving real business
challenges. During the second quarter EVRY has gradually
made changes to enable a closer co-operation across the
Swedish and Norwegian Consulting organisations.
Implementing Nordic Consulting is a natural next step on the
company’s journey to become the number one Digital
Transformation Consulting Organisation in the Nordics. EVRY
will continue to invest in and build on its seven practices, the
joint leadership team appointed in the second quarter, and
most importantly in its employees.

EVRY’s seven practices
1. Digital Experience
2. Business Consulting
3. Application Innovation
4. Business Applications
5. AI, Analytics & Insight
6. Cloud & Infrastructure
7. Security & Risk
To head up this Nordic organisation, EVRY’s Executive
Management Team has appointed Christian Pedersen for the
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role of Executive Vice President (EVP), Nordic Consulting.
Until now, Christian Pedersen has headed up the Norwegian
Consulting organisation and will now expand his responsibility
to cover the Nordics.
A STRONG MIX OF DELIVERIES AND SALES MOTIONS
ALSO IN THE SECOND QUARTER
In the second quarter of 2019, EVRY entered into an
agreement with the Norwegian Labour Inspection Authority
(Arbeidstilsynet) for the delivery of Health, Safety and
Environment (HSE) card solutions. Everyone who carries out
work on building and construction sites, including both
Norwegian and foreign workers, must have an HSE card. The
HSE card identifies the enterprise you are working for and
who you are. The HSE card helps to provide a better overview
of who is present on a building or construction site, or in
cleaning service companies. The HSE card solution delivered
by EVRY will help to create a better insight and overview in all
businesses that carry out work on building and construction
sites, and for all approved Norwegian and international
cleaning services companies. EVRY will in addition develop a
solution for ordering HSE cards and provide support to the
HSE card users. The goal is to streamline and improve the
current HSE card solution with a more modern and innovative
solution. This contract is an excellent example of how EVRY
collaborates internally and leverages its expertise within card
services in Financial Services to apply this to a completely
different industry in order to create digital advantage, while
ensuring the security that is a key component of the delivery.
Delivery is from Financial Services with consultants in Norway
and Global services, and Data-Driven Services. The customer
is in EVRY’s Public and Health market unit.
In the same quarter EVRY signed a Unit4 contract with the
Norwegian insurance company, Fremtind. Fremtind is a new
insurance company with long experience, and a result of the
merger between Sparebank 1 and DNB’s insurance
companies. Unit4 is a software company that designs and
delivers enterprise software and Enterprise Resource
Planning (ERP) applications and related professional services
for people in services organizations. The agreement includes
a comprehensive implementation project, Unit4 Business
World (UBW) licenses, hosting and support. Fremtind’s new
UBW (ERP) solution will create the basis for an economy
function that will be characterized by efficiency and high
delivery quality. The focus is to provide value to the rest of
Fremtind’s organization in the form of more automated
accounting and an integrated system landscape with the
modern and smart UBW solution. Fremtind Insurance chose
EVRY since UBW has a good basic functionality as well as a
reporting and consolidation solution. Fremtind Insurance
appreciated the innovative solutions that already exist in the
system, and like what lies in the system's development
pipeline. The modular solution will enable more integrations
and extension options in the long term, which allow time
savings in operational and administrative processes for
accounting and reporting users. External operation of the
solution will also free up time and resources for internal
maintenance and enable a more frequent upgrade process for
newer versions of UBW. Fremtind is confident that EVRY, with
its experience of similar projects, as well as the project team's
knowledge and implementation capabilities, is well-equipped
to carry out a successful implementation project.
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EVRY also helped Boliden in the quarter, a Swedish high-tech
metal company with its own mines and smelters, to implement
its Road Map regarding its transition to modern and common
processes and systems in the second quarter. Boliden's Road
Map comprises four countries and contains both mines and
smelters. EVRY, together with Boliden, conducts both
preliminary studies for the transitions and participates in the
implementation projects. EVRY and Boliden have agreed on
a management model of these common systems and its use.
Further, EVRY signed a significant application development,
maintenance and support contract with Creditinfo in the second
quarter. Creditinfo is a Nordic Fintech company in the domain
of Credit risk management headquartered in Reykjavik. The
contract involves development and maintenance of their Credit
Bureau system (CBS) that is used by central banks in over 35+
countries. EVRY is selected as their strategic vendor in many
areas including Application Development (AD) and Application
Management (AM), testing, application integration and
support. This account is delivered by Application Innovation in
consulting towards market unit Nordic Small and Medium sized
Enterprise (SME) with deliveries coming from Global Delivery
in EVRY Ukraine.
In the first quarter of 2019, EVRY landed the biggest public
tender contract, at that time, for Robotic Process Automation
(RPA) with the Municipality of Stavanger in Norway. In the
second quarter, EVRY continues to see an increased interest
from the public sector to get started with robotization in order
to make it easier for municipalities to focus on and deliver high
value citizen Services. EVRY was chosen as a partner for the
Swedish Municipality of Linköping in developing the right
governance and organizational model for RPA. This is the first
public tender within RPA won in Sweden. In EVRY, a
collaboration between cognitive services and business
consulting will contribute with methodology (e.g. prioritization
of processes, process mapping, framework for development,
documentation etc.), and help the municipality to develop their
first processes. EVRY will also support with creating routines
and methodology for the client to be able to continue
developing RPA processes.
EVRY has in the second quarter supported Derome, a Swedish
company in the forest industry with a turnover in 2018 of NOK
8 billion and 2 200 employees, to unite its group business
process through a common Enterprise Resource Planning
(ERP) platform. The implementation project is sold and defined
in cooperation with IFS and several of EVRYs delivery units.
IFS is a global enterprise software vendor providing solutions
that help companies get better return on investments. This
project will be delivered as a collaboration between several
competence areas and will build strong practices across
geography during the project time. The project is aiming to
replace several ERP systems to one common platform with IFS
Application as their core ERP system to support their business
units; Derome Timber, Derome Byggvaror & Träteknik (DBT)
and Derome Hus.
DATA-DRIVEN SERVICES ACROSS THE NORDIC
In the second quarter of 2019 EVRY established a new entity
aimed to leverage data economy drivers in the market. EVRY
has always been a data-driven company and has now merged
its two strongest competency environments within data into
one organization called Data-Driven Services. Data-Driven
Services is equipped with an updated mandate and new
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Nordic management, and a new Nordic organisation is now
operationalised. Data-Driven Services will be building new
data-driven services on solid heritage from both the Swedish
and Norwegian markets. The organization consists of over
200 professionals primarily in Sweden and Norway.
Data-Driven Services will also function as an innovation
platform for other parts of EVRY enabling new data-driven
businesses and value-adding services to customers.
Q2 WIN AS DATA-DRIVEN SERVICES
In the second quarter of 2019 EVRY’s Data-Driven Services
won an important agreement with Entercard. Entercard has
requested a multichannel service to support its Nordic
operation, and the new Nordic team will deliver it together.
EVRY was in fierce competition in the whole process and was
chosen by demonstrating the best expertise and delivery
power both in Norway and Sweden, which are Entercard’s
largest markets. According to Entercard, EVRY stood
together and wanted to win. This win confirms that EVRY is
benefitting from its strategy as a Nordic entity and go-tomarket model.
Gjeldsregisteret, a company fully owned by EVRY, was
launched in the second quarter. Gjeldregisteret is a
Norwegian debt register that gives financial companies a new
tool for quickly and efficiently assessing people’s debt
capacity. Consumers will also be able to check the amount of
consumer debt they have on the debt register’s website,
gjeldsregisteret.com, making it easier for them to have an
overview of their own financial situation. More than 150
financial companies will provide the new debt register with
information on consumer debt.
ORCHESTRATING A DATA ECO-SYSTEM
EVRY has decided to launch an open data platform as part of
its initiative to build an eco-system of data-driven services for
the market. This platform will enable market value generation
through two core functions; firstly, the platform will serve as
an open marketplace where customers and partners can
choose to opt-in in order to create, distribute and consume
data-driven services from EVRY and other parts of the ecosystem. Secondly, EVRY want to offer an innovation platform,
where partners and customers can utilize an analytics
sandbox to experiment with data and create new value-added
services for own business or customers. Data access and
integrity, along with general security will of course be of key
concern and will be integrated by design. The company
believes this is EVRYs way to bring «data to the people» and
open for enhanced value creation in the Nordics.
FINANCIAL SERVICES IS EXPERIENCING HIGH ACTIVITY
DRIVEN BY BROADLY-BASED DEMAND ACROSS ALL
SOLUTION AND SERVICES AREAS
In the Financial Services area, several larger contracts and a
high number of medium and smaller agreements have been
signed. These contracts are not only with large Nordic banks,
but also with many of the medium and small-sized banks.
EVRY continues to see strong interest in the market for card
and mobile payment services, where customers increasingly
seek a partnership with a trusted service provider that can
deliver new and innovative solutions based on the latest
technology.

EVRY ASA

In May, EVRY announced that the Savings Banks Group in
Finland had chosen to extend its agreement with EVRY for five
more years. The agreement includes debit and credit card
production as well as associated services. In Sweden, EVRY
extended an agreement with one of the largest banks in the
Nordics for the delivery of card payment processing services.
The agreement gives the bank access to one of the industry’s
most trusted payment processing services platforms. Under
the agreement, EVRY will take care of all the processes that
go on behind card payments, from switching of authorisations,
encrypted communication with the card networks and the
issuing and acquiring banks, fraud control, through to charging
the fees calculated by the card networks and transfer of
financial transactions back to the merchants. The agreement
represents total contract value of approximately NOK 190
million over a period of three years.
THE FIRST GELDMAAT ATM IN OPERATION
EVRY sees an increasing interest among banks throughout
Europe to reduce the costs of handling cash, while at the same
time they need to improve their services and provide customers
with greater convenience. In July last year, EVRY signed a fiveyear agreement with Geldmaat, a joint venture of the three
largest banks in the Netherlands, ABN AMRO Bank, ING Bank
and Rabobank. From June 2019, Geldmaat’s ATMs will
gradually start to appear on the streets of Dutch cities. This
marks the beginning of the transfer of all three banks’ ATMs to
Geldmaat, which is the company in charge of the Dutch cash
supply. The renewed ATMs will be evenly distributed
throughout the country and have the same look, work in the
same way and carry the geldmaat name. EVRY is one of the
few suppliers in the world that offers a true ATM-pooling
solution, and EVRY currently manages and delivers ATM
services for around 80% of the Scandinavian market and in 11
countries in the rest of Europe.
“BEST IN CLASS” AMONG IT CONSULTANCY FIRMS IN
NORWAY
In the second quarter of 2019 EVRY won prize for being "best
in class" among IT Consultancy firms in Norway. EVRY was
also climbing on the list for IT and Technology students to
number four this year, and finally see the result of great effort
and focus on talent acquisition when it comes to attract and
recruit these students. In the war for talents, the single most
important element going forward is motivated and skilled
employees, which makes it great to see EVRY on 4th place in
the Universum ranking. EVRY was also the fastest growing
employer in the Universum ranking in Sweden, and climbed to
number 87 on the list, which is up 67 positions. Universum
delivers the critical talent market insights, winning brand
strategies and compelling, story-led communication
organizations need to compete more effectively for the talent.
For more information please see www.universumglobal.com
In order to meet the current market demand for digital services
EVRY has signed 115 graduates in Norway and Sweden that
will start in Q3 after the summer break 2019. Total
recruitments in EVRY so far this year is approximately 570.
This number includes only full-time employees that have
either signed and/or started in Norway, Sweden, Finland and
United Kingdom.
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Group performance
Summary of the second
quarter of 2019
Organic growth
in Q2 2019

-3.4 %

This interim report relates to EVRY’s development in the
second quarter of 2019 relative to the second quarter of 2018
and the first six months of 2019 relative to the first six months
of 2018. All figures are in NOK million unless otherwise
stated. All comments regarding EBITDA and EBITA exclude
other income and expenses. Please refer to page 35 for a
description of the Alternative Performance Measures.

Revenues
Operating revenue
in Q2 2019

3 178
NOK million

EBITA1

in Q2 2019

354
NOK million

EBITA margin1
in Q2 2019

11.2%
1) Before other income and expenses

The Group reported operating revenue for the second quarter
of 2019 of NOK 3 178 million, compared to NOK 3 286 million
in the second quarter of 2018. Adjusted for currency impact
and acquisitions, the organic growth was negative 3.4% in the
second quarter of 2019. The negative growth was mainly due
to lower revenues within fulfilment services, which is in line
with the company’s strategy as communicated at the Capital
Markets Day in November 2018.
EVRY reported a backlog of NOK 18.1 billion at the end of
June 2019, a decrease of NOK 0.5 billion from NOK 18.6
billion at the end of March 2019. See “Business Update” for
more information about new contracts and projects awarded
in the second quarter.
The Group's revenues are divided into different service lines
based on the type of product or services that are offered;
Consulting Services: Bringing together business strategy,
design thinking and technology, and making the best use of
new, emerging IT technologies and competencies in
consultancy and advisory services on digital strategy and
service in business development
Application Services: Addressing customers' needs for
business solutions by implementing and running systems
developed by the Group or based upon third-party vendor
software
Digital Platform Services: Providing access to efficient and
reliable IT infrastructure and focusing on hybrid cloud solutions
with related application services to enable customers' digital
business
Fulfilment Services: Supply of devices and software for
customers' workforces, including i.e. laptops, mobile devices
and equipment for collaboration
CONSULTING SERVICES
Revenues within Consulting Services was NOK 1 163 million,
equal to 34.6% of total group revenues in the second quarter
of 2019. In the second quarter of 2018 Consulting Services
revenues amounted to NOK 1 130 million or 32.9% of total
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group revenues. Organically this implies an increase of 1.9%
in the second quarter of 2019.

DIGITAL PLATFORM SERVICES AND FULFILMENT
SERVICES

The utilisation rate in the second quarter of 2019 (Norway and
Sweden combined) was 78.0%, a decrease of 3.4 percentage
point compared to the same quarter last year. The decrease
was impacted by two less working days in the second quarter
of 2019 and lower activity level in Sweden.

Revenues within Digital Platform Services (Infrastructure
Services) was NOK 928 million, equal to 27.6% of total group
revenues in the second quarter of 2019. In the second quarter
of 2018, Digital Platform Services revenues amounted to NOK
949 million (27.7% of total group revenues). Organically this
segment declined 2.0% in the second quarter of 2019 relative
to the second quarter of 2018.

APPLICATION SERVICES
Revenues within Application Services was NOK 1 083 million
in the second quarter of 2019, which represent 32.2% of total
group revenues. In the second quarter of 2018, Application
Services revenues amounted to NOK 1 024 million or 29.8%
of total group revenues. Organically this implies a growth of
6.0% in the second quarter of 2019.

Revenues within Fulfilment Services was NOK 190 million,
equal to 5.6% of total group revenues in the second quarter of
2019. In the second quarter of 2018 Fulfilment Services
revenues amounted to NOK 328 million (9.6% of total group
revenues). The second quarter of 2018 was positively
impacted by a license sale within the Public and Health
division in Norway.

Of the revenues within Application Services, Financial
Services amounted to NOK 534 million or 49.3% of the
Application Services revenues. The business area reported
an organic growth of 5.7% within application services in the
second quarter of 2019.

The change in business mix is in line with the company’s
strategy, where infrastructure services and fulfilment services
become lower in terms of total revenue in percent, and more
services are sold higher up in the value stack.

CONSULTING SERVICES
Q2 2019

Q2 2018

Organic
growth

H1 2019

H1 2018

Organic
growth

1 163

1 130

1.9 %

2 386

2 237

4.8 %

In % of total group revenues

34.6 %

32.9 %

34.7 %

32.9 %

32.3 %

Utilisation Norway (in percent)

79.4 %

82.5 %

79.9 %

82.0 %

80.9 %

Utilisation Sweden (in percent)

76.4 %

79.9 %

76.6 %

80.4 %

78.5 %

Utilisation Norway and Sweden (in percent)

78.0 %

81.4 %

78.3 %

81.3 %

79.9 %

1 133

1 115

1 133

1 115

1 190

912

927

912

927

933

2 045

2 042

2 045

2 042

2 123

Q2 2019
1 083

Q2 2018
1 024

H1 2019
2 212

H1 2018
2 073

32.2 %

29.8 %

32.2 %

30.5 %

(NOK million)
Revenues Consulting Services
1

Number of billable consultants Norway
Number of billable consultants Sweden
Number of billable consultants Norway &
Sweden

2018
4 360

APPLICATION SERVICES

(NOK million)
Revenues Application Services
In % of total group revenues 1
Where of revenues within Financial Services
In % of total revenues 1

534

506

49.3 %

49.5 %

Organic
growth
6.0 %

5.7 %

1 101

1 022

49.8 %

49.3 %

H1 2019
1 873

H1 2018
1 883

27.3 %

27.7 %

Organic
growth
7.3 %

2018
4 180
30.9 %

8.0 %

2 072
49.6 %

DIGITAL PLATFORM SERVICES AND FULFILMENT SERVICES
(NOK million)
Revenues Digital Platform Services
In % of total group revenues 1

Q2 2019
928

Q2 2018
949

27.6 %

27.7 %

Revenues Fulfilment Services

190

328

In % of total group revenues 1

5.6 %

9.6 %

Organic
growth
-2.0 %

-41.9 %

401

600

5.8 %

8.8 %

Organic
growth
-0.1 %

2018
3 811
28.2 %

-32.6 %

1 156
8.6 %

1) Before Group eliminations
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Profitability
EBITDA AND EBITA BEFORE OTHER INCOME AND
EXPENSES
EBITDA in the second quarter of 2019 was NOK 477 million,
compared to NOK 429 million in the second quarter of 2018.
The EBITA in the second quarter of 2019 was NOK 354
million, representing an EBITA margin of 11.2%. In the
second quarter of 2018 the corresponding figures was an
EBITA of NOK 374 million and an EBITA margin of 11.4%.
The second quarter of 2019 had two less working days than
in the second quarter of 2018.
The reduced margin was due to the continuance of lower
activity level and performance experienced in EVRY Sweden.
The utilisation rate decreased by 3.5%, to 76.4% in the
second quarter of 2019, down from 79.9% in the second
quarter of 2018.

result of the implementation of IFRS 16. In addition, the net
financial expenses were negatively impacted by an exchange
rate effect of NOK 13 million in the second quarter of 2019,
compared to a negative exchange rate effect of NOK 28
million in the second quarter of 2018.
Profit before tax (EBT) for the second quarter of 2019 was
NOK 170 million as compared to a profit NOK 174 million for
the second quarter of 2018. The effective tax rate for the
second quarter of 2019 was 22.8%, representing a tax
expense of NOK 39 million. The effective tax rate for the
second quarter of 2018 was 35.2%, representing a tax
expense of NOK 61 million. The tax expense for the second
quarter of 2018 includes withholding tax of NOK 21 million
related to dividend from foreign subsidiary.
Earnings per share (EPS) was NOK 0.35 for the second
quarter of 2019, compared to NOK 0.30 per share for the
second quarter of 2018. Adjusted for other income and
expenses, the EPS was NOK 0.50 for the second quarter of
2019, in line with the corresponding quarter of 2018.

OTHER INCOME AND EXPENSES
Other income and expenses totalled NOK 98 million in the
second quarter of 2019, where of NOK 76 million was related
to the IBM partnership transition and transformation project.
In addition, expenses of NOK 19 million was accrued for in the
second quarter of 2019 related to the proposed merger
between EVRY and Tieto as communicated at 18 June 2019.
The company expects costs related to the merger (i.e. legal
costs, advisor fees and transaction and retention bonuses) to
be accrued for, subject to the approval of the merger, in the
range of NOK 150 – 200 million. In the second quarter of 2018
other income and expenses totalled NOK 123 million, all
related to IBM.
In 2015 EVRY signed a Master Services Agreement (MSA)
with IBM for its basic infrastructure. The agreement is built on
global best practice from a legal and technical standpoint, at
the same time as it incorporates specific requirements from our
customers and regulations set by regulatory authorities. The
agreement provides a clear description of IBM’s
responsibilities and contains strong contractually agreed
instruments for ensuring IBM fulfils its responsibilities.
On 19 June 2019, the day after public announcement of the
merger between EVRY ASA and Tieto Oyj, IBM Services AS
submitted a brief notice of arbitration to EVRY Norge AS,
stating that the agreement is unbalanced and should be
revised by the arbitrators. The notice does not comply with the
agreed procedure for escalation of claims under the MSA
between the two parties. Furthermore, EVRY and its legal
advisors consider that the legal threshold for a court to modify
or revise the MSA, a commercial agreement between two
professional parties, is very high. The matter is currently being
considered by EVRY together with its legal advisors.
NET FINANCIAL EXPENSES, PROFIT BEFORE TAX AND
EARNINGS PER SHARE
Net financial expenses for the second quarter of 2019 was
NOK 87 million, an increase of NOK 11 million from NOK 76
million for the corresponding period in 2018. Financial
expenses in the second quarter of 2019 was increased by
NOK 19 million compared to second quarter of 2018 as a
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Group performance
Summary of the first six
months of 2019
Organic growth
in H1 2019

0.1 %

Revenues
The Group reported operating revenue for the first six months
of 2019 of NOK 6 507 million compared to NOK 6 494 million
in the first six months of 2018. Adjusted for currency impact
and acquisitions, the organic growth was 0.1% in the first six
months of 2019 relative to the first six months of 2018.
CONSULTING SERVICES

Operating revenue
in H1 2019

6 507
NOK million

EBITA1

in H1 2019

686
NOK million

EBITA margin1
in H1 2019

10.5%
1) Before other income and expenses

Revenues within Consulting Services was NOK 2 386 million
in the first six months of 2019, equal to 34.7% of total group
revenues. In the first six months of 2018 Consulting Services
revenues amounted to NOK 2 237 million, or 32.9% of total
revenues. Organically this was an increase of 4.8% in the first
six months of 2019.
The utilisation in the first six months of 2019 (Norway and
Sweden combined) was 78.3%, a decrease of 3.0 percentage
point compared to the same period last year. The decrease
was due to lower utilisation within the consultancy business in
Sweden.
APPLICATION SERVICES
Revenues within Application Services was NOK 2 212 million
in the first six months of 2019, which represent 32.2% of total
group revenues. In the first six months of 2018 Application
Services revenues amounted to NOK 2 073 million or 30.5% of
total group revenues. This represents an organic growth of
7.3% in the first six months of 2019 and is a result of the
Group’s focus on change in business and revenue mix as
described above.
Of the revenues within Application Services, Financial
Services amounted to NOK 1 101 million (49.8% of the
Application Services revenues). The Application Services
growth was mostly driven by higher revenues within this
business area.
DIGITAL PLATFORM SERVICES AND FULFILMENT
SERVICES
Revenues within Digital Platform Services (Infrastructure
Services) was NOK 1 873 million, equal to 27.3% of total group
revenues in the first six months of 2019. In the first six months
of 2018 Digital Platform Services revenues amounted to NOK
1 883 million, or 27.7% of total revenues. Organically this was
a decline of 0.1% in the first six months of 2019.
Revenues within Fulfilment Services was NOK 401 million,
equal to 5.8% of total group revenues in the first six months of
2019. In the first six months of 2018 Fulfilment Services
revenues amounted to NOK 600 million, or 8.8% of total
revenues.
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Profitability

Cash flow

EBITDA AND EBITA BEFORE OTHER INCOME AND
EXPENSES

CASH CONVERSION AND DSO

EBITDA in the first six months of 2019 was NOK 927 million,
compared to NOK 802 million in the first six months of 2018.
The reported EBITA the first six months of 2019 was NOK 686
million, compared to NOK 694 million in the first six months of
2018. The EBITA margin ended at 10.5% in the first six months
of 2018, compared to 10.7% in the first six months of 2018. The
decrease margin was driven by lower performance and activity
within Sweden.

OTHER INCOME AND EXPENSES
Other income and expenses totalled NOK 186 million for the
first six months of 2019, where of NOK 160 million was related
to the IBM transition and transformation project. In addition,
expenses of NOK 19 million was accrued for in the second
quarter of 2019 related to the proposed merger between EVRY
and Tieto as communicated at 18 June 2019. In the first six
months of 2018 other income and expenses totalled NOK 248
million, which was solely related to the IBM transition and
transformation project.

NET FINANCIAL EXPENSES, PROFIT BEFORE TAX AND
EARNINGS PER SHARE
Net financial expenses for the first six months of 2019 was
NOK 181 million, an increase of NOK 37 million from NOK 144
million for the corresponding period in 2018. The increase was
due to interests on lease liabilities, due to the implementation
of IFRS 16.
Profit before tax (EBT) for the first six months of 2019 was NOK
318 million as compared to a profit of NOK 300 million for the
first six months of 2018. The effective tax rate for the first six
months of 2019 was 21.6%, representing a tax expense of
NOK 69 million. The effective tax rate for the first six months of
2018 was 29.2%, representing a tax expense of NOK 88
million, including withholding tax of NOK 21 million.
Earnings per share (EPS) was NOK 0.67 per share for the first
six months of 2019, compared to NOK 0.57 per share for the
first six months of 2018. Adjusted for other income and
expenses, the EPS was NOK 1.06 per share for the first six
months of 2019 compared to NOK 1.09 per share for the first
six months of 2018.

LTM Cash conversion as of June 2019 ended at 85.7%,
compared to 78.3% as of LTM June 2018. The increased cash
conversion was due to reduced working capital outflow and
increased operational cash flow before paid interests relative
to adjusted EBITDA for the last twelve months ended 30 June
2019.
As of 30 June 2019, the LTM DSO was 38.3 days, compared
to 36.5 days for LTM June 2018, an increase of 1.8 days.
NET CASH FLOW AND FREE CASH FLOW
Net cash flow from operations for the first six months of 2019
was NOK 98 million as compared to negative NOK 196 million
for the first six months of 2018. Adjusted operational cash flow
for the first six months of 2019 was NOK 234 million,
compared to NOK 142 million in the first six months of 2018.
The increase in net cash flow from operations in the first six
months of 2019 was mainly due increased EBITDA and
reduced working capital outflow. The first six months of 2019
was also less negatively impacted by transition and
transformation expenses related to the IBM partner
agreement, as these were reduced from NOK 261 million in
the first six months of 2018, to NOK 97 million in the first six
months of 2019.
The change in net working capital was negative in the first six
months of both 2018 and 2019, and was driven by the first six
months ending on a weekend (in both 2018 and 2019), which
had a negative effect, as a large number of accounts
receivable were due on the last calendar day in the month,
with the result that a significant amount of customer payments
fell into July.
Net operational investments for the first six months of 2019
totalled NOK 247 million, compared to NOK 173 million for the
same period in 2018. Investment in tangible operating assets
amounted to NOK 53 million for the first six months of 2019,
while investment in in-house developed software amounted to
NOK 195 million in the same period. The corresponding
figures for first six months of 2018 were NOK 58 million and
NOK 127 million respectively. The increase in investments
related to in-house developed software was within Financial
Services and investments in the core and payment platform.
Investment in group companies amounted to negative NOK
11 million in the first six months of 2019 and was related to
dividend from a joint venture company. Investment in group
companies amounted to NOK 129 million in the first six
months of 2018, where the major part was related to the
acquisition of Findwise AB in Sweden and the acquisition of
the remaining shares in EVRY Financing AS.
Net cash flow from financing for the first six months of 2019
was negative NOK 155 million, where of payments related to
lease liabilities amounted to NOK 159 million in the first six
months of 2019. The company paid out dividend to the
shareholders of NOK 646 million in May 2019, where
temporary draw downs on the Revolving Credit Facility has
been done to bridge the pay out. The net cash flow from
financing for the first six months of 2018 was negative NOK
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239 million, due to payment of dividend to the shareholders of
NOK 464 million in May 2018.

total assets have increased as a result of the implementation
of IFRS 16.

Free cash flow for the first six months of 2019 was negative
NOK 14 million compared to negative NOK 31 million for the
same period in 2018.

The Group had total outstanding long term interest-bearing
debt of NOK 6 693 million at the end of June 2019, where of
NOK 1 392 million was related to non-current lease liabilities
(due to the implementation of IFRS 16). The cash balance was
NOK 341 million as of 30 June 2019 and current lease liabilities
and other current interest-bearing liabilities amounted to NOK
322 million. This implies a net interest-bearing debt (NIBD) of
NOK 6 713 million and a net leverage of 3.47x LTM Adjusted
EBITDA.

Equity and capital structure
The equity as of 30 June 2019 was NOK 2 538 million, equal
to an equity ratio of 19.5%, compared to an equity of NOK 2
486 million and an equity ratio of 22.8% as of 30 June 2018.
The reduced equity ratio is explained by dividend of NOK 646
million paid out to the shareholders in May 2019. In addition,
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Business Area Performance
The Group’s activities are divided into three reporting business areas for 2019. The business areas reflect the main markets
served and correspond with the structure used for reporting to the Group’s decision makers.
Q2 2019

Q2 2018

Organic
growth

H1 2019

H1 2018

Organic
growth

2018

EVRY Norway

1 419

1 497

-5.2 %

2 921

2 962

-1.4 %

5 765

EVRY Sweden

767

836

-7.1 %

1 584

1 675

-4.7 %

3 301

EVRY Financial Services

862

847

1.9 %

1 749

1 666

5.2 %

3 392

254

191

-3.4 %

6 507

6 494

0.1 %

12 912

Operating revenue (NOK million)

Other

128

106

Group

3 178

3 286

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

129

169

286

286

604

EBITA (NOK million)
EVRY Norway
EVRY Sweden
EVRY Financial Services
Other

454

37

62

68

127

248

119

106

213

198

456

69

37

119

83

274
1 582

Group (before other income and expenses)

354

374

686

694

Other income and expenses

-98

-123

-186

-248

-560

Group

257

251

500

446

1 022

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

EVRY Norway

9.1 %

11.3 %

9.8 %

9.7 %

10.5 %

EVRY Sweden

4.9 %

7.4 %

4.3 %

7.6 %

7.5 %

EVRY Financial Services

13.8 %

12.5 %

12.2 %

11.9 %

13.4 %

Group (before other income and expenses)

11.2 %

11.4 %

10.5 %

10.7 %

12.3 %

8.1 %

7.6 %

7.7 %

6.9 %

7.9 %

EBITA margin (%)

Group

EVRY Norway
Operating revenue for EVRY Norway for the second quarter
of 2019 was NOK 1 419 million, a decrease of NOK 78 million,
or 5.2% organically, from the second quarter of 2018. The
reduction was due to reduced sales within fulfilment services,
in line with the company’s strategy.
Operating revenue for EVRY Norway for the first six months
of 2019 was NOK 2 921 million compared to NOK 2 962
million in the first six months of 2018, an organic growth of 1.4%. The negative growth was due to reduced revenues
within fulfilment services.

negatively impacted by two less working days in the second
quarter of 2019 compared to the second quarter of 2018.
The EBITA for the first six months of 2019 was NOK 286
million, in line with the first six months of 2018. The EBITA
margin for the first six months of 2019 was 9.8% as compared
to 9.7% in the same period of 2018.
EVRY Norway’s order backlog at 30 June 2019 was NOK 6.8
billion, a decrease of NOK 0.5 billion from NOK 7.3 billion at
the end of June 2018.

EVRY Norway reported an EBITA of NOK 129 million for the
second quarter of 2019, a decrease of NOK 40 million from
NOK 169 million in the second quarter of 2018. The EBITA
margin for the second quarter of 2019 was 9.1% as compared
to 11.3% in the same period of 2018. The margin was
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EVRY Sweden
Operating revenue for EVRY Sweden for the second quarter of
2019 was NOK 767 million, a decrease of NOK 68 million from
NOK 836 million in the second quarter of 2018, equal to a
negative organic growth of 7.1%. The utilisation of the billable
consultants was 76.4% in the second quarter of 2019,
compared to 79.9% in the second quarter of 2018.
Operating revenue for EVRY Sweden for the first six months
of 2019 was NOK 1 584 million compared to NOK 1 675
million in the first six months of 2018, a negative organic
growth of 4.7%.
EVRY Sweden reported an EBITA of NOK 37 million for the
second quarter of 2019, compared to NOK 62 million in the
second quarter of 2018. The reduced profitability was mainly
due to lower utilisation within the consultancy business area
and lower add-on sales within the infrastructure services area.
The EBITA margin for the second quarter of 2019 was 4.9% as
compared to 7.4% in the second quarter of 2018.
The EBITA for the first six months of 2019 was NOK 68
million, compared to NOK 127 million for the first six months
of 2018. The EBITA margin for the first six months of 2019
was 4.3% as compared to 7.6% in the same period of 2018.
EVRY Sweden’s order backlog at 30 June 2019 was NOK
3.2 billion, in line with the backlog at the end of June 2018.

EVRY Financial
Services
Operating revenue for Financial Services for the second
quarter of 2019 was NOK 862 million, an increase of NOK
15 million from NOK 847 million for the second quarter of
2018. This was equivalent to an organic growth of 1.9%
relative to the second quarter of 2018. Both the banking area
and the card services area reported revenue growth in the
second quarter of 2019 relative to the second quarter of
2018.
Operating revenue for EVRY Financial Services for the first
six months of 2019 was NOK 1 749 million compared to NOK
1 666 million in the first six months of 2018, an organic growth
of 5.2%.
EVRY Financial Services reported an EBITA of NOK 119
million for the second quarter of 2019, compared to NOK 106
million for the second quarter of 2018. The EBITA margin for
the second quarter of 2019 was 13.8% as compared to 12.5%
in the second quarter of 2018. The increase in EBITA margin
was mainly within the banking area, with an increase in the
EBITA margin from 10.3% in the second quarter of 2018 to
14.2% in the second quarter of 2019 due to high activity on
several projects.
The EBITA for the first six months of 2019 was NOK 213
million, compared to NOK 198 million for the first six months
of 2018. The EBITA margin for the first six months of 2019
was 12.2%, compared to 11.9% in the same period of 2018.
EVRY Financial Services’ order backlog at 30 June 2019 was
NOK 8.0 billion, a decrease of NOK 0.3 billion from NOK 8.3
billion at the end of June 2018.

FINANCIAL SERVICES
(NOK million)

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

Cards
Revenue
EBITA
EBITA margin

260
33
12.7 %

254
45
17.8 %

518
61
11.9 %

490
76
15.5 %

989
148
15.0 %

Banking
Revenue
EBITA
EBITA margin

602
86
14.2 %

593
61
10.3 %

1 231
152
12.3 %

1 176
122
10.4 %

2 403
307
12.8 %

Financial Services Total
Revenue
EBITA
EBITA margin

862
119
13.8 %

847
106
12.5 %

1 749
213
12.2 %

1 666
198
11.9 %

3 392
455
13.4 %

EVRY ASA
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Other
Revenues related to EVRY’s Global Delivery organisation
totalled NOK 316 million for the second quarter of 2019, an
increase of NOK 65 million from NOK 251 million in the
second quarter of 2018. Revenues from Global Delivery were
for the first six months of 2019 NOK 618 million, compared to
NOK 490 million in the first six months of 2018.
EBITA for the second quarter of 2018 was NOK 44 million,
compared to NOK 38 million in the same period of 2018. The
EBITA margin for the second quarter of 2019 was 13.9% as
compared to 15.2% for the second quarter of 2018. The
EBITA for the first six months of 2019 was NOK 92 million,
compared to NOK 75 million in the first six months of 2018.
The corresponding EBITA margin was 14.9% and 15.4%
respectively.

Approximately 60% of the revenue within Global Delivery
relates to external customers outside EVRY Group. In
addition to providing services to customers in Norway and
Sweden, the centres in Ukraine and India also address
markets in Western Europe and the United States. The Global
Delivery units consist of more than 3 000 FTEs across India,
Ukraine and Latvia, and have had high utilisation over several
quarters while delivering a stable EBITA margin.
Intra-group eliminations totalled NOK 187 million for the
second quarter of 2019 as compared to NOK 145 million for
the second quarter of 2018. For the first six months of 2019
intra-group eliminations amounted to NOK 364 million, as
compared to NOK 299 million for the first six months of 2018.
Expenses associated with corporate functions which were not
allocated to EVRY’s segments totalled NOK -25 million in the
second quarter of 2019 as compared to NOK 1 million in the
second quarter of 2018. The corresponding figures for the first
six months of 2019 and 2018 were NOK -27 million and NOK
-8 million.

OTHER
(NOK million)
Global Delivery
Revenue
EBITA
EBITA margin
Group eliminations/Group costs
Revenue
EBITA
Other total
Revenue
EBITA

EVRY ASA

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

316
44
13.9 %

251
38
15.2 %

618
92
14.9 %

490
75
15.4 %

1048
172
16.4 %

-187
25

-145
-1

-364
27

-299
8

-594
102

128
69

106
37

254
119

191
83

454
274
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Key figures and financial ratios
This interim report relates to EVRY’s performance in the second quarter of 2019 relative to the second quarter of 2018, and the first six months of
2019 relative to the first six months of 2018. All figures are in NOK million unless otherwise stated. All comments regarding EBITDA and EBITA
exclude other income and expenses. Please refer to page 35 for a description of the Alternative Performance Measures.
(NOK million)

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

Income statement
Operating revenue

3 178

3 286

6 507

6 494

12 912

EBITDA

379

306

741

554

1 252

Adjusted EBITDA

477

429

927

802

1 812

15.0 %

13.0 %

14.2 %

12.4 %

14.0 %

EBITA

257

251

500

446

1 022

Adjusted EBITA

354

374

686

694

1 582

11.2 %

11.4 %

10.5 %

10.7 %

12.3 %

98

123

186

248

560

257

250

500

444

1 021

Adjusted EBITDA margin (%)

Adjusted EBITA margin (%)
Other income and expenses
Operating profit (EBIT)
Net financial items

-87

-76

-181

-144

-231

Profit/-loss for the period

131

113

250

213

640

Adjusted profit/-loss for the period attributable to the
shareholders (owners of the parent company)

207

207

395

403

1 071

Cash flow
Adjusted operational cash flow
Net operational investments (CAPEX)
Free cash flow

198

374

234

142

1 374

-149

-85

-247

-173

-377

48

290

-14

-31

997

85.7 %

78.3 %

86.2 %

Cash conversion (LTM)
Net working capital

127

39

-401

DSO (LTM)

38.3

36.5

36.5

Financial position (per end of period)
Total assets

13 009

10 881

11 596

Goodwill

5 707

5 657

5 850

Total equity

2 538

2 486

2 984

Equity ratio

19.5 %

22.8 %

25.7 %

6 713

4 689

4 104

Net interest-bearing liabilities (NIBD)
Employees
Number of employees end of period

9 051

8 641

8 807

Global Delivery in percent of total employees

36.9 %

36.1 %

36.5 %

Full-time employees (in percent)

97.5 %

97.8 %

97.8 %

2 045

2 042

2 123

78.3 %

81.3 %

79.9 %

2.5 %

Number of billable consultants (Norway and Sweden)
Utilisation (Norway and Sweden)
Growth/Sales
Total revenue growth

-3.3 %

6.4 %

0.2 %

3.6 %

Currency effects

-0.1 %

1.8 %

0.1 %

0.6 %

1.1 %

0.0 %

-0.7 %

-0.3 %

-0.3 %

-0.7 %

-3.4 %

7.5 %

0.1 %

3.9 %

3.0 %

18.1

18.8

19.4

Acquisition and Divestment impact
Organic growth
Backlog (NOK billion)
Stock market ratios
Earnings per share (NOK)

0.35

0.30

0.67

0.57

1.73

Diluted earnings per share

0.35

0.30

0.67

0.57

1.72

Adjusted earnings per share (NOK)

0.56

0.56

1.06

1.09

2.89

370 806 077

370 806 077

370 806 077

370 806 077

370 806 077

Number of shares issued
Number of treasury shares

1 501 744

731 744

1 501 744

731 744

1 501 744

Average number of shares

370 806 077

370 806 077

370 806 077

370 806 077

370 806 077

Average number of shares (diluted)

373.142.996

371.654.177

372.779.345

371.306.864

371 562 291

EVRY ASA
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Responsibility statement
We hereby confirm that, to the best of our knowledge, the summarised half-yearly financial statements for the period 1 January
to 30 June 2019 have been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting, and give a true and fair view of the
assets, liabilities, financial position and profit or loss of the company and the Group taken as a whole, and to the best of our
knowledge give a true and fair view of the information mentioned in Section 5-6, fourth paragraph, of the Securities Trading Act.

BÆRUM, 11 JULY 2019, BOARD OF DIRECTORS OF EVRY ASA

_______________________________
Salim Nathoo
Chair

_______________________________
Rohan Haldea

_______________________________
Louise Engelbrecht Søndergaard

_______________________________
Kristin Margrethe Krohn Devold

_______________________________
Leif Teksum

_______________________________
Eva Christina Malin Persson

_______________________________
Bente Riis Lennertzen

_______________________________
Jenny Linnéa Lindh

_______________________________
Tommy Sander Aldrin

_______________________________
Sigve Sandvik Lærdal

_______________________________
Per Hove
CEO

EVRY ASA
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Condensed consolidated statement of
comprehensive income
(NOK million)

Operating revenue

Note

3

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

3 178

3 286

6 507

6 494

12 912

Cost of goods sold

1 052

1 136

2 174

2 234

4 354

Salaries and personnel costs

1 489

1 405

3 034

2 835

5 612

160

316

372

622

1 133

Other operating costs
Other income and expenses

5

98

123

186

248

560

Depreciation and write-down of tangible assets and in-house developed software

4

122

55

241

108

230

257

251

500

446

1 022

-

1

-

2

1

Operating profit/-loss (EBIT)

257

250

500

444

1 021

Net financial items

-87

-76

-181

-144

-231

Profit/-loss before tax

170

174

318

300

791

39

61

69

88

151

131

113

250

213

640

-6

-7

-8

15

13

-15

-24

-53

-120

-22

-2

-

-2

-

-6

Total other comprehensive income

-23

-31

-64

-105

-16

Total comprehensive income for the period

108

81

186

108

624

108

81

186

108

624

-

-

-

-

-

Earnings per share, basic (NOK)

0.35

0.30

0.67

0.57

1.73

Earnings per share, diluted (NOK)

0.35

0.30

0.67

0.57

1.72

Operating profit/-loss before amortisation of customer contracts (EBITA)
Amortisation of customer contracts

Taxes
Profit/-loss for the period

Other comprehensive income
Cash flow hedges
Currency translation differences
Actuarial gains/-losses on defined benefit pension plans

Total comprehensive income for the period is allocated as follows
Owners of the parent
Non-controlling interests

Earnings per share (basic and diluted)

EVRY ASA
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Condensed consolidated statement of
financial position
(NOK million)

Note

Goodwill
Deferred tax assets

30.06.19

30.06.18

31.12.18

5 707

5 657

5 850
638

598

667

Other intangible assets

1 099

815

939

Total intangible assets

7 405

7 140

7 426

Property, plant and equipment
Right to use assets

4

Total tangible assets
Investment in associated companies and joint ventures
Other non-current financial assets
Total non-current financial assets

3

Total non-current assets
Inventories
Accounts receivable
Other current receivables

3

Bank deposits
Total current assets
Total assets
Equity
Non-controlling interests
Total equity and non-controlling interests
Pension liabilities
Deferred tax
Other provisions for liabilities
Non-current non-interest-bearing liabilities

3

289

340

314

1 668

-

-

1 957

340

314

73

72

79

300

298

321

373

370

400

9 735

7 850

8 140

71

59

53

1 760

1 654

1 701

1 102

1 174

1 056

341

144

646

3 274

3 031

3 456

13 009

10 881

11 596

2 538

2 486

2 984

-

-

-

2 538

2 486

2 984

272

268

273

12

5

12

2

-

2

350

481

394

Non-current lease liabilities

4

1 392

14

13

Non-current interest-bearing liabilities

6

5 301

4 763

4 687

7 329

5 531

5 381

Total non-current liabilities
Accounts payable
Duties payable, vacation allowance
Tax payable

635

757

842

1 044

970

1 026
15

6

65

Current lease liabilities

4

305

3

3

Other current liabilities

3

1 152

1 070

1 345

3 142

2 864

3 232

13 009

10 881

11 596

Total current liabilities
Total equity and liabilities

EVRY ASA
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Condensed consolidated statement of
cash flow
(NOK million)

Note

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

Profit/-loss before tax

170

174

318

300

791

Depreciation, write-down and amortization

122

55

241

110

231

Tax paid

-9

-10

-11

-13

-69

Net financial items

37

32

85

54

42

-167

-14

-510

-605

-265

44

137

110

297

644

Cash effect from other income and expenses

-61

-159

-136

-339

-661

Net cash flow from operations

136

215

98

-196

713

Change in net working capital
Other changes

Investment in tangible operating assets

-27

-28

-53

-58

-138

-122

-63

-195

-127

-260

-

6

-

12

21

Investment in group companies

11

-129

11

-129

-157

Net cash flow from investments

-139

-214

-237

-302

-534

700

600

850

600

925

-100

-350

-200

-352

-828

-81

-

-159

-

-

-

-23

-

-23

-47

Dividends paid

-646

-464

-646

-464

-464

Net cash flow from financing

-127

-237

-155

-239

-414

-4

11

-11

-

1

-134

-224

-305

-737

-234

Opening balance bank deposits

475

368

646

880

880

Closing balance bank deposits

341

144

341

144

646

Investment in in-house developed software
Sale of tangible operating assets (sales proceeds)

Draw down of new debt
Repayment of debt
Repayments of lease liabilites
Proceeds from equity issued

Changes in foreign exchange rates
Net change in cash flow

EVRY ASA
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Condensed consolidated statement of changes
in equity
Attributable to equity holders of the parent

(NOK million)
Equity as of 1 January 2019

649

-3

2 193

Profit/-loss for the period
Other comprehensive income
Dividend
Sharebased options employees
Allocation of equity
Equity as of 30 June 2019

Total

Noncontrolling
interests

Total
equity

145

2 984

-

2 984

250

250

-

250

Other paid-in
Share capital Own shares
capital Other equity

649

-64

-64

-

-64

-646

-646

-

-646

14

14

-

14

-301

301

-

-

-

-

-3

1 892

-

2 538

-

2 538

Total

Noncontrolling
interests

Total
equity

-

2 847

1

2 848

100

100

-

100

-105

-105

-

-105

-21

-21

-

-21

-

-

-1

-1

-464

-464

-

-464

16

16

-

16

-361

361

-

-

-

1 837

-

2 486

-

2 486

Attributable to equity holders of the parent

(NOK million)
Equity as of 1 January 2018

Other paid-in
capital Other equity
Share capital Own shares
649

-

2 198

Profit/-loss for the period
Other comprehensive income
Purchase / sale of treasury shares
Transactions with non-controlling interests
Dividend
Sharebased options employees
Allocation of equity
Equity as of 30 June 2018

EVRY ASA
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Notes
NOTE 1 – GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES
EVRY (Group) consists of EVRY ASA and its subsidiaries. EVRY ASA is a limited liability company, incorporated in Norway and
listed on the Oslo Stock Exchange as of 21 June 2017. These condensed consolidated interim accounts cover the Group and
the Group’s interests in associated companies and joint arrangements. As a result of rounding differences, numbers or
percentages may not add up to the totals given.
These interim condensed consolidated accounts for the six months ending 30 June 2019 have been prepared in accordance
with IAS 34 Interim Financial Reporting. They do not contain all the information and disclosures required in an annual financial
report and should be read in conjunction with the Group’s annual report for 2018. The annual report can be found at
investor.evry.com.
The interim consolidated financial accounts have been produced in accordance with the accounting policies followed in the
Group’s annual financial accounts for the year ended 31 December 2018, except for the implementation of the new standard for
leases, IFRS 16, which has been implemented from 1 January 2019.
IFRS 15 REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS
The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers. The core principle of
IFRS 15 is that revenue is recognised to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that
reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. The standard
requires entities to exercise judgement, taking into consideration all relevant facts and circumstances when applying each step
of the model to contracts with their customers. The standard also specifies the accounting for the incremental costs of obtaining
a contract and the costs directly related to fulfilling a contract.
Consulting Services
Consulting services are performed over time and thereby will be recognised over time, as the customer simultaneously receives
and consumes the benefits of the services. Total hours incurred will be used to measure the progress in the over-time revenue
recognition.
For consulting services with fixed prices, the revenue recognition will be made linearly over the contract period.
Application Services
Sale of licenses (right to use) that are distinct are recognised at a point in time when the customer is able to use and benefit from
the license. Sale of licenses that are part of a bundled contract (right to access) are not distinct and are recognised over the
contract period.
Revenue from software developed specifically for customers is recognised over the development period in line with the degree of
completion. The degree of completion is calculated on the basis of the number of hours of work delivered to date divided by the
total number of hours estimated for the delivery in total.
Digital Platform Services
Where operating services are provided through volume-based contracts, revenue is recognised on the basis of the actual use of
services by the customer, or on a linear basis over the period of the contract for term-based contracts. Sales of dialogue services
are recognised as revenue on the basis of actual customer usage. Revenue from service and maintenance contracts is
recognised in the accounts over the period of the contract, as the customer simultaneously consumes the service and
maintenance as it is performed.
Revenue from a transition project that is an integrated part of a subsequent operating services contract is recognised on a linear
basis over the period of the operating services contract as this is when the customer receives and consumes the benefits from
the project. Revenue from a transition project that is not related to an operating services contract is recognised when the
customer receives and benefits from the project.
Fulfilment services
Sale of software and hardware will be recognised at a point in time when the customer obtains control of the goods, which is
assumed to be at delivery.

EVRY ASA
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NOTE 1 – GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES (CONT.)
Variable considerations
Some contracts can have transaction prices which vary based on contract terms. Variable consideration includes
discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties or other similar items.
The variable consideration is estimated at contract inception and constrained until the related uncertainty is resolved.
For EVRY, the most common variable consideration relates to SLA penalties, volume discounts and price regulations.
Variable consideration will be estimated using either an ‘expected value’ or ‘most likely amount’ method, whichever better
predicts the consideration to which EVRY will be entitled and will be treated as an adjustment to the transaction price
(reduction of revenue). SLA and price regulations are allocated to the service, which is a series of distinct services and
will be accounted for as it occurs (SLA) or based on calculations of volume fluctuations (at year-end). Price regulations
will not be allocated to services already performed, only prospectively.
Warranty obligations
The standard defines two types of warranties;
(i)
Assurance-type warranties, and
(ii)
Service-type warranties
Assurance-type warranties are accounted for in accordance with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets, while service-type warranties represent a distinct service and is a separate performance obligation. EVRYs
contracts do not contain any warranties that could have been sold separately. EVRY does not provide any warranties
beyond promising that the deliverables meet the agreed specifications, i.e. SLA, and these warranties therefore do not
represent separate performance obligations.
Principal versus agent considerations
EVRY often uses subcontractors or partners to fulfil its contracts with customers. When using partners or subcontractors,
the issue is whether EVRY should report revenue based on the gross amount billed (EVRY is the principal) or the net
amount retained (that is, the amount billed to the customer less the amount paid to the subcontractor), because EVRY
has only earned a commission fee (EVRY is the agent). In most cases, EVRY is fully responsible for the goods and
services delivered towards the customer and has the discretion in setting the prices to the customer and is regarded as
principal in the contract.
Contract costs
Under the new standard, there are two types of contract costs where an asset must be recognised;
(i)
incremental costs of obtaining a contract, and
(ii)
costs incurred in fulfilling a contract
Incremental costs of obtaining a contract (e.g. sales commission) will be recognised as an asset if EVRY expects to
recover them, either directly through reimbursement, or indirectly through the inherent margin in the contract. Costs such
as bid costs, negotiations, meetings and contract writing are not considered incremental and are expensed as incurred,
unless they are explicitly chargeable to the customer.
Under IFRS 15, entities will capitalise the costs to fulfil a contract if they relate directly to the contract, generate or
enhance the resources used to satisfy performance obligations and are expected to be recovered. These costs include
direct labour, direct materials, allocation of costs directly related to the contract, costs explicitly chargeable to the
customer and other costs that are only incurred because the entity entered into the contract. However, costs that relate to
past performance or performance obligations that have already been transferred to the customer and have already been
expensed, cannot be capitalised. In order for costs to meet the ‘expected to be recovered’ criterion, costs need to be
either explicitly reimbursable under the contract or reflected in the pricing on the contract and recoverable through
margin.
IFRS 15 requires these costs to be recognised as an asset and amortised on a systematic basis that is consistent with
the transfer to the customer of the goods or services to which the asset relates.
Presentation and disclosure requirements
As required for the condensed interim financial statements, EVRY disaggregates revenue recognised from contracts with
customers into categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are
affected by economic factors. Refer to note 3 for the disclosure of disaggregated revenue.
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NOTE 1 – GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES (CONT.)
IFRS 16 LEASES
The new standard for leases, IFRS 16, has been implemented with effect from 1 January 2019. IFRS 16 sets out the
principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to account for all
leases under a single on-balance sheet model similar to the accounting for financial leases under IAS 17. A lessee can
choose to apply the standard using either a full retrospective or a modified retrospective approach. IFRS 16 requires
lessees and lessors to make more extensive disclosures than under IAS 17.
The Group has reviewed its lease agreements and assessed the effects of IFRS 16 on its consolidated financial
statements. The Group has implemented IFRS 16 using the modified retrospective method for all lease agreements
existing on the implementation date. Comparative figures will not be restated by using the modified retrospective method.
See note 4 for further information regarding IFRS 16 and the implementation effects.

NOTE 2 – ESTIMATES
The preparation of the interim financial statements requires the use of evaluations, estimates and assumptions that affect
the application of the accounting principles and amounts recognized as assets and liabilities, income and expenses. The
important assessments underlying the application of the Group's accounting policies and the main sources of uncertainty
are the same for the interim financial statements as for the consolidated financial statements for 2018.
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NOTE 3 - REVENUES AND CONTRACTS ASSETS/LIABILITIES
EVRY aggregates its revenues from contracts with customers by geographic location and service area as EVRY believes that
this best depicts how the nature, amount, timing and uncertainty of our revenue and cash flows are affected by economic
factors.

Q2 2019

EVRY Financial
Services

EVRY Norway

EVRY Sweden

Consulting Services

47

554

247

Application Services

534

338

Digital Platform Services

281

431

-

96

(NOK million)

Other

Total

1)

1 163

210

-

1 083

216

-

928

94

-

190

Service line

Fulfilment Services
Group eliminations

316

-

-

-

-187

-187

862

1 419

767

128

3 177

EVRY Financial
Services

EVRY Norway

EVRY Sweden

Other

Total

Consulting Services

47

546

286

Application Services

506

307

210

Digital Platform Services

Total

Q2 2018
(NOK million)
Service line

1)

1 130

-

1 024

251

294

450

205

-

949

Fulfilment Services

-

194

134

-

328

Group eliminations

-

-

-

-145

-145

847

1 497

836

106

3 286

EVRY Financial
Services

EVRY Norway

EVRY Sweden

Other

Total

Consulting Services

93

1 160

515

6181)

2 386

Application Services

1 101

678

432

-

2 212

555

873

445

-

1 873

-

210

191

-

401

Total

H1 2019
(NOK million)
Service line

Digital Platform Services
Fulfilment Services
Group eliminations

-

-

-

-364

-364

1 749

2 920

1 584

254

6 507

EVRY Financial
Services

EVRY Norway

EVRY Sweden

Other

Total

Consulting Services

96

1 096

555

4901)

2 237

Application Services

1 022

613

438

-

2 073
1 883

Total

H1 2018
(NOK million)
Service line

Digital Platform Services

547

908

427

-

Fulfilment Services

-

345

255

-

600

Group eliminations

-

-

-

-299

-299

1 666

2 962

1 675

191

6 494

Total
1) Global Delivery
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NOTE 3 - REVENUES AND CONTRACTS ASSETS/LIABILITIES (CONT.)
EVRY aggregates its revenues from contracts with customers by geographic location and service area as EVRY believes that
this best depicts how the nature, amount, timing and uncertainty of our revenue and cash flows are affected by economic
factors.

2018

EVRY Financial
Services

EVRY Norway

EVRY Sweden

Consulting Services

184

2 070

1 057

Application Services

2 072

1 255

Digital Platform Services

1 136

1 807

-

632

(NOK million)

Other

Total

1)

4 360

852

-

4 180

868

-

3 811

524

-

1 156

Service line

Fulfilment Services
Group eliminations
Total

1 048

-

-

-

-594

-594

3 392

5 765

3 301

454

12 912

1) Global Delivery

CONTRACT ASSETS AND CONTRACT LIABILITIES
EVRY receives payment from customers based on billing schedules as established in the contracts. Contract assets relate to
EVRY's unconditional right to consideration for the completed performance under the contracts. Accounts receivable are
recognised when the right to consideration becomes unconditional. Contract liabilities relate to payments received in advance
of performance under the contracts. Contract liabilities are recognised as revenue as (or when) EVRY perform under the
contracts. Contract assets mainly consist of implementation projects where the customers have not yet been invoiced.
Contract liabilities consist of prepaid amounts from customers. Net contract assets/-liabilities consist of the following:
(NOK million)
Contract assets

30.06.19

30.06.18

450

440

Contract liabilities - current

-487

-402

Contract liabilities - non-current

-304

-423

Net contract assets/-liabilities

-340

-385

EVRY ASA
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NOTE 4 - RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES
IFRS 16 LEASES
IFRS 16 was issued in January 2016 and replaces IAS 17 Leases, IFRIC 4 and SIC 15 and 27. IFRS 16 sets out the principles
for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to account for all leases under a
single on-balance sheet model similar to the accounting for financial leases under IAS 17. The group implemented IFRS 16
with effect from 1 January 2019. The standard introduces two exemptions for lessees – leases of “low-value assets” and shortterm leases (i.e. leases with a lease term of 12 months or less). At the commencement date the lessee will recognise a liability
to make lease payments and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term. Lessees will be
required to separately recognise the interest expense on the lease liability and the depreciation expense on the right-of-use
asset.
Lessees will be also required to remeasure the lease liability upon the occurrence of certain events (e.g., a change in the lease
term, a change in future lease payments resulting from a change in an index or rate used to determine those payments). The
lessee will generally recognise the amount of the remeasurement of the lease liability as an adjustment to the right-of-use
asset.
Lessor accounting under IFRS 16 is substantially unchanged from accounting under IAS 17. Lessors will continue to classify all
leases using the same classification principle as in IAS 17 and distinguish between two types of leases: operating and finance
leases.
The Group has reviewed its lease agreements and assessed the effects of IFRS 16 on its consolidated financial statements.
The Group implemented IFRS 16 using the modified retrospective method for all lease agreements existing on the
implementation date. Comparative figures will not be restated when using the modified retrospective method. The Group will
apply transition reliefs where the lease asset will be equal to the lease liability at the transition date. IFRS 16 requires lessees
and lessors to make more extensive disclosures than under IAS 17.
The Group has assessed lease of software to be outside the scope of IFRS 16. In addition, the partner agreement with IBM is
assessed to be a service agreement and thereby not in the scope of the standard. The Group will apply the two recognition
exemptions in the standard, for low value items and short-term leases.
The Group's assessment has identified an increase on the Group's balance sheet (assets and liabilities) of NOK 1.7 billion, with
no effect on the book value of total equity (Right of Use Asset equal to Lease Liability).
The total cost over the lease term will remain unchanged after the implementation of IFRS 16 compared. However, IFRS 16 will
result in a front-loading of expenses and reclassification of costs from operating profit before amortisation of customer contracts
(EBITA) to net financial items.
In the Consolidated Statement of Comprehensive Income, operating lease costs (in other operating costs) will be replaced by
depreciation and interest expenses. As a result, the group expects the EBITDA to increase in the range of NOK 250 - 350
million. The group expects no significant impact on profit for the year as a result of the implementation of IFRS 16.
In the cash flow statement, the part of lease payments that relates to repayment of the lease liability will be reclassified from
cash flows from operations to cash flows from financing.

Implementation effects 1 January 2019 (NOK million)
Right to use assets

1 723

Lease liabilities

1 723

Effect on equity

-

Operating lease committments at 31 December 2018 as disclosed in the Group's consolidated financial statements
Discounted using incremental borrowing rate at 1 January 2019
Exemption for short-term leases
Exemption for low-value assets
Lease liabilites recognised at 1 January 2019 - implementation effect
Financial lease liabilities recognised at 31 December 2018
Total lease liabilities reconised at 1 January 2019

EVRY ASA

2 601
-461
-80
-337
1 723
16
1 739
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NOTE 4 - RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (CONT.)

Right-of-use assets
The Group leases several assets such as Offices, Data centres, IT equipment and vehicles. The Group's right-of-use
assets are categorised and presented in the table below:
Right-of-use assets
Acquisition cost 1 January 2019
Addition of right-of-use assets

Offices

Data centre

Vehicles

Hardware

Dark fiber and
other

Total

884

774

19

37

9

1 723

88

2

9

1

1

102

Currency exchange differences

-15

-5

-1

-0

-0

-21

Acquisition cost 30 June 2019

957

772

27

38

9

1 804

Depreciation

-95

-30

-5

-4

-2

-136

Accumulated depreciation and impairment 30 June 2019

-95

-30

-5

-4

-2

-136

Carrying amount of right-of-use assets 30 June 2019

862

742

22

34

8

1 668

1-9 years

1-17 years

1-3 years

1-4 years

1-3 years

Linear

Linear

Linear

Linear

Linear

Lower of remaining lease term or economic life
Depreciation method

Lease liabilities

Premises IT equipment,
(incl. data vehicles, dark
centres) fiber and other

Undiscounted lease liabilities and maturity of cash outflows

Total

Less than 1 year

289

25

314

1-2 years

259

19

279

2-3 years

239

13

252

3-4 years

212

10

222

4-5 years

188

1

189

More than 5 years
Total undiscounted lease liabilities at 30 June 2019

Summary of the lease liabilities in the financial statements

Statement of:

At initial application 1 January 2019
New lease liabilities recognised in the year

959

-

959

2 146

69

2 214

Premises IT equipment,
(incl. data vehicles, dark
centres) fiber and other
1 674

65

Total
1 739

90

11

102

Cash payments of the lease liability

Cash flows

-153

-6

-159

Interest expense on lease liabilities

Profit and loss

35

0

36

Currency exchange differences

Profit and loss

Total lease liabilities at 30 June 2019

-20

-1

-21

1 627

69

1 696

Current lease liabilities

Financial position

279

26

305

Non-current lease liabilities

Financial position

1 348

44

1 392

Cash flows

-153

-6

-159

Total cash outflows for leases

Practical expedients applied
The Group also leases personal computers and other IT equipment with contract terms of 1 to 3 years. The Group has elected
to apply the practical expedient of low value assets and does not recognise lease liabilities or right-of-use assets. The leases
are instead expensed when they incur. The Group has also applied the practical expedient to not recognise lease liabilities and
right-of-use assets for short-term leases.

EVRY ASA
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NOTE 5 - OTHER INCOME AND EXPENSES
OTHER INCOME AND EXPENSES
(NOK million)
IBM partner agreement
Sharebased options (STIP)
Transaction costs merger
Provisions former CEO
Total other income and expenses

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

76

123

160

248

545

2

-

7

-

-

19

-

19

-

-

-

-

-

-

15

98

123

186

248

560

NOTE 6 - NON-CURRENT INTEREST-BEARING LIABILITIES

(NOK million)

30.06.19

30.06.18

Non-current lease liabilities

1 392

14

13

Liabilities to credit institution

5 340

4 816

4 734

Capitalised arrangement fee
Non-current interest bearing liabilities

EVRY ASA

31.12.18

-40

-53

-47

6 693

4 777

4 700
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NOTE 7 - FINANCIAL INSTRUMENTS
FAIR VALUE HIERARCHY
Financial instruments that are valued at fair value in the statement of financial position are grouped on the basis of the
following fair value hierarchy:
Level 1:

Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2:

Instruments for which observable information is available, but for which there is no active market.

Level 3:

Instruments for which there is no observable market data and the determination of fair value
accordingly uses company specific/subjective information.

(NOK million)

Level 1

Level 2

Level 3

Total
book value

Fair Value

Assets
370

373

Accounts receivable

Non-current receivables

3

1 760

1 760

Other current receivables

1 173

1 173

Bank deposits

341

341

3 644

3 647

Non-current interest bearing liabilities

5 301

5 301

Non-current lease liabilities

1 392

1 392

636

636

Total assets

-

3

-

Liabilities

Other non-current liabilities

-

Accounts payable

635

635

2 507

2 507

-

10 471

10 471

H1 2019

H1 2018

2018

Operating revenue

6 507

6 494

12 912

Cost of goods sold

2 274

2 404

4 667

Salaries and personnel costs

3 056

2 874

5 710

242

108

230

435

662

1 283

500

446

1 022

-

2

1

500

444

1 021

9

6

13

Financial expense

148

102

217

Net foreign exchange gain/-loss

-43

-49

-27

-181

-144

-231

318

300

791

Other current liabilities
Total liabilities

-

-

NOTE 8 - PROFIT AND LOSS STATEMENT - ACCOUNT VIEW
(NOK million)

Depreciation and write-down of tangible assets and in-house developed software
Other operating costs
Operating profit/-loss before amortisation of customer contracts (EBITA)*
Amortisation of customer contracts
Operating profit/-loss (EBIT)
Financial income

Net financial items
Profit/-loss before tax
Taxes
Profit/-loss for the year

EVRY ASA

69

88

151

250

213

640
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Additional information EVRY Financial Services
The product and services within Financial Services can be split into two main areas, based on the products being
offered; Cards Services and delivery of Banking solutions and products (i.e. the core banking platform and payment
solutions).
The Card Services area covers the complete card value chain from card issuing to card acquiring, physical card
production and development of virtual cards, as well as card switching. The Banking area includes sale of solutions for
all core banking services and payment solutions. The portfolio includes a wide range of solutions and products for retail
and commercial banking services, whether this relates to interfaces with end-customers or solutions to support a bank's
internal or back-office processes and employees. The portfolio is module-based, and includes banking services,
transactions systems and payment solutions. The Banking area represents approximately 70% of total revenues within
the Financial Services business area.
(NOK million)

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

260

254

518

490

989

33

45

61

76

148

12.7%

17.8%

11.9%

15.5%

15.0%

602

593

1 231

1 176

2 403

Cards
Revenue
EBITA
EBITA margin
Banking
Revenue
EBITA

86

61

152

122

307

14.2%

10.3%

12.3%

10.4%

12.8%

Revenue

862

847

1 749

1 666

3 392

EBITA

119

106

213

198

455

EBITA margin

13.8%

12.5%

12.2%

11.9%

13.4%

(NOK million)

Q2 2019

Q2 2018

H1 2019

H1 2018

2018

Consulting Services

-

-

-

-

-

Application Services

260

254

518

490

989

-

-

-

-

-

260

254

518

490

989

Consulting Services

47

47

93

96

184

Application Services

274

253

583

532

1 083

Digital Platform Services

281

294

555

547

1 136

Total Revenue Banking

602

593

1 231

1 176

2 403

47

47

93

96

184

EBITA margin
Financial Services Total

Revenue Cards

Digital Platform Services
Total Revenue Cards
Revenue Banking

Revenue Financial Services Total
Consulting Services
Application Services

534

506

1 101

1 022

2 072

Digital Platform Services

281

294

555

547

1 136

Total Revenue Financial Services

862

847

1 749

1 666

3 392
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Alternative performance measures
The EVRY Group's financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). In
addition to the ordinary financial performance measures prepared in accordance with IFRS, it is management's intent to provide
alternative performance measures to enhance the understanding of the Group's underlying performance. These alternative
performance measures take into consideration other income and expenses defined as items regarded as special due to their
nature and include among others provision for restructuring, write-downs, strategic processes and refinancing.
ORGANIC REVENUE GROWTH
Organic revenue growth is a measurement for the company’s ability to grow organically by additional net sales to existing and
new customers as opposed to acquired growth. Organic growth is defined as revenue adjusted for impacts from acquisitions,
divestments and foreign currency effects. Organic growth is an important key figure to EVRY and to the users of the financial
statements, as it illustrates the underlying operational growth excluding effects not related to the operations.

Second quarter

First six months

(NOK million)

2019

2018

Growth in
percent

Reported revenues

3 178

3 286

-3.3 %

5

-0.1 %

-9

0.1 %

-

-1

0.0 %

-

18

-0.3 %

3 178

3 289

-3.4 %

6 507

6 503

0.1 %

Currency effects
Acquisition and Divestment impact
Basis for organic revenue growth

2019

2018

Growth in
percent

6 507

6 494

0.2 %

ADJUSTED EBITA AND EBITDA
Earnings before tax, interests and amortisation of customer contracts (EBITA) is an important performance measure for EVRY.
EBITDA is before depreciations and write-downs of tangible assets and in-house developed software. Adjusted EBITA/EBITDA
is defined as EBITA/EBITDA less items defined as other income and expenses, which includes inter alia, write-downs and
restructuring. These performance measures are considered useful to the users of the financial statements when evaluating
operational profitability on a more variable cost basis as they exclude amortisation and depreciation expense related to capital
expenditure, and also items not considered as a part of ordinary operations.
Second quarter
(NOK million)

2019

First six months
2018

2019

Year
2018

2018

Adjusted EBITA

354

374

686

694

1 582

IBM partner agreement

-76

-123

-160

-248

-545

Sharebased options (STIP)
Transaction costs merger
Provisions former CEO
EBITA

-2

-

-7

-

-

-19

-

-19

-

-

-

-

-

-

-15

257

251

500

446

1 022

Second quarter
(NOK million)

First six months

Year

2019

2018

2019

2018

2018

EBITA

257

251

500

446

1 022

Depreciation and write-down of tangible assets and inhouse developed software

122

55

241

108

230

EBITDA

379

306

741

554

1 252

76

123

160

248

545

2

-

7

-

-

19

-

19

-

-

-

-

-

-

15

477

429

927

802

1 812

IBM partner agreement
Sharebased options (STIP)
Transaction costs merger
Provisions former CEO
Adjusted EBITDA
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ADJUSTED OPERATIONAL CASH FLOW
Adjusted operational cash flow is defined as cash flow from operating activities less cash effect from other income and expenses.
EVRY is of the opinion that this performance measure provides a better expression of the underlying cash flow from operations as it
takes into consideration cash effects of items not directly related to the underlying operations, and which will be useful to the users of
the financial statements in analysing the company's operational profitability.

Second quarter
(NOK million)

First six months

Year

2019

2018

2019

2018

2018

Adjusted operational cash flow

198

374

234

142

1 374

Payments related to IBM partner agreement

-52

-121

-97

-261

-557

-

-

-15

-

-

-10

-27

-24

-56

-82

Payments related to former CEO
Payments related to restructuring processes
Transaction, IPO and refinancing payments
Net cash flow from operations

-

-12

-

-22

-22

136

215

98

-196

713

NET OPERATIONAL INVESTMENTS (CAPEX)
Net operational investments represent the cash flow the investment spending in tangible operating assets and in-house developed
software, less sale of tangible operating assets.

Second quarter
(NOK million)

Investment in tangible operating assets
Investment in in-house developed software
Sale of tangible operating assets
Net operational investments (CAPEX)

First six months

2019

2018

2019

Year
2018

2018

-27

-28

-53

-58

-138

-122

-63

-195

-127

-260

0

6

0

12

21

-149

-85

-247

-173

-377

FREE CASH FLOW
Free cash flow represents the cash flow that EVRY is able to generate after the necessary investments have been made. Free cash
flow is defined as operational cash flow adjusted for cash effect of other income and expenses less net operational investments.
Second quarter
(NOK million)

Adjusted operational cash flow
Net operational investments (CAPEX)
Free cash flow

First six months

2019

2018

2019

Year
2018

2018

198

374

234

142

1 374

-149

-85

-247

-173

-377

48

290

-14

-31

997

CASH CONVERSION
Cash conversion measures how EBITDA is converted into cash and is defined as adjusted operational cash flow before paid interests
divided by adjusted EBITDA. In addition, cash conversion is also calculated after investments in tangible operating assets and inhouse developed software and sale of tangible assets.
First six months

Year

(NOK million)

2019

2018

2018

Adjusted operational cash flow

1 466

1 271

1 374

Paid interest
Adjusted EBITDA
Cash conversion (in percent)

195

163

189

1 937

1 831

1 812

85.7%

78.3%

86.2%

Cash Conversion Rates presented for the year ended 30 June 2018 and 2019 are based on adjusted EBITDA for the latest twelve
months ended 30 June.
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ADJUSTED EARNINGS PER SHARE
Adjusted earnings per share is calculated as profit/-loss for the year attributable to shareholders (owners of the parent company)
adjusted for other income and expenses after tax, and finance expenses related to refinancing, divided by the average number of
shares outstanding over the year.
Second quarter
(NOK million)
Profit/-loss for the period attributable to shareholders
(owners of the parent company)
Other income and expenses

Year

First six months

2019

2018

2019

2018

2018

131

112

250

213

640

98

123

186

248

560

Tax effect other income and expenses

-21

-28

-41

-57

-129

Adjusted profit/-loss for the period attributable to
shareholders (owners of the parent company)

207

207

395

403

1 071

370 806 077

370 806 077

370 806 077

370 806 077

370 806 077

0.56

0.56

1.06

1.09

2.89

Average number of shares outstanding
Adjusted earnings per share

NET INTEREST-BEARING LIABILITIES (NIBD)
Net interest-bearing liabilities represent current interest-bearing liabilities plus non-current interest-bearing liabilities (before
adjustments for capitalised arrangement fees) less bank deposits.
As of 30 June

As of 31
December

(NOK million)

2019

2018

2018

Non-current lease liabilities
Non-current interest-bearing liabilities (excluding the
capitalised arrangement fee)

1 392

14

13

5 340

4 816

4 734

305

3

3

17

-

-

-341

-144

-646

6 713

4 689

4 104

40

53

47

6 693

4 777

4 700

Current lease liabilities
Other current interest-bearing liabilities
Bank deposits
Net interest-bearing liabilities (NIBD)
Capitalised arrangement fee
Non-current interest-bearing liabilities (including the capitalised arrangement fee)

NET LEVERAGE
Net leverage represents NIBD divided by adjusted EBITDA.
As of 31
December

As of 30 June
(NOK million)

2019

2018

2018

Net interest-bearing liabilities (NIBD)

6 713

4 689

4 104

Adjusted EBITDA

1 937

1 831

1 812

3.47

2.56

2.26

Net leverage

Net leverage presented is based on adjusted EBITDA for the latest twelve months ended 30 June.
WORKING CAPITAL
As of 31
December

As of 30 June
(NOK million)

2019

2018

2018

Accounts receivable

1 760

1 654

1 701

Other current receivables

1 173

1 233

1 109

-635

-757

-842

Accounts payable
Duties payable, vacation allowance

-1 044

-970

-1 026

Other current liabilities

-1 158

-1 135

-1 360

14

12

17

less accrued financial expenses
less current interest bearing liabilities
Net working capital

EVRY ASA

17

-

-

127

39

-401
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Q1 2019

OSAVUOSIKATSAUS
TAMMI-MAALISKUU

Hyvä alku vuodelle
•

Oikaistu liikevoittomarginaali 10 % – hyvä kehitys ohjelmistoliiketoiminnassa

•

Vahva kasvu ja kannattavuus Tuotekehityspalveluissa

•

Kasvu paikallisissa valuutoissa 2 % – vahva tilauskertymä

•

Strategian toteutus toiminnan tehostaminen mukaanlukien etenee suunnitellusti

Sisällysluettelo
Ensimmäisen neljänneksen avainluvut

3

Koko vuoden 2019 näkymät ennallaan

14

Koko vuoden 2019 näkymät ennallaan

3

Taloudellinen kalenteri 2019

14

Toimitusjohtajan kommentti

4

Taulukot

15

Neljännes lyhyesti

5

Tuloslaskelma

16

IT-markkinoiden kehitys

6

Laaja tulos

16

Uusi strategia parantaa kilpailukykyä

6

Tase

17

Taloudellinen tulos tammi-maaliskuussa

8

Laskelma oman pääoman muutoksista

18

Rahavirtalaskelma

20

Laatimisperiaatteet

21

Segmentti-informaatio

24

Nettokäyttöpääoma taseessa

29

Johdannaiset

29

Vakuudet ja vastuusitoumukset

30

Osakkeiden lukumäärä

30

Tunnusluvut

31

Luvut vuosineljänneksittäin

31

Segmenttiluvut vuosineljänneksittäin

33

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2019

34

Yrityshankintojen vaikutus
tammi-maaliskuussa

10

Rahavirta, rahoitus ja investoinnit

10

Tilauskanta

11

Merkittävät sopimukset
tammi-maaliskuussa

11

Henkilöstö

12

Varsinainen yhtiökokous

12

Johto

12

Osakkeet

13

Lähitulevaisuuden riskit
ja epävarmuustekijät

2 | Osavuosikatsaus 1/2019

13

Ensimmäisen neljänneksen avainluvut
• Liikevaihdon kasvu oli 0,5 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,4 %
• Oikaistu liikevoitto oli 40,9 (37,9) milj. euroa eli 10,0 % (9,3)
liikevaihdosta
• Paikallisissa valuutoissa vuoden 2019 tilauskanta tukee Tiedon
kasvutavoitteita kuluvalle vuodelle
Yrityskauppojen vaikutus on kuvattu taulukoissa
Taloudellinen tulos -osiossa.

Liikevaihto, milj. euroa
Muutos, %
Muutos paikallisissa valuutoissa, %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta
Oikaistu1) liikevoitto (EBIT), milj. euroa
Oikaistu1) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa
Osakekohtainen tulos, euroa
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa
Yrityshankinnat, milj. euroa
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Nettovelka/EBITDA2)
Tilauskanta
Henkilöstö 31.3.
1)

Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden

poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

2)

EBITDA on 12 kuukauden keskiarvo ja sitä on oikaistu huomioiden IFRS 16:n

vaikutus poistoihin

Koko vuoden 2019 näkymät ennallaan
Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT)
paranee edellisvuoden tasosta (168,0 milj. euroa vuonna
2018) lisättynä IFRS 16:n2) vaikutuksella vertailukelpoisuuden
säilyttämiseksi uuden standardin käyttöönoton jälkeen.
1)

Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden

poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

2)

Yhtiö arvioi, että IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on positiivinen vaikutus

vuoden 2019 liikevoittoon. Ensimmäisellä neljänneksellä vaikutus oli 0,9 milj. euroa.
Vertailukausien lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja standardin käyttöönotosta löytyy
taulukko-osiosta, kohdasta Laatimisperiaatteet.
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1–3/2019
408,4
0,5
2,4
36,8
9,0
40,9
10,0
27,1
0,37
43,3
30,4
22,3
9,4
0,7
273,2
1,1
1 717
15 275

1–3/2018
406,3
3,4
6,2
37,3
9,2
37,9
9,3
29,9
0,41
61,5
30,7
29,2
8,2
6,2
100,7
0,5
1 787
14 581

Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:
“Olemme tyytyväisiä vahvaan vuoden aloitukseen. Kehitys
oli myönteistä useimmissa liiketoiminnoissamme, ja kaikilla
palvelualueilla oikaistu liikevoittomarginaali oli yli 10 %. Vaikkakin
kokonaiskasvuun vaikutti hieman infrastruktuuripalveluiden
hitaampi kehitys kuluneella neljänneksellä, tilauskertymämme
oli vahva. Tuotekehityspalvelut-alue kehittyi hyvin, ja sen
kasvu ja kannattavuus olivat 12 %. Kasvu kiihtyi useilla
alueilla, joihin olemme investoineet. Muun muassa Digitaalinen
asiakaskokemus -alueella myynti kasvoi yli 30 % ja
Datakeskeisissä liiketoiminnoissa myynti yli kaksinkertaistui.
Asiakkaamme painottavat investoinneissaan tuotteidensa
ja palveluidensa houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.
Tuemme asiakkaidemme digitaalista uudistamista ja
tämä tarjoaa kasvumahdollisuuksia kaikille liiketoimintaalueillemme. Tuotekehityspalvelumme tietoliikennesektorille
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ja autoteollisuudelle kasvoivat edelleen voimakkaasti
markkinoilla, joilla tuotteet pohjautuvat datan hyödyntämiseen ja
yhdistettävyyteen.
Uuden strategiamme ja ketterän toimintamallimme pohjalta
luotsaamme asiakkaitamme digitaalisessa murroksessa.
Samanaikaisesti kun siirrymme uuteen toimintamalliin, pidämme
asiakkaidemme palvelemisen toiminnan keskipisteenä.
Kokonaismuutokseemme liittyy tehokkuuden parantaminen
ja aiemman arviomme mukaisesti tämä alkaa näkyä
tuloksessamme kuluvan vuoden toisella puoliskolla. Open
Source -yrityskulttuurimme on hyvä perusta innovaatioille ja
toimintamme uudistamiselle, ja se auttaa meitä myös tukemaan
työntekijöitämme muutoksessa. Elinikäinen oppiminen on
edelleen keskeisessä asemassa sekä työntekijöiden oman
kehittymisen että yrityksen menestyksen kannalta.”

Neljännes lyhyesti
2%

Kasvu

paikallisissa
valuutoissa

Strategian toteutus

Hyvä kasvu jatkui Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
sekä Tuotekehityspalvelut -alueilla. Teknologiapalvelut
ja uudistaminen -alueella infrastruktuuripalveluiden
myyntiin vaikuttivat vuosittaiset hinnanalennukset,
jotka astuivat voimaan tammikuun alussa, sekä yhden
suuren toimituksen viivästyminen. Toimialaratkaisutalueella Tiedon maksamiseen liittyvien ratkaisujen sekä
Lifecare-ratkaisun myynti kasvoi hyvin.

Tieto ottaa uuden toimintamallin käyttöön vaiheittain toisen
neljänneksen aikana. Yksinkertaistettuun rakenteeseen
liittyvien toimenpiteiden odotetaan tuovan 30–35 milj.
euron vuotuiset bruttosäästöt, joista yhtiön arvion mukaan
lähes puolet vaikuttaa vuoden 2019 tulokseen.

Oikaistu
liikevoittomarginaali 10%

Investoinnit palveluihin

Kaikkien palvelualueiden oikaistu liikevoittomarginaali
ylitti 10 %. Toimialaratkaisuissa kehitys oli hyvää.
Tällä alueella Tieto aktivoi taseeseen osan
kehittämiskustannuksista, mikä osaltaan vaikutti
tulokseen myönteisesti odotusten mukaisesti.

Henkilöstö
Tiedon rekrytoinnit ovat keskittyneet esimerkiksi
ohjelmistokehittäjiin, toimialakonsultteihin, ratkaisukonsultteihin ja sähköisen kaupan asiantuntijoihin.
Nettohenkilömäärä kasvoi yhteensä noin 100 henkilöllä.

Uudet asiakkaat
Tieto solmi useita uusia sopimuksia kaikilla liiketoimintaalueilla. Tärkeimpiin uusiin sopimuksiin kuuluu Folksamin
kanssa solmittu sopimus, jonka arvo on yli 600 milj.
Ruotsin kruunua. Folksam jatkaa yhdessä Tiedon kanssa
uudistumistaan kohti pilvipohjaisia ratkaisuja.
Tuotekehityspalveluissa uusiin autoteollisuuden asiakkaisiin
kuuluu Goodyear, jonka kanssa solmittiin sopimus renkaiden
ennalta ehkäisevän huoltoratkaisun jatkokehittämisestä.
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Yksinkertaistettuun rakenteeseen liittyvät henkilöstöneuvottelut käynnistyivät huhtikuussa ja säästöjen odotetaan
vaikuttavan tulokseen vuoden toisella puoliskolla.

Tieto hyödyntää markkinoiden kasvumahdollisuuksia ja
kohdistaa investointinsa etenkin ohjelmistoliiketoimintoihin
ja Digital Experience -alueelle. Palveluiden kehittämiskustannukset olivat edellisvuoden tasolla. Suurimmat
investoinnit tehtiin Lifecare ja Tieto SmartUtilities -ratkaisuihin.
Investoinnit jatkuivat digitaalinen asiakaskokemus -alueelle
(Customer Experience Management), joka kasvoi 33 %.

IT-markkinoiden kehitys
IT-markkinat ovat edelleen dynaamiset ja tarjoavat hyviä
mahdollisuuksia innovointiin asiakkaiden kanssa. Data on
muutoksen tärkein mahdollistaja ja edellyttää kaikilla toimialoilla
mittavaa liiketoimintamallien uudistamista samalla kun
liiketoiminnan jatkuvuus tulee taata. Toiminnallinen ketteryys
ja uusien datakeskeisten liiketoimintamallien innovointi
ovat edelleen keskeisiä tekijöitä asiakkaiden uudistaessa
toimintaansa. Yritykset ja julkishallinnon organisaatiot
kasvattavat investointejaan uusien datakeskeisten palvelujen
kehittämiseen ja ainutlaatuisten asiakaskokemusten luomiseen,
mikä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia IT-palvelutarjoajille.
Pohjoismaisten IT-markkinoiden arvioidaan kasvavan 2–3 %
vuonna 2019. Palveluissa painopistemuutos jatkuu: panostukset
konsultointiin ja sovelluspalveluihin kasvavat samalla kun
investoinnit perinteisiin infrastruktuuripalveluihin laskevat
edelleen. Designiin, dataan ja uusiin pilvipohjaisiin sovelluksiin
pohjautuvien uusien palveluiden markkinoiden odotetaan
kasvavan kaksinumeroisin luvuin.

Teknologia muodostaa uudistamisen perustan, ja yhteensopivan
hybridi-infrastruktuurin odotetaan takaavan liiketoiminnan
ketteryyden ja auttavan kustannusten optimoinnissa. Hybridiarkkitehtuurit yhdistävät sekä julkista että yksityistä pilveä
ja perinteistä infrastruktuurikapasiteettia. Julkisen pilven
merkitys kasvaa, mutta myös yksityisen pilven ja perinteisten
infrastruktuuripalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä.
Julkisen pilven käytön vuotuisen kasvun odotetaan olevan
25–30 % ja yksityisen pilven 10–15 % tulevina vuosina.
Ulkoistusmarkkinat muuttuvat sovelluskeskeisiksi samalla kun
toiminnan tehostamisen tarve ja hintojen lasku vaikuttavat
infrastruktuuripalveluihin. Ketterien kehittämismenetelmien
(esim. DevOps) ja automaation myötä ulkoistussopimusten koko
pienenee edelleen.
Ihmisten ja osaamisen kysyntä on edelleen korkealla tasolla.
Kaikilla toimialoilla on kysyntää samalle teknologiaosaamiselle
kuin ohjelmisto- ja IT-palveluissa.

Uusi strategia parantaa kilpailukykyä
Muutos kohti personoidumpia ja aina saatavilla olevia palveluja
kiihtyy, ja data on tämän kehityksen tärkein mahdollistaja.
Yritykset ja julkinen sektori kiihdyttävät investointejaan uusiin
palvelukokemuksiin ja Tieto on ottanut merkittävän askeleen
uudistumisessaan saadakseen aktiivisen roolin nopeasti muuttuvilla
markkinoilla. Helmikuussa 2019 julkistetun uuden strategiansa
avulla Tieto pyrkii parantamaan kilpailukykyään entisestään.

Digital Experience tärkein kasvun ajuri
Tieto keskittyy palveluihin, jotka parantavat asiakkaiden
kilpailukykyä ja tarjoavat yhtiölle vahvimman kasvupotentiaalin.
Tieto auttaa asiakkaitaan luomaan erottautumisen
mahdollistavia palvelukokemuksia sekä hyödyntämään dataa
ja hybridipilvipalveluja – ja näin tukee asiakkaitaan näiden
digitaalisessa uudistamisessa. Palvelut ulottuvat konsultoinnista
toteutukseen ja palvelujen jatkuvaan saatavuuteen.
Digitaaliset kansalaispalvelut ja ennaltaehkäisevä
terveydenhuolto ovat esimerkkejä uusista palveluista, joita Tieto
on ollut kehittämässä. Yhtiö arvioi palkkaavansa 2 500–3 000
osaajaa Digital Experience -alueeseen liittyviin tehtäviin
strategiakauden aikana. Yhtiöllä on jo nyt vahvaa osaamista
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monilla avainalueilla kuten digitaalinen asiakaskokemus, jossa
Tiedolla on noin 700 asiantuntijaa. Suurin osa tulevaisuuden
investoinneista kohdistetaan palvelujen ja osaamisen
kehittämiseen Digital Experience -alueella.

Investoinnit skaalautuviin
toimialapohjaisiin ohjelmistoihin jatkuvat
Digital Experience -konsultointipalveluiden lisäksi Tieto
panostaa edelleen ohjelmistotuotteisiin, hybridi-infrastruktuuri- ja
tuotekehityspalveluihin. Tieto jatkaa investointejaan skaalautuviin
toimialapohjaisiin ohjelmistoihin ja hakee kansainvälistä kasvua
valituilta, globaalisti kilpailukykyisiltä alueilta. Laaja-alaisella
osaamisellaan ja johtavilla ohjelmistotuotteillaan Tieto pystyy
varmistamaan asiakkaiden liiketoiminnalle kriittiset prosessit.
Tiedon hybridi-infrastruktuuripalvelut varmistavat edelleen
pohjoismaisten asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden,
tehokkuuden ja uudistamisen. Tuotekehityspalveluissa
painopiste on edelleen ohjelmistoissa, jotka keskittyvät
tuotteiden yhdistettävyyteen. Näitä palveluita tarjotaan
globaalisti, ja Tuotekehityspalvelut-alue jatkaa asiakaskuntansa
laajentamista tietoliikennesektorin ulkopuolelle.

Verkostopohjainen toimintamalli
vauhdittaa asiakkaiden uusien palvelujen
lanseerausta ja yksinkertaistaa toimintaa
Markkinoilla siirtyminen kohti nopeampaa, joustavampaa
innovointia ja kehittämistä edellyttää uusia työskentelytapoja.
Tieto siirtyy verkostopohjaisiin ja yksinkertaisempiin
työskentelytapoihin, ja tämän myötä päällekkäisiä, hallinnollisia
rooleja lakkautetaan. Muutoksen ansiosta asiakkaat saavat
nopeammin käyttöönsä oikeanlaista osaamista samalla kun
uusien palvelujen lanseeraus nopeutuu.

Tulosajurit vuonna 2019
Tiedon tavoitteena on markkinoita nopeampi kasvu vuoden
aikana. Tukeakseen tätä tavoitetta Tieto jatkaa toimenpiteitä,
joilla se parantaa kilpailukykyään, sekä investointejaan
innovaatioihin ja kasvuun.

Tieto Open Source -toimintakulttuuri on vahva perusta yhtiön
toiminnalle ja yrityskulttuuria kehitetään edelleen. Yhtiö on
ottanut käyttöön kattavan, vaiheittaisen toimintamallin, jonka
avulla kulttuurin muutosta yhtiössä voidaan kiihdyttää ja tukea
näin strategian toteuttamista.

Yrityshankinnat tukevat kasvua kuluvana vuonna. Vuonna 2018
hankittujen yritysten vuotuinen liikevaihto oli yhteensä noin
13 milj. euroa, josta 4 milj. euroa sisältyi Tiedon vuoden 2018
liikevaihtoon.
Tulosajureihin lukeutuvat myös
• investoinnit palvelujen kehittämiseen
• rekrytoinnit uusille palvelualueille ja tähän liittyvä osaamisen
kehittäminen
• palkkainflaatio
• jatkuva panostus kilpailukykyyn ja tehokkuuteen.

Tieto siirtyy yksinkertaistettuun toimintamalliin vaiheittain
vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Tieto arvioi, että toiminnan
yksinkertaistaminen vaikuttaa noin 700 rooliin globaalisti
ja mahdollistaa 30–35 milj. euron vuotuiset bruttosäästöt.
Toiminnan suunnittelu jatkuu, ja vaikutukset eri liiketoimintoissa
ja maissa täsmentyvät prosessin aikana.

Konsernitasolla palveluiden kehittämiskustannusten odotetaan
olevan koko vuonna edelleen noin 5 % konsernin liikevaihdosta.
Tieto aktivoi taseeseen eräitä kehittämiskustannuksia myös
tulevilla neljänneksillä aktivointikriteereiden mukaisesti.
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan alle 4 %
konsernin liikevaihdosta.

Arvonluonti kiihtyy – kasvu- ja
tulostavoitteita nostetaan

Tieto jatkaa investointejaan uuteen osaamiseen. Vuonna 2018
Tieto rekrytoi noin 850 henkilöä (nettomäärä, ml. vaihtuvuus),
mikä vaikuttaa myös vuoden 2019 kustannuksiin. Ensimmäisellä
neljänneksellä nettorekrytoinnit olivat noin 100. Palkkainflaation
odotetaan olevan yli 30 milj. euroa. Tätä kompensoi osittain
toiminnan siirtäminen suotuisan kustannustason maihin ja
osaamispyramidin hallinta.

• Yli 5 %:n kasvu (keskimäärin 2019–2022) – yrityshankinnat
jatkuvat ja tukevat kasvua
• Oikaistu liikevoittomarginaali 13 %1) – kasvu, yksinkertaistettu
toimintamalli ja automaatio keskeisimpinä ajureina
• Nettovelka/EBITDA alle 2,0 pitkällä aikavälillä2)
• Tavoitteena kasvattaa perusosinkoa absoluuttisesti vuosittain
1)

Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden

poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Sisältää tammikuussa 2019
voimaan astuneen IFRS 16:n vaikutuksen.

2)

Tammikuussa 2019 voimaan astuneen IFRS 16:n mukainen – vastaa noin 1,5:ä

Tieto arvioi, että toiminnan yksinkertaistaminen vaikuttaa noin
700 rooliin globaalisti. Huhtikuussa Tieto käynnisti henkilöstön
sopeuttamisprosessit Suomessa, Ruotsissa ja Tšekin tasavallassa.
Henkilöstövähennysten odotetaan vaikuttavan enintään 210
henkilöön Suomessa, 160 henkilöön Ruotsissa ja 250 henkilöön
Tšekin tasavallassa. Muutoksen odotetaan vaikuttavan myös
joihinkin muihin maihin, joissa Tiedolla on toimintaa.

ennen IFRS 16:ta

Yksinkertaistettuun rakenteeseen liittyvien toimenpiteiden
odotetaan tuovan 30–35 milj. euron vuotuiset bruttosäästöt,
joista yhtiön arvion mukaan lähes puolet vaikuttaa vuoden
2019 tulokseen. Tieto arvioi, että muutokseen liittyvät
uudelleenjärjestelykulut ovat 20–25 milj. euroa, josta suurin osa
kirjataan vuoden toisella neljänneksellä.
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Taloudellinen tulos tammi-maaliskuussa
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 0.5 % ja oli 408,4
(406,3) milj. euroa. Kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,4 %. Hyvä
kasvu jatkui Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -alueella sekä
Tuotekehityspalveluissa, mutta Teknologiapalvelut ja uudistaminen
-alueen myyntiin vaikuttivat vuotuiset hinnanalennukset,
jotka astuivat voimaan tammikuussa, sekä erään suuren
toimituksen viivästyminen. Valuuttakursseilla, lähinnä Ruotsin
kruunun heikkenemisellä, oli 8 milj. euron negatiivinen vaikutus
liikevaihtoon. Yrityshankinnoilla oli 2 milj. euron positiivinen
vaikutus liikevaihtoon. Yritysmyyntien vaikutus oli 1 milj. euroa.
Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 36,8 (37,3)
milj. euroa eli 9,0 % (9,2) liikevaihdosta. Oikaistu1) liikevoitto oli
40,9 (37,9) milj. euroa eli 10,0 % (9,3) liikevaihdosta. Lisätietoja
ensimmäisen neljänneksen oikaisuista löytyy taulukko-osion
kohdasta Segmenttitiedot. Palveluiden kehittämiskustannukset
kasvoivat 1 milj. euroa ja kehittämiskustannuksista 2.0 milj.
euroa aktivoitiin taseeseen. Näiden nettovaikutus liikevoittoon
oli 1,0 milj. euroa positiivinen. Liikevoittoa paransi myös IFRS 16

-standardin käyttöönotto, jonka positiivinen vaikutus oli 0,9 milj.
euroa. Valuuttakurssimuutoksilla oli noin 1 milj. euron negatiivinen
vaikutus liikevoittoon, ja kannattavuuteen vaikutti palkkainflaatio.
Poistot olivat 24,2 (13,8) milj. euroa. Niihin sisältyy 1,1 (1,3) milj.
euroa yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden
poistoja. Ensimmäisen neljänneksen nettorahoituskustannukset
olivat 2,7 (0,7) milj. euroa. Nettokorkokustannukset olivat 2,3
(0,4) milj. euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat
0,3 (0,1) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2
(-0,1) milj. euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,41) euroa. Oikaistu1)
osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,41) euroa.
1)

Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden

poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Taloudellinen tulos palvelualueittain
Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Yhteensä

Asiakasmyynti
1–3/2019
187,3
65,0
119,4
36,8
408,4

Asiakasmyynti
1–3/2018
189,5
62,1
120,7
34,0
406,3

Muutos, %
-1
5
-1
8
1

Liikevoitto
1–3/2019
18,6
5,6
13,1
4,5
-5,0
36,8

Liikevoitto
1–3/2018
20,7
5,3
10,9
4,3
-3,8
37,3

Liikevoitto palvelualueittain

%

Liikevoitto, %
liikevaihdosta
1–3/2019

Liikevoitto, %
liikevaihdosta
1–3/2018

9,9
8,7
10,9
12,3
9,0

10,9
8,5
9,0
12,7
9,2

Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä

1)

Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden

poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Palvelualueiden ja toimialaryhmien luvut on esitetty kattavasti
taulukko-osiossa.
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Oikaistu1)
liikevoitto, %
liikevaihdosta
1–3/2019
10,4
10,4
11,1
12,3
10,0

Oikaistu1)
liikevoitto, %
liikevaihdosta
1–3/2018
11,0
9,4
8,2
12,7
9,3

Teknologiapalvelut ja uudistaminen -alueella liikevaihto
paikallisissa valuutoissa oli edellisvuoden tasolla johtuen
vuosittaisista hinnanalennuksista ja yhden suuren toimituksen
viivästymisestä. Infrastruktuuripilvipalveluiden2) myynti kasvoi
8 % ja sovelluspalveluiden 3 %. Tietoturvapalveluiden
liikevaihto kasvoi 69 % paikallisissa valuutoissa ja orgaanisesti
yli 30 %. Perinteisten infrastruktuuripalveluiden myynnin
lasku jatkui ja oli 6 %. Oikaistu liikevoitto oli 19,5 (20,8) milj.
euroa, ja liikevoittomarginaali laski hieman edellisvuoden
vastaavasta neljänneksestä, johon vuoden 2017 toiminnan
tehostamisohjelma vaikutti positiivisesti. Toisen neljänneksen
oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan
edellisvuoden vastaavan neljänneksen tasosta, koska
yksinkertaistetun rakenteen mukanaan tuomat säästöt alkavat
näkyä vasta vuoden 2019 toisella puoliskolla.
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -alueella
liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi 7 %. Digitaalisen
asiakaskokemuksen vahva kasvu jatkui, ja liikevaihto
paikallisissa valuutoissa kasvoi 33 %, osittain Meridiumin oston
ansiosta. Oikaistu liikevoitto kasvoi ja oli 6,8 (5,8) milj. euroa.
Toiseen neljännekseen vaikuttaa jonkin verran työpäivien määrä,
ja oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan olevan lähes
edellisvuoden vastaavan neljänneksen tasolla.

Toimialaratkaisut -alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa
kasvoi 1 % ja orgaanisesti 2 %. Hiilivetyjen hallintaratkaisuissa,
maksamiseen liittyvissä ratkaisuissa ja Lifecare-alueella
myynnin kasvu oli hyvällä tasolla. Tiedon energiasektorille
suunnatun SmartUtilities-ratkaisun arkkitehtuurin uudistaminen
jatkuu. Oikaistu liikevoitto kasvoi ja oli 13,3 (9,9) milj. euroa.
Tieto aktivoi taseeseen 2 milj. euroa Toimialaratkaisut-alueen
kehittämiskustannuksista. Toisella neljänneksellä oikaistun
liikevoittomarginaalin odotetaan paranevan edellisvuoden
vastaavan neljänneksen alhaisesta tasosta.
Tuotekehityspalveluissa liikevaihto paikallisissa valuutoissa
kasvoi 12 %. Kasvu johtui suurimpien avainasiakkaiden
vahvasta volyymikehityksestä sekä hyvästä kehityksestä
autoteollisuudessa. Oikaistu liikevoitto oli 4,5 (4,3) milj. euroa ja
liikevoittomarginaali säilyi vahvana, yli 12 % liikevaihdosta. Toisen
neljänneksen oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan olevan
edellisvuoden vastaavan neljänneksen tasolla tai sitä alemmalla
tasolla, sillä kasvuun liittyvien rekrytointien odotetaan vaikuttavan
tulokseen vuoden 2019 toista puoliskoa kohti mentäessä.
2)

Perustuu Infrastruktuuripalvelujen pilvipalvelumarkkinaan (Infrastructure as a

Service ja Platform as a Service), pois lukien valitut palvelut kuten pilvipalveluihin
liittyvä konsultointi ja integraatiopalvelut, jotka raportoitiin aiemmin osana
pilvipalvelujen liikevaihtoa.

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin
Milj. euroa
Finanssipalvelut
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä

Finanssipalveluissa liikevaihto paikallisissa valuutoissa
laski 3 %. Lasku johtui pääasiassa infrastruktuuripalveluiden
volyymi- ja hintakehityksestä. Maksamiseen liittyvät ratkaisut
kasvoivat kaksinumeroisin luvuin ja uudistetun Virtual Account
Management -ratkaisun tarjouskanta on hyvällä tasolla.
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
-toimialaryhmässä liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi 7
%. Kehitys oli positiivista kaikilla markkinoilla ja alueilla. Vahvin
segmentti oli Suomen julkinen sektori. Terveydenhuollon ja

9 | Osavuosikatsaus 1/2019

Asiakasmyynti
1–3/2019
91,4
139,2
141,2
36,8
408,4

Asiakasmyynti
1–3/2018
96,4
132,9
143,0
34,0
406,3

Muutos, %
-5
5
-1
8
1

hyvinvoinnin markkinoiden näkymät ovat positiiviset. Käynnissä
on lukuisia digialisointihankkeita, vaikkakin Suomessa soteuudistuksen valmistelut keskeytyivät maaliskuussa.
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut -ryhmässä liikevaihto
paikallisissa valuutoissa oli edellisvuoden tasolla. Hiilivetyjen
hallinnan ja Production Excellence -ratkaisujen kehitys oli hyvää.
Hyvää kehitystä hidasti kuitenkin erään suuren asiakkaan
volyymilasku sekä vuotuiset hinnanalennukset.

Yrityshankintojen vaikutus tammi-maaliskuussa
Konsernitasolla ensimmäisen neljänneksen liikevaihto paikallisissa
valuutoissa kasvoi orgaanisesti 2,1 %. Yrityshankinnoilla oli 2 milj.
euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Yritysmyyntien vaikutus oli
1 milj. euroa.

Yrityshankintojen vaikutus palvelualueittain
Kasvu, %
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa) (paikallisissa valuutoissa)
1–3/2019
1–3/2019
0
0
7
4
1
2
12
12
2
2

Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä

Yrityshankintojen vaikutus toimialaryhmittäin
Kasvu, %
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa) (paikallisissa valuutoissa)
1–3/2019
1–3/2019
-3
-4
7
6
0
0
12
12
2
2

Finanssipalvelut
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
Tuotekehityspalvelut
Yhteensä

Rahavirta, rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta, sisältäen nettokäyttöpääoman kasvun 2,8
(18,0 laskun) milj. euroa, oli 43,3 (61,5) milj. euroa ensimmäisellä
neljänneksellä. Nettokäyttöpääoman kasvu johtui myyntisaamisten
kasvusta. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät maksut olivat 2,3 (2,3)
milj. euroa. IFRS 16 -standardin käyttöönotolla oli yli 10 milj.
euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan (kumoutuu
rahoituksen rahavirrassa). Ensimmäisen neljänneksen maksetut
verot olivat 12,4 (6,9) milj. euroa.
Ensimmäisen neljänneksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat
9,4 (8,2) milj. euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,3 %
(2.0) liikevaihdosta ja liittyivät pääasiassa konesalikeskuksiin.
Yrityshankinnoista maksettiin 0,7 (6,2) milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli 29,7 % (36,3). Nettovelkaantumisaste
nousi 67,9 %:iin (25,8). Korollinen nettovelka oli 273,2 (100,7)
euroa sisältäen 303,8 (155,2) milj. euroa korollista velkaa, 157,5
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(2,3) milj. euroa rahoitusleasingvelkaa, 1,3 (2,2) milj. euroa
rahoitusleasingsaatavia, 0,5 (0,7) milj. euroa muita korollisia
saatavia ja 186,3 (53,9) milj. euroa rahavaroja.
Pitkäaikaiset korolliset lainat olivat 298,7 (101,7) milj. euroa
maaliskuun lopussa sisältäen 100 milj. euron suuruisen
joukkovelkakirjalainan, 85 milj. euroa lainaa Euroopan
investointipankilta ja 114 milj. euroa vuokrasaatavia. 100 milj.
euron suuruinen joukkovelkakirjalaina erääntyy syyskuussa 2024.
Lainalle maksetaan kiinteää 1,375 %:n vuotuista korkoa.
Lyhytaikaiset korolliset lainat olivat 162,6 (55,7) milj.
euroa ja liittyivät lähinnä vuokrasaataviin ja yhteisyritysten
konsernitiliin toukokuussa 2019 erääntyvän 100 milj. euron
joukkovelkakirjalainan lisäksi. 150 milj. euron syndikoitu laina, joka
erääntyy toukokuussa 2021, ei ollut käytössä maaliskuun lopussa.

Tilauskanta
IT-toimialalla jatkuu siirtyminen perinteisistä, suurista
ulkoistussopimuksista ketteriin menetelmiin ja käyttöön
perustuviin liiketoimintamalleihin, mikä vähentää perinteisten
tilauskantamittareiden merkitystä. Lisäksi perinteiset
kehitysprojektit jaetaan pienempiin hankkeisiin. Vaikka muutos
asiakaskäyttäytymisessä vaikuttaa tilauskannan tasoon, sillä ei
odoteta olevan merkittävää vaikutusta Tiedon liiketoimintanäkymiin
tai sen markkinoiden kasvuun.

Tilauskanta oli 1 717 (1 787) milj. euroa. Valuuttakurssimuutokset
vaikuttivat tilauskantaan negatiivisesti. Vuonna 2019 tilauskannasta
arvioidaan laskutettavan 47 % (45), mikä vastaa 803 (810) milj.
euron liikevaihtovaikutusta kuluvana vuonna. Tilauskanta sisältää
kaikki allekirjoitetut asiakastilaukset, joita ei ole tuloutettu, mukaan
lukien käyttöön perustuviin sopimuksiin liittyvän arvion.

Merkittävät sopimukset tammi-maaliskuussa
Neljänneksen aikana Tieto on solminut lukuisia uusia sopimuksia
asiakkaiden kanssa kaikissa toimialaryhmissä. Asiakassopimusten
ehtojen mukaisesti Tieto ei voi kuitenkaan julkistaa kauppoja
useimpien sopimusten kohdalla.
Tammikuussa Tieto solmi sopimuksen Goodyearin kanssa
renkaiden ennalta ehkäisevän huoltoratkaisun jatkokehittämisestä
(Goodyear TPMS). Ratkaisu alentaa toiminnan kustannuksia
ja ajoneuvojen päästöjä IoT-sensoreiden, digitaalisten karttojen
ja ennakoivan analytiikan edistyksellisen integraation avulla.
Tieto on Goodyearin päätoimittaja IoT-taustapilvisovelluksille,
asiakkaiden verkko- ja mobiilipalveluille sekä laadunvarmennus- ja
sovellustoiminnalle, jotka toimivat Agile DevOps -ympäristössä.
Tammikuussa Tieto solmi sopimuksen strategisesta ITkumppanuudesta Ahlstrom-Munksjön kanssa, joka on kestävien ja
innovatiivisten kuitupohjaisten ratkaisujen globaali markkinajohtaja.
Seitsenvuotinen sopimus, joka kattaa Ahlstrom-Munksjön
liiketoimintasovellusten (Order to Cash ERP, MES ja B2B-palvelut)
käytettävyyden, ylläpidon ja kehittämisen, on noin 19 milj. euron
arvoinen ja sisältää kahden lisävuoden option. Kumppanuus tukee
Ahlstrom-Munksjön liiketoiminnan uudistamisstrategian toteutusta.
Tammikuussa Tieto solmi sopimuksen Getswishin kanssa SIAM:n,
kehittämisen, ylläpidon ja käytön toimittamisesta Swish-palveluun.
Tämä kriittinen maksamisen palvelu toimitetaan 24/7/365
DevOps-toimitusmallin mukaisesti. Sopimuksen arvo on noin
170 milj. Ruotsin kruunua, ja se on jatkoa vuonna 2017 solmitulle
sopimukselle. Sopimuskausi on viisi vuotta.
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Helmikuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen Ruotsin Hoidon ja hoivan
tarkastuslaitoksen (IVO) kanssa. Sopimus kattaa IVO:n strategisten
ratkaisujen kehittämisen ja hallinnan. Ratkaisujen tavoitteena
on vahvistaa digitalisaatiota ja toiminnan kehittämistä. Sopimus
on viisivuotinen ja siihen sisältyy kahden vuoden jatko-optio.
Ensimmäiset viisi vuotta kattavan sopimuksen arvoksi arvioidaan
noin 110 milj. Ruotsin kruunua.
Maaliskuussa Tukholman kaupunki ja Tieto syvensivät
yhteistyötään allekirjoittamalla uuden sopimuksen
liiketoimintaprosessien hallinnasta ja digitaalisesta tuesta
hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalveluille. Sopimus on voimassa
maaliskuuhun 2027 ja sisältää seitsemän lisävuoden option.
Liiketoimintaprosessin hallinnan alusta mahdollistaa mallintamisen,
automaation, toteutuksen, valvonnan, mittaamisen ja toiminnan
virran optimoinnin.
Maaliskuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen, joka on jatkoa
vuonna 2012 alkaneelle yhteistyölle Folksamin infrastruktuurin
kehittämiseksi. Folksam käyttää Tiedon standardoituja palveluita
esimerkiksi yksityisessä pilvessä sekä esimerkiksi IaaS, PaaS
ja SaaS -palveluissa. Tiedon Application Cloud Assessment
-palvelun avulla Folksam voi myös analysoida sovelluskantaansa
ja jatkaa sovellustensa uudistamista pilvipohjaisiksi. Folksam
hyötyy myös Avegan laajasta pilvisovellusosaamisesta, ketteristä
muutosprosesseista sekä Microsoft and RedHat -palveluista.
Sopimuksen arvo on yli 600 milj. Ruotsin kruunua ja sopimuskausi
on viisi vuotta.

Henkilöstö
Maaliskuun lopussa kokopäiväisen henkilöstön määrä oli
15 275 (14 581). Kokopäiväisen henkilöstön määrä globaaleissa
toimituskeskuksissa oli 7 767 (7 208) eli 50,8 % (49,4)
henkilöstöstä.

Henkilöstön liikkuvuus on lisääntynyt Tiedon markkinoilla.
Yhtiö on kuitenkin onnistunut houkuttelemaan ja pitämään
palveluksessaan osaavaa henkilöstöä. Liukuva 12 kuukauden
henkilöstövaihtuvuus oli 12,4 % (11,7) maaliskuun lopussa.

Ensimmäisellä neljänneksellä kokopäiväisen henkilöstön määrä
kasvoi nettomääräisesti lähes 100:lla. Yrityshankintojen ja
ulkoistussopimusten vaikutus ei ollut merkittävä.

Konsernitasolla palkkainflaation odotetaan olevan keskimäärin lähes
4 % vuonna 2019. Tieto odottaa, että yli puolet palkkainflaatiosta
eliminoituu toiminnan kasvavalla siirtämisellä suotuisan
kustannustason maihin sekä osaamispyramidin hallinnalla.

Varsinainen yhtiökokous
Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2018
tilinpäätöksen, päätti jakaa osinkoa 1,25 euroa ja lisäosinkoa
0,20 euro osakkeelta ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan.
Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kurt Jofs, HarriPekka Kaukonen, Timo Ahopelto, Liselotte Hägertz Engstam,
Johanna Lamminen ja Endre Rangnes. Uusiksi jäseniksi valittiin
Tomas Franzén ja Niko Pakalén. Kurt Jofs valittiin uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö
Deloitte Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi tilivuodelle 2019.

Johto
Verkostopohjaisen toimintamallin mukaisesti Tiedon
johtoryhmästä muodostetaan Tiedon uusi johtamisverkosto,
jota johtaa yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Alkio. Tieto on tehnyt
johtajuusverkostoon seuraavat nimitykset, jotka astuivat
voimaan 1.4.:
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Satu Kiiskinen, Managing Partner, Suomi
Håkan Dahlström, Managing Partner, Ruotsi
Thomas Nordås, Managing Partner, Norja
Petteri Uljas, Head of Hybrid Infra
Christian Segersven, Head of Industry Software
Tom Leskinen, Head of Product Development Services
Ari Järvelä, Head of Centers of Excellence
Katariina Kravi, Chief of Talent and Culture
Julius Manni, Chief of Experience
Markus Suomi, Chief of Technology and Quality
Kishore Ghadiyaram, Chief of Strategy
Tomi Hyryläinen, Chief Financial Officer

Osakkeet
Tiedon osakkeiden määrä oli 74 109 252 maaliskuun lopussa.
Maaliskuussa Tieto luovutti yhteensä 110 658 yhtiön hallussa
olevaa omaa osaketta yhtiön avainhenkilölle osana yhtiön
pitkän aikavälin osakepohjaisia kannustinohjelmia. Osakkeiden

luovuttamisen jälkeen Tiedon hallussa on 172 245 omaa
osaketta, mikä vastaa 0,2 %:a kaikista osakkeista ja äänistä.
Kauden lopussa liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä
pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet oli 73 937 007.

Lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät
Valuuttakurssien muutokset, etenkin Ruotsin ja Norjan kruunu,
vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen.
Ruotsin ja Norjan osuus Tiedon myynnistä on lähes puolet.
Tilinpäätöksessä on lisätietoja valuuttariskien hallinnasta
ja lisäksi internet-sivulla www.tieto.com/currency on tietoa
valuuttaherkkyyksistä.
Siirtyminen uuteen toimintamalliin saattaa vaikuttaa yhtiön
toiminnan tehokkuuteen lyhyellä aikavälillä vaikkakin
yksinkertaistetun rakenteen odotetaan vaikuttavan positiivisesti
koko vuoden tulokseen. Tieto ennakoi, että aktiiviset
työmarkkinat, joilla erityisosaamisen kysyntä on korkealla tasolla,
saattavat johtaa henkilöstön suureen liikkuvuuteen.
Uudet teknologiat kuten pilvipalvelut johtavat siihen, että kysyntä
painottuu pidemmälle standardisoituihin ja vähemmän työvoimaa
vaativiin ratkaisuihin, joissa automaatiolla on tärkeä rooli. Nämä
muutokset saattavat johtaa uudelleenjärjestelyjen tarpeeseen.
Tiedon kymmenen suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta
on 29 %, ja niin ollen yhtiön liikevaihdon kehitys on
suhteellisen herkkä muutoksille suurten asiakkaiden
kysynnässä. Asiakaskeskittymä on vahvimmin näkyvissä
Tuotekehityspalveluissa. Kymmenen suurimman asiakkaan
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osuus on kuitenkin laskenut useita prosenttiyksikköjä muutaman
viimeisimmän vuoden aikana.
Uusien teknologioiden ja ohjelmistojen kehittämiseen ja
toteutukseen liittyvät riskit ovat tyypillisiä IT-palveluyrityksille.
Tiedossa nämä liittyvät palveluiden toimitusten yhteydessä
tapahtuvien omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen ja
kolmansien osapuolten tuotteiden integrointiin. Lisäksi alalle
tyypillisiä riskejä ovat teknologialisensseihin liittyvät lisämaksut
sekä toimitusten laatu ja oikea-aikaisuus.
EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan
toukokuussa 2018. Tieto on valmistautunut hyvin uuteen
asetukseen, vaikkakin edelleen vallitsee epävarmuutta
siitä, miten viranomaiset tulkitsevat asetusta ja määräävät
sanktioita tietoturvarikkomuksista. Tieto täyttää omat lakiin
ja sopimuksiin perustuvat velvoitteensa, ja lisäksi se näkee
liiketoimintamahdollisuuksia asiakkaiden auttamisessa
esimerkiksi tietoturva- ja sovelluspalveluiden alueella.
Yrityksiin kohdistuu globaalisti verotarkastuksista johtuvia uusia
riskejä, ja eräät maat saattavat lisätä uutta sääntelyä. Tämän
lisäksi muutoksilla veroviranomaisten tulkinnoissa saattaa olla
negatiivinen vaikutus yrityksiin.

Koko vuoden 2019 näkymät ennallaan
Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT)
paranee edellisvuoden tasosta (168,0 milj. euroa vuonna
2018) lisättynä IFRS 16:n2) vaikutuksella vertailukelpoisuuden
säilyttämiseksi uuden standardin käyttöönoton jälkeen.
1)

Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden

poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

2)

Yhtiö arvioi, että IFRS 16:n käyttöönotolla on positiivinen vaikutus vuoden

2019 liikevoittoon. Ensimmäisellä neljänneksellä vaikutus oli 0,9 milj. euroa.
Vertailukausien lukuja ei ole muutettu. Lisätietoja standardin käyttöönotosta löytyy
taulukko-osiosta, kohdasta Laatimisperiaatteet.

Taloudellinen kalenteri 2019
19.7.		
24.10.		

Osavuosikatsaus 2/2019 (klo 8.00)
Osavuosikatsaus 3/2019 (klo 8.00)
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Taulukot
Lue lisää
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ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISET TIEDOT

Tuloslaskelma
Milj. euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Liikevoitto (EBIT)
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Nettokurssivoitot/-tappiot
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto
Tilikauden voitto jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos, euroa/osake
Laimentamaton
Laimennettu

2019
1–3

2018
1–3
406,3
7,2
-60,1
-234,2
-13,8
-69,2
1,0
37,3
0,5
-1,1
-0,1
36,7
-6,8
29,9

Muutos
%
1
-24
-2
3
76
-22
36
-1
11
> 100
> 100
-7
2
-9

2018
1–12
1 599,5
22,0
-247,9
-905,0
-55,0
-2,9
-261,8
5,8
154,7
2,3
-5,2
1,0
152,8
-29,6
123,2

408,4
5,5
-59,1
-241,3
-24,2
-54,0
1,4
36,8
0,6
-3,0
-0,3
34,1
-6,9
27,1

27,1
0,0
27,1

29,9
0,0
29,9

-9
-9

123,2
0,0
123,2

0,37
0,37

0,41
0,41

-10
-10

1,67
1,66

2019
1–3

2018
1–3

27,1

29,9

Muutos
%
-9

2018
1–12
123,2

1,5

-13,1

> 100

-15,9

0,2
28,8

2,1
18,9

-90
52

-0,5
106,8

28,8
0,0
28,8

18,9
0,0
18,9

52
52

106,8
0,0
106,8

Laaja tulos
Milj. euroa
Tilikauden voitto
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostus,
verovaikutus huomioiden
Laaja tulos
Laaja tulos jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
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Tase
Varat

Milj. euroa
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Osuudet yhteisyrityksissä
Laskennalliset verosaamiset
Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvat varat
Rahoitusleasingsaamiset
Muut hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

2019
31.3.
442,4
45,4
87,4
156,7
15,3
22,7
4,0
0,6
0,5
0,5
15,4
790,9

2018
31.3.
437,4
46,1
92,2
14,2
26,6
7,0
0,7
0,7
0,5
8,7
634,2

Muutos
%
1
-2
-5
8
-15
-43
-12
-30
-8
77
25

2018
31.12.
442,6
45,6
92,3
16,0
23,6
5,5
0,7
0,5
0,5
14,9
642,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat
Rahoitusleasingsaamiset
Verosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

419,2
5,6
0,7
9,4
186,3
621,3

429,8
2,2
1,5
10,5
53,9
497,9

-2
> 100
-53
-10
> 100
25

379,4
3,6
0,9
6,9
164,6
555,3

1 412,2

1 132,1

25

1 197,6

Milj. euroa
Osakepääoma, ylikurssirahasto ja muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

2019
31.3.
117,6
12,8
272,0
402,4
0,0
402,5

2018
31.3.
117,9
12,8
260,0
390,7
0,0
390,7

Muutos
%
0
0
5
3
3

2018
31.12.
118,0
12,8
351,7
482,5
0,0
482,5

Lainat
Vuokravelat
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

184,7
114,0
37,7
2,2
7,9
3,1
349,6

100,3
1,5
37,6
2,5
9,7
5,2
156,8

84
> 100
0
-12
-19
-40
> 100

184,6
0,8
38,0
3,3
9,9
3,2
240,0

Ostovelat ja muut velat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Verovelat
Lainat
Vuokravelat
Varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä

484,0
0,4
4,8
119,1
43,5
8,3
660,1

510,7
2,2
8,2
54,9
0,8
7,8
584,6

-5
-82
-41
> 100
> 100
6
13

339,7
0,4
8,9
117,8
0,8
7,4
475,0

1 412,2

1 132,1

25

1 197,6

Varat yhteensä
Oma pääoma ja velat

Oma pääoma ja velat yhteensä
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Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa
31.12.2018
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät,
verovaikutus huomioiden
Etuuspohjaisten järjestelyiden
uudelleenarvostus, verovaikutus
huomioiden
Muuntoerot
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
Liiketoimet omistajien kanssa
sijoitetut ja jaetut varat
Osakeperusteiset
kannustinohjelmat
Osingonjako
Muutokset
omistusosuuksissa
Määräysvallattomien omistajien
osuuksien hankinta ilman
määräysvallan muutosta
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
31.3.2019
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Osakepääoma
76,6

Ylikurssirahasto
ja muut
Omat
rahastot osakkeet
41,5
-5,1

Muuntoerot
-93,3

Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
12,8

Kertyneet
voittovarat
450,0

Määräysvallattomien
omistajien
Yht.
osuus
482,5
0,0

Oma
pääoma
yht.
482,5

-

-

-

-

-

27,1

27,1

0,0

27,1

-

-0,4

-

2,1

-

0,2
-0,2

0,2
1,5

-

0,2
1,5

-

-0,4

-

2,1

-

27,1

28,8

0,0

28,8

-

-

2,2
-

-

-

-3,9
-107,2

-1,7
-107,2

-

-1,7
-107,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,2

-

-

-111,1

-108,9

-

-108,9

76,6

41,1

-2,9

-91,2

12,8

366,1

402,4

0,0

402,5

Milj. euroa
31.12.2017
IFRS 9 -standardin
käyttöönotosta aiheutunut
oikaisu, verovaikutus huomioiden
IFRS 2 -standardimuutoksen
käyttöönotosta aiheutunut
oikaisu
Muu oikaisu
1.1.2018
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät,
verovaikutus huomioiden
Etuuspohjaisten järjestelyiden
uudelleenarvostus, verovaikutus
huomioiden
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos
yhteensä
Liiketoimet omistajien kanssa
Sijoitetut ja jaetut varat
Osakeperusteiset
kannustinohjelmat
Osingonjako
Muutokset
omistusosuuksissa
Määräysvallattomien omistajien
osuuksien hankinta ilman
määräysvallan muutosta
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
31.3.2018
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Osakepääoma
76,6

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
YlikurssiSijoitetun
rahasto
vapaan oman Kertyneet
ja muut
Omat
Muuntopääoman
voittorahastot osakkeet
erot
rahasto
varat
42,6
-11,6
-78,5
12,8
433,3

Määräysvallattomien
omistajien
Yht.
osuus
475,2
0,4

Oma
pääoma
yht.
475,6

-

-

-

-

-

0,2

0,2

-

0,2

76,6

42,6

3,9
-7,7

-78,5

12,8

4,0
-3,9
433,5

4,0
0,0
479,4

0,4

4,0
0,0
479,7

-

-

-

-

-

29,9

29,9

0,0

29,9

-

-1,2

-

-12,7

-

2,1
0,8

2,1
-13,1

-

2,1
-13,1

-

-1,2

-

-12,7

-

32,8

18,9

0,0

18,9

-

-

2,6
-

-

-

-4,3
-103,4

-1,7
-103,4

-

-1,7
-103,4

-

-

-

-

-

-2,6

-2,6

-0,3

-2,9

-

-

2,6

-

-

-110,2

-107,6

-0,3

-107,9

76,6

41,4

-5,1

-91,2

12,8

356,2

390,7

0,0

390,7

Rahavirtalaskelma
Milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset1)
Voitot ja tappiot käyttöomaisuuden, tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynneistä
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Muut oikaisut
Rahoituskulut, netto
Tuloverot
Nettokäyttöpääoman muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut rahoituskulut, netto
Saadut osingot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
Aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit vähennettynä luovutetuilla rahavaroilla
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
Lainasaamisten muutos
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot
Vuokravelkojen maksut1)
Korollisten velkojen muutos
Muu rahoituksen rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa
Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden lopussa

1)

2019
1–3

2018
1–3

2018
1–12

27,1

29,9

123,2

24,2
0,0
-1,4
0,1
2,7
6,9
-2,8

13,8
-3,2
-1,0
2,6
0,7
6,8
18,0

57,9
-5,0
-5,8
-0,1
1,9
29,6
-3,2

56,9
-3,5
2,2
-12,4
43,3

67,5
-2,3
3,2
-6,9
61,5

198,6
-6,1
3,2
-21,4
174,2

-0,7
-9,4
0,3
0,3
-9,5

-6,2
-8,2
6,1
0,0
0,6
-7,6

-14,5
-45,0
8,4
0,6
1,2
-49,3

-0,1
-14,1
1,3
-12,9

-0,2
-80,8
-81,0

-103,4
-0,8
66,5
-3,5
-41,2

20,9

-27,1

83,7

164,6
0,9
20,9
186,3

78,2
2,8
-27,1
53,9

78,2
2,7
83,7
164,6

IFRS 16 Vuokrasopimukset otettiin käyttöön 1.1.2019 käyttäen mukautettua takautuvaa lähestymistapaa ja 2018 vertailutietoja ei ole oikaistu.
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Laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton ja se on laadittu EU:ssa käyttöönotetun IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta
alla kuvatun IFRS 16 -standardin käyttöönottoa.
Kaikki osavuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa
poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.
Tiedon liikevaihto ja kannattavuus vaihtelevat vuosineljänneksittäin. Kolmanteen vuosineljännekseen vaikuttaa yleensä lomakausi
ja lomapalkkavarausten purulla on positiivinen vaikutus kannattavuuteen. Tyypillisesti neljänteen vuosineljännekseen vaikuttaa
positiivisesti Tiedon toimialakohtaisten lisenssien suurempi myynti.

Uusien ja muutettujen standardien sekä tulkintojen soveltaminen
IFRS 16 Vuokrasopimukset tuli voimaan 1.1.2019. Standardin myötä vuokrasopimusten jaottelu operatiivisiin vuokrasopimuksiin
ja rahoitusleasingsopimuksiin poistui. Uuden standardin mukaan taseeseen kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua
hyödykettä) ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Konserni sovelsi standardin käyttöönotossa mukautettua takautuvaa
lähestymistapaa, jolloin standardin vaatimuksia sovellettiin 1.1.2019 avoinna oleviin sopimuksiin. Vertailutietoja ei oikaistu. IFRS 16:n
käyttöönotolla ei ollut vaikutusta konsernin omaan pääomaan.

IFRS 16:n käyttöönoton vaikutukset
Konserni vuokralle ottajana – aiemmin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi luokitellut sopimukset
IFRS 16:een siirryttäessä konserni kirjasi vuokravelan sopimuksista, jotka oli aiemmin luokiteltu operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi
ja kirjattu tasaisesti kuluksi vuokra-ajalle joko liiketoiminnan muihin kuluihin tai henkilöstökuluihin. Nämä velat arvostettiin 1.1.2019
vähimmäisvuokrien nykyarvoon käyttäen diskonttokorkona vuokralle ottajan lisäluoton korkoa, minkä painotettu keskiarvo oli
siirtymähetkellä 3,85 %.
Aiemmin rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltuihin sopimuksiin liittyvät varat ja velat siirrettiin 1.1.2019 taseeseen siirtymähetkeä
edeltäneillä kirjanpitoarvoilla.
Siirtymän yhteydessä todettiin, että leasingvastuut operatiivisista vuokrasopimuksista sisälsivät palvelumaksuja 15,1 milj. euroa.
Nämä on jätetty pois alla olevasta taulukosta, missä esitetään siltalaskelma aiempien taseen ulkopuolisten vuokravastuiden ja
1.1.2019 vuokravelkojen välillä.

Vuokra- ja leasingvastuut 31.12.2018
Muutokset vuokra-ajassa
Muut
Vuokra- ja leasingvastuut, jotka diskontataan nykyarvoon
Diskonttovaikutus
Rahoitusleasingvelat
Vuokravelat 1.1.2019
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Milj. euroa
166,9
18,0
-2,0
182,9
-17,8
1,6
166,7

Käyttöoikeusomaisuuserät arvostettiin samaan arvoon kuin vuokravelat, oikaistuna ennen siirtymää suoritetuilla ennakoilla ja taseeseen
kertyneillä kuluilla ja alennuksilla. IFRS 16:lla oli seuraava vaikutus taseeseen:
Varat
Milj. euroa
Rahoitusleasingsopimukset
Käyttöoikeusomaisuuserät
Rakennukset
Koneet ja kalusto

31.12.2018
1,6

IFRS 16
-1,6

1.1.2019
-

1,6

144,3
19,3
162,0

144,3
19,3
163,6

31.12.2018
-3,1

IFRS 16
3,1

1.1.2019
-

-0,8
-0,8
-4,7

-45,2
-119,9
-162,0

-46,0
-120,7
-166,7

Velat
Milj. euroa
Osto- ja muut velat
Vuokravelat
Lyhytaikaiset
Pitkäaikaiset

Ensimmäisellä neljänneksellä IFRS 16:n vaikutus käyttökatteeseen (EBITDA) oli 12,4 milj.euroa, liikevoittoon (EBIT) 0,9 milj. euroa
ja tulokseen -0,4 milj.euroa. Standardilla oli 13,8 milj. euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan (kumoutuu rahoituksen
rahavirrassa). Vaikutus Nettovelka/käyttökäte (EBITDA) tunnuslukuun oli +0,5 kun taas vaikutus osakekohtaiseen tulokseen (EPS) oli
nolla.

Sovelletut käytönnön apukeinot
Konserni sovelsi seuraavia käytännön apukeinoja standardin käyttöönotossa:
• Soveltamisen aloittamisajankohtana ei arvioitu uudelleen, onko sopimus vuokrasopimus.
• Tilanteissa, joissa vuokrasopimukseen sisältyi jatkamis- ja päättämisoptioita, vuokra-ajan määrittämisessä käytettiin jälkiviisautta.
• Konserni tukeutui juuri ennen soveltamisen aloittamispäivää tehtyyn arviointiin siitä, ovatko vuokrasopimukset tappiollisia.
• Alkuvaiheen välittömät menot jätettiin ulkopuolelle arvostettaessa käyttöoikeusomaisuuserää soveltamisen aloittamisajankohtana.

Konserni vuokralle antajana
IFRS 16 ei muuttanut vuokralle antajan kirjanpitoa koskevia säännöksiä eikä sillä sen vuoksi ollut vaikutusta konserniin siirtymähetkellä.

Uudet laadintaperusteet
Tieto vuokraa toimitiloja, IT-laitteita ja autoja. Vuorkasopimusehdot neuvotellaan yksilöllisesti ja ne sisältävät vaihtelevia uusimis- ja
päättämisoptioita. Vuokrasopimusten painotettu keskimääräinen vuokra-aika on 5,3 vuotta (vuokra-aika vaihtelee 1 – 21 vuoden välillä).
Rahamääräisesti suurin osa konsernin vuokrasopimuksista on toimitilavuokria. Konserni vuokraa myös laitteita konesalikeskuksiin
tukeakseen jatkuvien palveluiden toimittamista asiakkailleen. Työsuhdeautojen vuokraus on osa työsuhde-etuuspakettia ja työntekijän
osuus maksusta vaihtelee 0 %:n ja 100 %:n välillä paikallisista HR-politiikoista riippuen.
Vuokravelat arvostetaan alunperin sopimuksen alkamisajankohtana vuokrien nykyarvoon, joka on diskontattu käyttäen
vuokrasopimuksen sisäistä korkoa, mikäli se on helposti määritettävissä. Jos korkoa ei voida helposti määrittää, kuten
kiinteistöjen vuokrasopimuksissa, käytetään lisäluoton korkoa. Lisäluoton korko on määritetty jokaiselle konserniyhtiölle perustuen
vuokrasopimusten pituuteen ja se päivitetään vuosittain.
Vuokramaksut sisältävät kiinteät maksut, tosiasiallisesti kiinteät maksut, vuokrat, jotka riippuvat indeksistä tai hintatasosta sekä ostooption toteutushinnan, jos on kohtuullisen varmaa, että kyseinen optio käytetään.
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Vuokravelat arvostetaan myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon kasvattamalla tai pienentämällä kirjanpitoarvoa vuokravelan
koron tai maksettujen vuokrien huomioon ottamiseksi. Vuokravelka määritetään uudelleen vuokrien uudelleenarvioinnin,
vuokrasopimuksen muutosten tai oikaistujen, tosiasiallisesti kiinteiden vuokrien huomioon ottamiseksi.
Korkokulut kirjataan tuloslaskelmaan.
Käyttöoikeusomaisuuserät kirjataan alun perin vuokravelkaa vastaavaan määrään:
• Vähennettynä sopimuksen alkamisajankohtaan mennessä maksetuilla vuokrilla sekä saaduilla vuokrasopimukseen liittyvillä
kannustimilla
• lisättynä alkuvaiheen välittömillä menoilla ja
• oikaistuna arvioiduilla menoilla, joita syntyy kohdeomaisuuserän purkamisesta tai kunnostuksesta.
Käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan myöhemmin hankintamenoon, josta vähennetään kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
ja jota oikaistaan vuokravelan uudelleenmäärittämisestä johtuvalla erällä. Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan vuokra-ajan tai
kohdeomaisuuserän taloudellisen vaikutusajan kuluessa, kumpi näistä on lyhyempi.
Tieto on soveltanut standardin sallimaa helpotusta jättää kirjaamatta taseeseen lyhytaikaiset (vuokrasopimus alle 1 vuosi eikä se
sisällä osto-optiota) vuokrasopimukset sekä sopimukset, joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Tällaisia ovat tyypillisesti
matkapuhelimien, tablettien ja huonekalujen vuokrasopimukset. Näiden omaisuuserien vuokrat kirjataan tuloslaskelmaan tasaisesti
vuokrakauden aikana. Konserni on lisäksi valinnut vaihtoehdon, jossa vuokrasopimuksista erotetaan palvelukomponentti. Tämä koskee
kaikkia muita vuokrasopimuksia, paitsi autoja, joissa ainoastaan muuttuvat vuokrat eivät ole mukana vuokravelan määrittämisessä.
Konserni esittää vuokravelkojen pääoman lyhennykset rahoituksen rahavirrassa ja koron liiketoiminnan rahavirrassa. Aikaisemmin kaikki
operatiivisten vuokrasopimusten vuokrat esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. Liiketoiminnan rahavirrassa esitetään myös lyhytaikaisten
vuokrasopimusten ja arvoltaan vähäisten kohdeomaisuuserien vuokrat sekä ne muuttuvat vuokrat, jotka eivät sisälly vuokravelkaan.

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset
IFRS -käytännön mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat yrityksen varojen,
velkojen, tulojen ja kulujen tilinpäätökseen kirjattavaan määrään sekä ehdollisten varojen ja velkojen liitetiedoissa esitettävään
määrään. Vaikka nämä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen käsitykseen nykyhetken tapahtumista ja toimenpiteistä, toteutuneet
tulokset saattavat poiketa arvioiduista. Keskeisimmät erät, jotka edellyttävät johdolta arvioiden tekemistä, on esitetty vuoden 2018
tilinpäätöksessä.
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Segmentti-informaatio
Tiedon toimintamalli perustuu toimialaryhmiin ja palvelualueisiin, joista jälkimmäiset muodostavat IFRS:n mukaisesti raportoitavat
toimintasegmentit. Palvelualueet ovat Teknologiapalvelut ja uudistaminen, Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus, Toimialaratkaisut ja
Tuotekehityspalvelut.

Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Tiedon Teknologiapalvelut ja uudistaminen -palvelualue tarjoaa yrityksille asiakassovellusten ja IT-infrastruktuurin elinkaaren
hallintapalveluja kattaen laajan teknologiavalikoiman. Palveluihin kuuluu esimerkiksi pilvipalveluja ja muita uusia palveluja,
tietoturvapalveluja sekä sovelluskehitys ja -hallintapalveluja. Palvelualueen maantieteellinen painopiste on selkeästi Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa Tieto on alan markkinajohtaja ja Ruotsissa kolmen johtavan palvelutarjoajan joukossa. Palvelut
tuotetaan Pohjoismaissa sekä toimituskeskuksissa, jotka sijaitsevat Tšekin tasavallassa, Intiassa ja Baltian maissa.

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Tiedon Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -palvelualue kattaa IT-arkkitehtuurikonsultoinnin, digitaalisen asiakaskokemuksen,
liiketoimintaprosessien ja muutoksen hallinnan sekä transformaatio- ja järjestelmäintegraatiopalveluja. Palvelualue keskittyy
rakentamaan toistettavissa olevia konsepteja asiakkaille, joilla on ennalta määritelty liiketoimintamalli. Palvelualue toimii ennen
kaikkea Suomessa ja Ruotsissa, mutta sillä on asiakkaita myös Norjassa, Itävallassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Palvelut
tuotetaan pääasiassa Pohjoismaissa mutta myös Baltian maissa ja Intiassa sijaitsevissa toimituskeskuksissa. Palvelualue on alansa
markkinajohtaja Suomessa.

Toimialaratkaisut
Tiedon Toimialaratkaisut-palvelualueen toiminta perustuu yhtiön kolmeen toimialaryhmään, joiden asiakkaat sijaitsevat pääasiassa
Pohjoismaissa. Tieto tarjoaa toimialaratkaisuja globaalille asiakaskunnalleen öljy- ja kaasuteollisuudessa, maksamiseen liittyvissä
ratkaisuissa sekä metsäteollisuudessa.

Tuotekehityspalvelut
Tuotekehityspalvelut -alue tarjoaa tuotekehityspalveluja ennen kaikkea tietoliikennesektorille, mutta on laajentanut toimintaansa myös
esimerkiksi autoteollisuuteen. Palveluja tuotetaan maailmanlaajuisesti tietoliikenneinfrastruktuuriyrityksille, kuluttajaelektroniikkaja puolijohdeyrityksille sekä autoteollisuudelle. Globaalit palvelut toimitetaan pääasiassa Puolassa, Kiinassa, Ruotsissa, Tšekin
tasavallassa ja Suomessa sijaitsevista toimituskeskuksista.
Konsernitason kulut, kuten konsernijohdon kulut ja konsernin osuus tukitoimintojen kuluista, sekä muut jakamattomat kulut eivät
sisälly palvelualuesegmentteihin, vaan ne raportoidaan Tukitoiminnot ja globaali johto -yksikössä.
Asiakasmyynti palvelualueittain

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Konserni yhteensä

2019
1–3
187,3
65,0
119,4
36,8
408,4

2018
1–3
189,5
62,1
120,7
34,0
406,3

Muutos
%
-1
5
-1
8
1

2018
1–12
740,0
244,6
478,9
135,8
1 599,5

2019
1–3
91,4
139,2
141,2
36,8
408,4

2018
1–3
96,4
132,9
143,0
34,0
406,3

Muutos
%
-5
5
-1
8
1

2018
1–12
377,6
530,8
554,9
135,8
1 599,5

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa
Finanssipalvelut
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
Tuotekehityspalvelut
Konserni yhteensä
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Asiakasmyynti maittain

Milj. euroa
Suomi
Ruotsi
Norja
Muut
Konserni yhteensä

2019
1–3
177,0
158,5
40,1
32,9
408,4

2018
1–3
176,6
164,6
37,2
28,0
406,3

Muutos
%
0
-4
8
17
1

Osuus
%
43
39
10
8
100

2018
1–12
692,7
625,1
155,9
125,9
1 599,5

Osuus
%
43
39
10
8
100

Pitkäaikaisten kiinteähintaisten sopimusten asiakasmyynti palvelualueittain
2019
1–3
-0,7
1,2
2,2
0,4
3,0

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Konserni yhteensä

2018
1–3
2,1
0,7
4,8
0,1
7,7

2018
1–12
4,4
3,6
19,2
0,2
27,5

Tiedolla ei ole IFRS 8:n määrittelemiä yksittäisiä merkittäviä asiakkaita.

Liikevoitto (EBIT) palvelualueittain

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Liikevoitto (EBIT)

2019
1–3
18,6
5,6
13,1
4,5
-5,0
36,8

2018
1–3
20,7
5,3
10,9
4,3
-3,8
37,3

Muutos
%
-10
7
20
5
-33
-2

2018
1–12
85,4
18,9
54,4
13,9
-18,1
154,7

2019
1–3
9,9
8,7
10,9
12,3
9,0

2018
1–3
10,9
8,5
9,0
12,7
9,2

Muutos
%-yks
-1
0
2
0
0

2018
1–12
11,5
7,7
11,4
10,2
9,7

Liikevoitto (EBIT) palvelualueittain

%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Liikevoitto (EBIT)
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Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Tieto esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset
tunnusluvut” mukaan eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja näin ollen niitä pidetään vaihtoehtoisina
tunnuslukuina. Tieto uskoo, että vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä täydentävää lisätietoa IFRS-standardien
mukaisesti laaditussa konsernitilinpäätöksessä esitettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin nähden ja lisäävät Tiedon liiketoimintojen
kannattavuuden ymmärtämistä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja,
ja näin ollen niiden katsotaan olevan muita kuin IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja, joita ei tulisi tarkastella erillään tai IFRSstandardien mukaisten tunnuslukujen sijaan.
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

= Liikevoitto + oikaisut

Oikaistu liikevoitto (EBIT), %

= Oikaistu liikevoitto (EBIT)
Liikevaihto

Oikaisut

= Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot,
uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon
arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Oikaistu liikevoitto (EBIT) palvelualueittain

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

2019
1–3
19,5
6,8
13,3
4,5
-3,1
40,9

2018
1–3
20,8
5,8
9,9
4,3
-3,0
37,9

Muutos
%
-6
16
34
4
-5
8

2018
1–12
92,5
20,2
54,7
14,1
-13,4
168,0

2019
1–3
10,4
10,4
11,1
12,3
10,0

2018
1–3
11,0
9,4
8,2
12,7
9,3

Muutos
%-yks
-1
1
3
0
1

2018
1–12
12,5
8,3
11,4
10,4
10,5

Oikaistu liikevoitto (EBIT) palvelualueittain

%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys

Milj. euroa
Liikevoitto (EBIT)
+ uudelleenjärjestelykulut
+ kiinteistöihin liittyvät kulut
- myyntivoitot
+ myyntitappiot
+/- yritysjärjestelyihin liittyvät erät
+ yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot
+/- muut erät
Oikaistu liikevoitto (EBIT)
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2019
1–3
36,8
3,1
0,4
1,1
-0,4
40,9

2018
1–3
37,3
0,9
-3,2
0,1
1,3
1,5
37,9

2018
1–12
154,7
9,3
0,3
-4,6
1,4
5,2
1,8
168,0

Henkilöstö palvelualueittain

Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Palvelualueet yhteensä
Toimialaryhmät
Tukitoiminnot ja globaali johto
Konserni yhteensä

2019
1–3
6 145
2 392
4 147
1 624
14 308
337
630
15 275

Kauden lopussa
Muutos
Osuus
%
%
5
40
7
16
3
27
6
11
5
94
2
2
2
4
5
100

2018
1–3
5 836
2 245
4 021
1 530
13 632
331
618
14 581

2018
1–12
6 123
2 404
4 081
1 608
14 217
345
628
15 190

Keskimäärin
2019
2018
1–3
1–3
6 136
5 798
2 421
2 248
4 121
4 004
1 626
1 521
14 304
13 571
340
330
633
621
15 278
14 522

2019
1–3
3 356
3 124
2 720
2 593
678
677
609
498
291
170
113
447
15 275
7 507
7 769
15 275

Kauden lopussa
Muutos
Osuus
%
%
0
22
2
20
2
18
11
17
12
4
18
4
2
4
8
3
4
2
20
1
3
1
11
3
5
100
2
49
8
51
5
100

2018
1–3
3 360
3 050
2 670
2 329
604
575
599
462
279
141
110
403
14 581
7 373
7 209
14 581

2018
1–12
3 392
3 106
2 721
2 538
671
662
607
497
301
162
115
418
15 190
7 498
7 692
15 190

Keskimäärin
2019
2018
1–3
1–3
3 384
3 370
3 126
3 056
2 721
2 638
2 567
2 306
679
610
673
561
605
597
501
458
296
280
168
139
115
109
441
398
15 278
14 522
7 531
7 385
7 746
7 136
15 278
14 522

Henkilöstö maittain

Suomi
Ruotsi
Intia
Tšekin tasavalta
Latvia
Puola
Norja
Kiina
Viro
Itävalta
Liettua
Muut
Konserni yhteensä
Onshore-maat
Offshore-maat
Konserni yhteensä
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Pitkäaikaiset varat maittain

Milj. euroa
Suomi
Ruotsi
Norja
Muut

2019
31.3.
78,7
37,3
7,7
9,0

2018
31.3.
80,4
40,0
10,8
7,2

Muutos
%
-2
-7
-29
26

2018
31.12.
81,4
39,7
8,1
8,8

Pitkäaikaiset varat yhteensä

132,8

138,4

-4

137,9

Pitkäaikaiset varat sisältävät aineelliset käyttöomaisuushyödykket ja aineettomat hyödykkeet lukuunottamatta liikearvoa.
Poistot palvelualueittain

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Konserni yhteensä

2019
1–3
10,0
0,6
0,6
0,0
9,8
21,0

2018
1–3
7,8
0,0
0,2
0,0
1,7
9,8

Muutos
%
28
> 100
> 100
> 100
> 100

2018
1–12
31,2
0,2
0,8
0,0
6,9
39,2

Yritys- ja liiketoimintahankinnoista käypään arvoon arvostettujen aineettomien hyödykkeiden poistot palvelualueittain

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Konserni yhteensä

2019
1–3
0,4
0,7
1,1

2018
1–3
0,4
0,9
1,3

Muutos
%
-15
-19
-17

2018
1–12
1,6
3,6
5,2

2019
1–3
2,0
0,1
0,1
2,2

2018
1–3
1,9
0,1
0,1
0,5
2,7

Muutos
%
2
23
-80
-19

2018
1–12
9,0
0,4
0,4
0,8
10,6

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistot palvelualueittain

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Konserni yhteensä
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Nettokäyttöpääoma taseessa
Milj. euroa
Myyntisaamiset
Muut käyttöpääomasaamiset
Käyttöpääomasaamiset taseen varoissa

2019
31.3.
320,8
117,2
438,0

2018
31.3.
320,7
118,6
439,2

Muutos
%
0
-1
0

2018
31.12.
294,9
102,8
397,7

Ostovelat
Henkilöstöön liittyvät velat
Varaukset
Muut käyttöpääomavelat
Käyttöpääomavelat taseen veloissa

96,4
159,9
10,6
117,1
384,0

111,6
168,5
10,2
123,2
413,6

-14
-5
3
-5
-7

101,5
140,9
10,8
93,5
346,7

54,0

25,7

> 100

51,0

Nettokäyttöpääoma taseessa

Johdannaiset
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka eivät ole vielä erääntyneet tai joita ei ole suljettu. Avoinna oleva
nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita markkinariskiä, sillä joidenkin sopimusten riski voi olla tasapainotettu toisilla sopimuksilla.
2019
31.3.
228,9

2018
31.12.
170,0

2019
31.3.
3,6

2018
31.12.
2,2

Johdannaissopimusten positiiviset käyvät arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset

2019
31.3.
4,0

2018
31.12.
2,6

Johdannaissopimusten negatiiviset käyvät arvot, brutto
Valuuttatermiinisopimukset

2019
31.3.
-0,4

2018
31.12.
-0,4

Milj. euroa
Valuuttatermiinisopimukset

Johdannaisten käyvät arvot

Johdannaissopimusten nettomääräiset käyvät arvot
Valuuttatermiinisopimukset

Johdannaissopimuksia on käytetty vain taloudelliseen suojaukseen.

Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja korkonoteerauksia.		
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat					
Käyvän arvon määrittämismenetelmissä ja syöttötietojen tasoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Valuuttatermiinisopimukset arvostetaan
tason 2 syöttötietoihin perustuen ja muiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen (0,5 milj. euroa 31.3.2019)
käypä arvo perustuu alkuperäiseen hankintahetken arvoon. Niiden käypää arvoa ei voida riittävän hyvin arvioida luotettavan
jälleenmyyntihinnan puuttuessa.
Myyntisaamiset, jotka myydään saatavien myynti -fasiliteetin puitteissa (1,6 milj. euroa 31.3.2019), luokitellaan käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja esitetään erillään muista myyntisaamisista. Yhtiö arvioi, että niiden kirjanpitoarvo vastaa
niiden käypää arvoa niiden lyhytaikaisen luonteen vuoksi. 			
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Vakuudet ja vastuusitoumukset
2019
31.3.

2018
31.12.

26,3
8,1
1,2

26,5
8,1
0,8

5,0
5,1

39,6
113,7
8,3
8,8
11,6
0,0
5,3
0,8

2019
1–3

2018
1–3

2018
1–12

Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa
Laimentamaton
Osakeperusteisten kannustinohjelmien laimennusvaikutus
Laimennettu

73 937 007
133 930
74 070 937

73 826 349
45 810
73 872 159

73 826 349
189 324
74 015 673

Ulkona olevat osakkeet keskimäärin
Laimentamaton
Osakeperusteisten kannustinohjelmien laimennusvaikutus
Laimennettu

73 848 481
133 930
73 982 411

73 742 594
45 810
73 788 404

73 809 855
189 324
73 999 179

172 245
260 771

282 903
366 658

282 903
303 555

Milj. euroa
Omista veloista
Takaukset1)
Toimitustakaukset
Vuokratakaukset
Muut
Muut omat vastuut
Yhden vuoden kuluessa maksettavat vuokravastuut
1–5 vuoden kuluttua maksettavat vuokravastuut
5 vuoden jälkeen maksettavat vuokravastuut
Yhden vuoden kuluessa maksettavat leasingvastuut
1–5 vuoden kuluttua maksettavat leasingvastuut
5 vuoden jälkeen maksettavat leasingvastuut
Ostositoumukset
Muut
1)

Lisäksi 8,2 (8,0) milj. euroa vastuusitoumuksia konsernin taseeseen sisältyvien vastuiden vakuutena.

Osakkeiden lukumäärä

Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet
Kauden lopussa
Keskimäärin
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Tunnusluvut
Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton
Laimennettu
Oma pääoma/osake, euroa
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Omavaraisuusaste, %
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Nettovelkaantumisaste, %
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa
Yrityshankinnat, milj. euroa

2019
1–3

2018
1–3

2018
1–12

0,37
0,37
5,44

0,41
0,41
5,29

1,67
1,66
6,54

30,4
22,3
29,7
273,2
67,9
9,4
0,7

30,7
29,2
36,3
100,7
25,8
8,2
6,2

25,7
20,9
41,3
137,4
28,5
45,0
14,5

Luvut vuosineljänneksittäin
Tunnusluvut

Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton
Laimennettu
Oma pääoma/osake, euroa
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Omavaraisuusaste, %
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Nettovelkaantumisaste, %
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa
Yrityshankinnat, milj. euroa

2019
1–3

2018
10–12

2018
7–9

2018
4–6

2018
1–3

0,37
0,37
5,44
30,4
22,3
29,7
273,2
67,9
9,4
0,7

0,48
0,48
6,54
25,7
20,9
41,3
137,4
28,5
16,7
4,3

0,45
0,45
6,03
27,8
23,5
41,9
199,7
44,8
8,7
-

0,33
0,33
5,55
30,5
24,1
38,2
209,2
51,1
11,4
4,0

0,41
0,41
5,29
30,7
29,2
36,3
100,7
25,8
8,2
6,2

2019
1–3
408,4
5,5
-59,1
-241,3
-24,2
-54,0
1,4
36,8
-2,7
34,1
-6,9
27,1

2018
10–12
421,9
8,0
-67,2
-239,7
-15,9
-63,7
2,4
45,7
-0,8
44,8
-9,2
35,6

2018
7–9
367,1
3,3
-57,3
-199,6
-13,0
-61,2
1,1
40,4
0,3
40,7
-7,7
33,0

2018
4–6
404,1
3,5
-63,3
-231,5
-15,2
-67,7
1,3
31,3
-0,6
30,6
-5,9
24,7

2018
1–3
406,3
7,2
-60,1
-234,2
-13,8
-69,2
1,0
37,3
-0,7
36,7
-6,8
29,9

Tuloslaskelma

Milj. euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Liikevoitto (EBIT)
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto
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Tase

Milj. euroa
Liikearvo

2019
31.3.
442,4

  2018
31.12.
442,6

2018
30.9.
439,7

2018
30.6.
437,5

2018
31.3.
437,4

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Osuudet yhteisyrityksissä
Muut pitkäaikaiset varat
Pitkäaikaiset varat yhteensä

45,4
87,4
156,7
15,3
43,7
790,9

45,6
92,3
16,0
45,7
642,3

43,2
88,9
16,5
46,9
635,3

43,7
90,4
15,4
41,5
628,5

46,1
92,2
14,2
44,3
634,2

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset varat
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

434,9
186,3
621,3

390,7
164,6
555,3

413,5
51,0
464,5

418,3
67,4
485,7

444,0
53,9
497,9

1 412,2

1 197,6

1 099,8

1 114,3

1 132,1

Oma pääoma yhteensä

402,5

482,5

445,3

409,5

390,7

Pitkäaikaiset lainat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

298,7
50,9
349,6

185,5
54,5
240,0

100,7
54,1
154,8

1,7
54,7
56,5

101,7
55,0
156,8

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat
Varaukset
Lyhytaikaiset lainat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

489,2
8,3
162,6
660,1

349,0
7,4
118,6
475,0

341,2
6,2
152,3
499,7

364,8
5,9
277,6
648,3

521,1
7,8
55,7
584,6

1 412,2

1 197,6

1 099,8

1 114,3

1 132,1

2019
1–3

2018
10–12

2018
7–9

2018
4–6

2018
1–3

27,1
32,5
-2,8
56,9
-3,5
2,2
-12,4
43,3

35,6
21,9
25,9
83,6
0,3
-2,2
81,7

33,0
16,9
-24,7
25,2
-1,1
0,0
-5,4
18,7

24,7
19,9
-22,4
22,2
-3,0
0,0
-6,9
12,3

29,9
19,5
18,0
67,5
-2,3
3,2
-6,9
61,5

Investointien rahavirta

-9,5

-20,2

-7,8

-13,6

-7,6

Rahoituksen rahavirta

-12,9

50,9

-25,4

14,3

-81,0

20,9

112,4

-14,5

13,0

-27,1

164,6
0,9
20,9
186,3

51,0
1,3
112,4
164,6

67,4
-1,9
-14,5
51,0

53,9
0,5
13,0
67,4

78,2
2,8
-27,1
53,9

Varat yhteensä

Oma pääoma ja velat yhteensä

Rahavirtalaskelma

Milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto
Oikaisut
Nettokäyttöpääoman muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut rahoituskuut, netto
Saadut osingot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta

Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa
Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden lopussa
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Segmenttiluvut vuosineljänneksittäin
Asiakasmyynti palvelualueittain

Milj. euroa

2019
1–3

2018
10–12

2018
7–9

2018
4–6

2018
1–3

Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Konserni yhteensä

187,3
65,0
119,4
36,8
408,4

190,3
66,6
128,7
36,2
421,9

173,4
51,5
110,1
31,9
367,1

186,8
64,3
119,4
33,7
404,1

189,5
62,1
120,7
34,0
406,3

2019
1–3
91,4
139,2
141,2
36,8
408,4

2018
10–12
97,7
144,0
143,9
36,2
421,9

2018
7–9
88,2
120,8
126,2
31,9
367,1

2018
4–6
95,3
133,2
141,9
33,7
404,1

2018
1–3
96,4
132,9
143,0
34,0
406,3

2019
1–3
18,6
5,6
13,1
4,5
-5,0
36,8

2018
10–12
20,6
5,1
22,9
3,6
-6,4
45,7

2018
7–9
23,5
1,6
15,7
3,1
-3,5
40,4

2018
4–6
20,7
7,1
5,0
2,9
-4,4
31,3

2018
1–3
20,7
5,3
10,9
4,3
-3,8
37,3

2019
1–3
9,9
8,7
10,9
12,3
9,0

2018
10–12
10,8
7,6
17,8
9,9
10,8

2018
7–9
13,6
3,1
14,2
9,7
11,0

2018
4–6
11,1
11,0
4,2
8,7
7,7

2018
1–3
10,9
8,5
9,0
12,7
9,2

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa
Finanssipalvelut
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
Tuotekehityspalvelut
Konserni yhteensä

Liikevoitto (EBIT) palvelualueittain

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) palvelualueittain

%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Liikevoitto (EBIT)
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Oikaistu liikevoitto (EBIT) palvelualueittain

Milj. euroa
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Tukitoiminnot ja globaali johto
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

2019
1–3
19,5
6,8
13,3
4,5
-3,1
40,9

2018
10–12
24,8
5,9
21,1
3,7
-4,5
51,0

2018
7–9
24,0
1,9
16,7
3,2
-2,7
43,0

2018
4–6
22,9
6,7
6,8
2,9
-3,2
36,2

2018
1–3
20,8
5,8
9,9
4,3
-3,0
37,9

2019
1–3
10,4
10,4
11,1
12,3
10,0

2018
10–12
13,0
8,8
16,4
10,1
12,1

2018
7–9
13,8
3,6
15,2
9,9
11,7

2018
4–6
12,3
10,4
5,7
8,7
9,0

2018
1–3
11,0
9,4
8,2
12,7
9,3

Oikaistu liikevoitto (EBIT) palvelualueittain

%
Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
Toimialaratkaisut
Tuotekehityspalvelut
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2019
1 Cevian Capital
2 Solidium
3 Silchester International Investors1)
4 Swedbank Robur rahastot
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
7 Valtion Eläkerahasto
8 Svenska litteratursällskapet i Finland
9 Stiftelsen för Åbo Akademi
10 OP-Henkivakuutus
10 suurinta osakkeenomistajaa
- joista hallintarekisteröityjä
Hallintarekisteröidyt
Muut
Yhteensä

Osakkeet
11 004 295
7 415 418
7 401 027
1 950 019
1 471 095
893 000
723 000
636 345
441 558
346 540
32 282 297
7 401 027

%
14,8
10,0
10,0
2,6
2,0
1,2
1,0
0,9
0,6
0,5

30 241 466
11 585 489
74 109 252

40,8
15,6

43,6
10,0

100,0

Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin.
1)

Silchester International Investors LLP ilmoitti 23.6.2015, että sen omistus Tieto Oyj:ssä on 7 401 027 osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.

Lisätietoja:
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com
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Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 25. huhtikuuta 2019 klo 10.00 Suomen aikaa. Analyytikot
ja media voivat osallistua tilaisuuteen myös Espoossa, osoite Keilalahdentie 2-4.
Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla.
Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat:
Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 929 477 0324
Osallistujakoodi: 8080410
Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden
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Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.
TIETO OYJ
JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle.
Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi
hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.
Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon
liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi
Tieto Oyj
Y-tunnus 0101138-5
Keilahdentie 2-4
PL 2
02101 ESPOO,
FINLAND Puh +358 207 2010
Kotipaikka: Espoo
Sähköposti: ir (at) tieto.com
www.tieto.com

Q2 2019
OSAVUOSIKATSAUS
TAMMI-KESÄKUU

Merkittäviä strategisia kehityshankkeita
käyntiin toisella neljänneksellä
•
•
•
•
•

Strategian toteutus etenee suunnitellusti – yhtiö siirtynyt uuteen toimintamalliin
Sulautuminen EVRYn kanssa julkistettu
Liikevaihto kasvoi 1 % paikallisissa valuutoissa
Oikaistu liikevoittomarginaali 8,4 % – valuuttakurssien ja lyhyemmän neljänneksen vaikutus 1 prosenttiyksikkö
Toiminnan tehostaminen aikataulussa – toiselle vuosipuoliskolle odotetaan 15 milj. euron kustannussäästöjä
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Toisen neljänneksen avainluvut
• Liikevaihdon lasku oli 0,2 %, paikallisissa valuutoissa kasvu oli 1,0 %
• Oikaistu liikevoitto oli 34,0 (36,2) milj. euroa eli 8,4 % (9,0) liikevaihdosta
– lyhemmän neljänneksen ja valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli noin 4 milj.
euroa eli 1 prosenttiyksikkö
• Paikallisissa valuutoissa vuoden 2019 tilauskanta tukee Tiedon kasvutavoitteita
kuluvalle vuodelle
Yrityskauppojen vaikutus on kuvattu taulukoissa Taloudellinen tulos -osiossa.

Liikevaihto, milj. euroa
Muutos, %
Muutos paikallisissa valuutoissa, %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta
Oikaistu1) liikevoitto (EBIT), milj. euroa
Oikaistu1) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa
Osakekohtainen tulos, euroa
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa
Yrityshankinnat, milj. euroa
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Nettovelka/EBITDA2)
Tilauskanta
Henkilöstö 30.6.

4–6/2019
403,2
-0,2
1,0
18,1
4,5
34,0
8,4
18,0
0,24
37,1
27,6
19,2
12,5
362,5
1,5
1 800
15 101

4–6/2018
404,1
4,8
7,9
31,3
7,7
36,2
9,0
24,7
0,33
12,3
30,5
24,1
10,5
4,0
209,2
1,0
1 731
14 956

1–6/2019
811,6
0,1
1,7
54,9
6,8
74,9
9,2
45,2
0,61
80,4
27,6
19,2
21,9
0,7
362,5
1,5
1 800
15 101

1–6/2018
810,5
4,1
7,1
68,6
8,5
74,1
9,1
54,6
0,74
73,8
30,5
24,1
18,7
10,2
209,2
1,0
1 731
14 956

1)
Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja
muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
2)

EBITDA on 12 kuukauden keskiarvo, ja sitä on oikaistu huomioiden IFRS 16:n vaikutus poistoihin

Koko vuoden 2019 näkymät ennallaan
Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT)
paranee edellisvuoden tasosta (168,0 milj. euroa vuonna
2018) lisättynä IFRS 16:n2) vaikutuksella vertailukelpoisuuden
säilyttämiseksi uuden standardin käyttöönoton jälkeen.
1)
oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden
poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
2)
Yhtiö arvioi, että IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on positiivinen vaikutus
vuoden 2019 liikevoittoon. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla vaikutus oli 2.0 milj.
euroa. Vertailukausien lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja standardin käyttöönotosta
löytyy taulukko-osiosta, kohdasta Laatimisperiaatteet.
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Toimitusjohtajan kommentti
Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:
“Toisella neljänneksellä yhtiössämme oli meneillään useita
hyvin merkittäviä kehityshankkeita. Aloitimme uuden strategian
toteuttamisen suunnitellusti toimintamallin uudistamisella.
Tavoitteenamme on saavuttaa vahva asema digitaalisen
palvelujen edelläkävijänä. Julkistimme myös suunnitelmamme
sulautua EVRYn kanssa, joka on merkittävin tapahtuma
yhtiömme historiassa. Sulautumisilmoitus on herättänyt
paljon positiivista mielenkiintoa kaikkien sidosryhmiemme
keskuudessa.
Toisen neljänneksen tulokseemme vaikuttivat neljänneksen
aikana toteutettu merkittävä toimintamallin muutos sekä
työpäivien alhaisempi määrä. Vaikutukset näkyivät selkeimmin
Digital Experience -alueella. Hybrid Infra -liiketoiminnan tulos
oli hyvä ja sen oikaistu liikevoitto oli 11 % ja kasvu 3 %.
Konsernin liikevaihdon kasvu oli 1 % paikallisissa valuutoissa ja
liikevoittomarginaali oli 8,4 % – kehitykseen vaikuttivat lyhempi
neljännes ja valuuttakurssit. Edellä mainituista syistä neljännes
oli poikkeuksellinen eikä sen kehitys vastaa pitkän aikavälin
tavoitteitamme. Toisella neljänneksellä toteutimme suunnitellusti
toiminnan tehostamisohjelmamme, jolla odotetaan olevan
noin 15 milj. euron positiivinen vaikutus toisen vuosipuoliskon
tulokseemme.
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Kesäkuussa julkistamamme sulautuminen norjalaisen Evryn
kanssa etenee yhteisen suunnittelun myötä ja täysimittainen
toteutus käynnistyy, kun yritysten ylimääräiset yhtiökokoukset
ja kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet transaktion.
Yhdistämällä voimavaramme pystymme kiihdyttämään
toimialamme muutosta ja innovaatioiden nopeutta sekä
tarjoamaan asiakkaillemme digitaalisen maailman hyödyt entistä
nopeammin ja kattavammin. Uskomme vahvasti, että luomme
merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme
- julkistamiemme 75 miljoonan euron kustannussynergioiden
kautta ja ottaen huomioon mahdollisen lisäpotentiaalin sekä
kasvun että kannattavuuden parantamiselle.
Uusi yritys, jolla on yli 5 000 digitaalista konsulttia Pohjoismaissa
lähellä asiakkaita ja noin 10 000 maailmanlaajuisesti, on
jatkossa Pohjoismaiden suurin digitaalisia palveluita tarjoava
yritys. Yritykset täydentävät toisiaan erinomaisesti digitaalisen
konsultoinnin, toimialaohjelmistojen sekä edistyksellisten pilvija infrastruktuuripalveluiden alueilla. Tiedolla ja EVRYllä on
vahva yhteinen, pohjoismainen kulttuuritausta ja yhteiset arvot
pohjautuen avoimuuteen, luottamukseen ja monimuotoisuuteen.
Olemme vakuuttuneita siitä, että onnistumme yhdessä
tarjoamaan digitaalisen maailman laaja-alaiset edut
pohjoismaisille yrityksille ja yhteiskunnalle.”

Neljännes lyhyesti
Kasvu
Kasvu oli edellisvuoden tasolla. Siihen vaikuttivat
valuuttakurssimuutokset ja lyhempi neljännes,
joiden yhteenlaskettu vaikutus kasvuun oli yli 2
prosenttiyksikköä.
Kasvu oli edelleen hyvää sekä Product Development
Services että Hybrid Infra -alueella, 5 % ja 3 %
paikallisissa valuutoissa.

Oikaistu
liikevoittomarginaali
Kannattavuuteen vaikuttivat lyhempi vuosineljännes
ja valuuttakurssit, joiden yhteenlaskettu vaikutus
liikevoittomarginaalin oli 1 prosenttiyksikkö. Industry
Software, Hybrid Infra ja Product Development Services
-alueiden kannattavuus oli ennakoidulla tasolla.

Strategian toteutus
Uuden toimintamallin, jolla tavoitellaan ketterää toimintaa
ja tulevaisuuden kasvua, toteutus saatiin päätökseen.
Yksinkertaistettuun rakenteeseen liittyvien toimenpiteiden
odotetaan tuovan 30–35 milj. euron vuotuiset
bruttosäästöt, joista yhtiön arvion mukaan noin 15 milj.
euroa vaikuttaa vuoden 2019 toisen puoliskon tulokseen.

Henkilöstö
Tiedon rekrytoinnit ovat keskittyneet esimerkiksi
ohjelmistokehittäjiin, toimialakonsultteihin,
ratkaisukonsultteihin ja sähköisen kaupan
asiantuntijoihin. Nettorekrytoinnit olivat yhteensä noin
400 vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
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Tiedon ja EVRYn
sulautuminen
Tieto ja EVRY julkistivat suunnitelmansa yhdistyä ja
muodostaa johtava pohjoismainen yritys digitaalisten
palveluiden alueella. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on
3 miljardia euroa ja henkilömäärä 24 000, minkä ansiosta
sillä on erinomaiset edellytykset tarjota digitaalisen
maailman edut pohjoismaisille yrityksille ja yhteiskunnalle.
Yritykset täydentävät toisiaan hyvin niin maantieteellisesti
kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen.

Uudet asiakkaat
Tieto ja Ericsson ovat sopineet, että Ericssonin Lvivissä
Ukrainassa sijaitsevat radioliityntäverkko-ohjelmistojen
(RAN) tuotekehitystoiminnot ulkoistetaan Tiedolle. Noin 150
työntekijälle tarjottiin uutta työtä Tiedon palveluksessa.
Tieto allekirjoitti merkittävän sopimuksen suuren operaattorin
kanssa yksityisen pilven palveluista, joiden toimitus alkaa
toisella vuosipuoliskolla.

IT-markkinoiden kehitys
IT-markkinat ovat edelleen dynaamiset ja tarjoavat hyviä
mahdollisuuksia innovointiin asiakkaiden kanssa. Data on
muutoksen tärkein mahdollistaja ja edellyttää kaikilla toimialoilla
mittavaa liiketoimintamallien uudistamista. Yritykset ja
julkishallinnon organisaatiot kasvattavat investointejaan uusien,
ainutlaatuisten asiakaskokemusten luomiseen, mikä tarjoaa
merkittäviä mahdollisuuksia IT-palvelutarjoajille. Toiminnallinen
ketteryys ja uusien datakeskeisten liiketoimintamallien innovointi
ovat edelleen keskeisiä tekijöitä asiakkaiden uudistaessa
toimintaansa samalla kun liiketoiminnan jatkuvuus taataan.
Pohjoismaisten IT-markkinoiden arvioidaan kasvavan 2–3 %
vuonna 2019. Palveluissa painopistemuutos jatkuu: panostukset
konsultointiin ja sovelluspalveluihin kasvavat samalla kun
investoinnit perinteisiin infrastruktuuripalveluihin laskevat
edelleen. Designiin, dataan ja uusiin pilvipohjaisiin sovelluksiin
pohjautuvien uusien palveluiden markkinoiden odotetaan
kasvavan kaksinumeroisin luvuin.

Teknologia muodostaa uudistamisen perustan, ja yhteensopivan
hybridi-infrastruktuurin odotetaan takaavan liiketoiminnan
ketteryyden ja auttavan kustannusten optimoinnissa.
Hybridiarkkitehtuurit yhdistävät sekä julkista että yksityistä
pilveä ja perinteistä infrastruktuurikapasiteettia. Julkisen pilven
merkitys kasvaa, mutta myös yksityisen pilven ja perinteisten
infrastruktuuripalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä.
Julkisen pilven käytön vuotuisen kasvun odotetaan olevan
25–30 % ja yksityisen pilven 10–15 % tulevina vuosina.
Ulkoistusmarkkinat muuttuvat sovelluskeskeisiksi samalla kun
toiminnan tehostamisen tarve ja hintojen lasku vaikuttavat
infrastruktuuripalveluihin. Ketterien kehittämismenetelmien
(esim. DevOps) ja automaation myötä ulkoistussopimusten koko
pienenee edelleen.
Ihmisten ja osaamisen kysyntä on edelleen korkealla tasolla.
Kaikilla toimialoilla on kysyntää samalle teknologiaosaamiselle
kuin ohjelmisto- ja IT-palveluissa.

Uusi strategia parantaa kilpailukykyä
Muutos kohti personoidumpia ja aina saatavilla olevia palveluja
kiihtyy, ja data on tämän kehityksen tärkein mahdollistaja.
Yritykset ja julkinen sektori kiihdyttävät investointejaan uusiin
palvelukokemuksiin, ja Tieto on ottanut merkittävän askeleen
uudistumisessaan saadakseen aktiivisen roolin nopeasti
muuttuvilla markkinoilla. Helmikuussa 2019 julkistetun uuden
strategiansa avulla Tieto pyrkii parantamaan kilpailukykyään
entisestään.

Digital Experience tärkein kasvun ajuri
Tieto keskittyy palveluihin, jotka parantavat asiakkaiden
kilpailukykyä ja tarjoavat yhtiölle vahvimman kasvupotentiaalin.
Tieto auttaa asiakkaitaan luomaan erottautumisen
mahdollistavia palvelukokemuksia sekä hyödyntämään dataa
ja hybridipilvipalveluja – ja näin tukee asiakkaitaan näiden
digitaalisessa uudistamisessa. Palvelut ulottuvat konsultoinnista
toteutukseen ja palveluiden jatkuvaan saatavuuteen.
Digitaaliset kansalaispalvelut ja ennaltaehkäisevä
terveydenhuolto ovat esimerkkejä uusista palveluista, joita
Tieto on ollut kehittämässä. Yhtiö arvioi palkkaavansa 2 500–3
000 osaajaa Digital Experience -alueeseen liittyviin tehtäviin
strategiakauden aikana. Yhtiöllä on jo nyt vahvaa osaamista
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monilla avainalueilla kuten digitaalinen asiakaskokemus, jossa
Tiedolla on noin 700 asiantuntijaa. Suurin osa tulevaisuuden
investoinneista kohdistetaan palvelujen ja osaamisen
kehittämiseen Digital Experience -alueella.

Investoinnit skaalautuviin
toimialapohjaisiin ohjelmistoihin jatkuvat
Digital Experience -konsultointipalvelujen lisäksi Tieto panostaa
edelleen ohjelmistotuotteisiin, hybridi-infrastruktuuri- ja
tuotekehityspalveluihin. Tieto jatkaa investointejaan skaalautuviin
toimialapohjaisiin ohjelmistoihin ja hakee kansainvälistä kasvua
valituilta, globaalisti kilpailukykyisiltä alueilta. Laaja-alaisella
osaamisellaan ja johtavilla ohjelmistotuotteillaan Tieto pystyy
varmistamaan asiakkaiden liiketoiminnalle kriittiset prosessit.
Tiedon hybridi-infrastruktuuripalvelut varmistavat edelleen
pohjoismaisten asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden,
tehokkuuden ja uudistamisen. Tuotekehityspalveluissa
painopiste on edelleen ohjelmistoissa, jotka keskittyvät
tuotteiden yhdistettävyyteen. Näitä palveluita tarjotaan
globaalisti, ja Tuotekehityspalvelut-alue jatkaa asiakaskuntansa
laajentamista tietoliikennesektorin ulkopuolelle.

Verkostopohjainen toimintamalli vauhdittaa
uusien palvelujen lanseerausta ja
yksinkertaistaa toimintaa
Markkinoiden siirtyminen kohti nopeampaa, joustavampaa
innovointia ja kehittämistä edellyttää uusia työskentelytapoja.
Tieto on siirtynyt verkostopohjaisiin ja yksinkertaisempiin
työskentelytapoihin, ja tämän myötä päällekkäisiä, hallinnollisia
rooleja on lakkautettu. Muutoksen ansiosta asiakkaat saavat
nopeammin käyttöönsä oikeanlaista osaamista samalla kun uusien
palvelujen lanseeraus nopeutuu.
Toisella neljänneksellä Tiedon toimintamalli uudistettiin helmikuussa
2019 julkistetun strategian mukaisesti. Uuden yksinkertaistetun
rakenteen toteutus on saatu päätökseen, ja seuraavat liiketoiminnot
muodostavat Tiedon raportoitavat segmentit:
• Digital Experience
• Hybrid Infra
• Industry Software
• Product Development Services
Tiedon koko vuoden 2018 sekä vuoden 2019 ensimmäisen
neljänneksen taloudellista raportointia on oikaistu uuden
segmenttirakenteen pohjalta. Uudet vertailuluvut julkistettiin 28.6., ja
ne löytyvät osoitteesta Tiedon verkkosivuilta.
Tieto arvioi, että toiminnan yksinkertaistaminen vaikuttaa noin 700
rooliin globaalisti ja tuo 30–35 milj. euron vuotuiset bruttosäästöt.

vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhtiöiden arvioiden mukaan
yhdistymisen toteuttamiseen liittyvät kertaluoteiset kustannukset
ovat 120–140 milj. euroa, ja niiden arvioidaan toteutuvan vuoteen
2022 mennessä. Tieto ja EVRY tiedottavat, konsultoivat ja/tai
neuvottelevat asianomaisten työntekijäjärjestöjen ja/tai -edustajien
kanssa ehdotetun yhdistymisen sosiaalisista, taloudellisista ja
juridisista vaikutuksista soveltuvien lakien asettamien vaatimusten
mukaisesti. TietoEVRY jatkaa synergiaetujen kartoittamista nykyisiä
suunnitelmia pidemmälle.
Sulautumissuunnitelma, joka julkaistiin 26.6., ja lisätietoja löytyy
osoitteesta www.tieto.com/tietoevry.

Tiedon helmikuussa 2019 julkaistun
strategian mukaiset taloudelliset
tavoitteet3)
• Yli 5 %:n kasvu (keskimäärin 2019–2022) – yrityshankinnat
jatkuvat ja tukevat kasvua
• Oikaistu liikevoittomarginaali 13 %1) – kasvu, yksinkertaistettu
toimintamalli ja automaatio keskeisimpinä ajureina
• Nettovelka/EBITDA alle 2,0 pitkällä aikavälillä2)
• Tavoitteena kasvattaa perusosinkoa absoluuttisesti vuosittain
1)
Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden
poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Sisältää tammikuussa 2019
voimaan asuneen IFRS 16:n vaikutuksen.
2)
Tammikuussa 2019 voimaan astuneen IFRS 16:n mukainen – vastaa noin 1,5:ä
ennen IFRS 16:ta
3)

Tieto ja EVRY yhdistyvät yhdeksi
pohjoismaiden johtavista digitaalisten
palveluiden toimittajista
Tieto ja EVRY julkistivat 18.6. sulautumissopimuksen, jonka
tavoitteena on luoda yksi Pohjoismaiden kilpailukykyisimmistä
yrityksistä digitaalisten palveluiden ja ohjelmistoliiketoiminnan
alueella. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 3 miljardia
euroa ja henkilömäärä 24 000, minkä ansiosta uudella yrityksellä
on erinomaiset edellytykset tarjota digitaalisen maailman edut
pohjoismaisille yrityksille ja yhteiskunnalle. Yritykset täydentävät
toisiaan hyvin niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan
suhteen. Sulautuminen edellyttää Tiedon ja EVRYn ylimääräisten
yhtiökokousten ja kilpailuviranomaisten hyväksynnän.
Yhdistyminen tarjoaa mittakaava- ja synergiaetuja pitemmällä
aikavälillä sekä kiihdyttää innovointia yhteisten investointien ansiosta.
Yhdistymisen myötä toteutuvien synergioiden odotetaan tuovan
kustannussäästöjä ja lisäarvoa osakkeenomistajille. Tavoitteena
on saavuttaa noin 75 milj. euron vuotuiset kustannussynergiat
muun muassa toimitusten, myynnin ja hallinnon sekä investointien
tuottavuuden tehostamisella. Yhtiöt arvioivat, että noin 60 %
säästöistä syntyy vuoden 2021 loppuun mennessä ja noin 90 %
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Muuttuvat Tiedon ja EVRYn suunnitellun sulautumisen jälkeen

Tulosajurit vuonna 2019
Tiedon tavoitteena on markkinoita nopeampi kasvu paikallisissa
valuutoissa vuoden aikana. Tukeakseen tätä tavoitetta Tieto
jatkaa kilpailukykyään parantavia toimenpiteitä ja investointejaan
innovaatioihin ja kasvuun.
Yrityshankinnat tukevat kasvua kuluvana vuonna. Vuonna 2018
hankittujen yritysten vuotuinen liikevaihto oli yhteensä noin 13 milj.
euroa, josta 4 milj. euroa sisältyi Tiedon vuoden 2018 liikevaihtoon.
Tulosajureihin lukeutuvat myös
• investoinnit palvelujen kehittämiseen
• rekrytoinnit uusille palvelualueille ja tähän liittyvä osaamisen
kehittäminen
• palkkainflaatio
• jatkuva panostus kilpailukykyyn ja tehokkuuteen.
Konsernitasolla palveluiden kehittämiskustannusten odotetaan
olevan koko vuonna edelleen noin 5 % konsernin liikevaihdosta.
Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan alle 4 % konsernin
liikevaihdosta.

Tieto jatkaa investointejaan uuteen osaamiseen. Ensimmäisellä
vuosipuoliskolla nettorekrytoinnit olivat noin 400. Palkkainflaation
odotetaan olevan yli 30 milj. euroa vuonna 2019. Tätä kompensoi
osittain toiminnan siirtäminen suotuisan kustannustason maihin ja
osaamispyramidin hallinta.
Tieto arvioi, että toiminnan yksinkertaistaminen vaikuttaa noin
700 rooliin globaalisti. Huhtikuussa Tieto käynnisti henkilöstön
sopeuttamisprosessit Suomessa, Ruotsissa ja Tšekin tasavallassa.
Henkilöstövähennysten odotetaan vaikuttavan enintään 210
henkilöön Suomessa, 160 henkilöön Ruotsissa ja 250 henkilöön
Tšekin tasavallassa. Muutoksen odotetaan vaikuttavan myös
joihinkin muihin maihin, joissa Tiedolla on toimintaa. Toukokuussa
Suomessa päätökseen saadut henkilöstöneuvottelut johtavat 190
henkilön irtisanomiseen.
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Yksinkertaistettuun rakenteeseen liittyvien toimenpiteiden
odotetaan tuovan 30–35 milj. euron vuotuiset bruttosäästöt, joista
yhtiön arvion mukaan noin 15 milj. euroa vaikuttaa vuoden 2019
toisen puoliskon tulokseen. Tieto arvioi, että muutokseen liittyvät
uudelleenjärjestelykulut ovat 20–25 milj. euroa, josta 13 milj. euroa
kirjattiin toisella neljänneksellä ja lopun odotetaan toteutuvan vuoden
2019 toisella puoliskolla.
Yhtiö arvioi, että kulut liittyen sulautumiseen, joka edellyttää vielä
hyväksyntöjä, ovat noin 15–20 milj. euroa ja vaikuttavat vuoden
2019 toisen puoliskon liikevoittoon (raportoidaan oikaisuerissä).

Taloudellinen tulos huhti-kesäkuussa
Tiedon toisen neljänneksen raportointi perustuu uuteen
rakenteeseen, ja vuoden 2018 sekä vuoden 2019 ensimmäisen
neljänneksen vertailuluvut on oikaistu vastaamaan 28.6.
julkaistua uutta segmenttirakennetta.
Toisen neljänneksen liikevaihto laski 0,2 % ja oli 403,2
(404,1) milj. euroa. Kasvu paikallisissa valuutoissa oli 1,0 %.
Valuuttakursseilla, lähinnä Ruotsin kruunun heikkenemisellä,
oli 5 milj. euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi
neljänneksellä oli yksi työpäivä vähemmän kuin vuoden 2018
toisella neljänneksellä.
Toisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 18,1 (31,3) milj. euroa
eli 4,5 % (7,7) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 13,2 (1,8)
milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja, jotka liittyvät pääasiassa
uuden yksinkertaistetun rakenteen käyttöönottoon vuoden
2019 toisella neljänneksellä. Oikaistu1) liikevoitto oli 34,0 (36,2)
milj. euroa eli 8,4 % (9,0) liikevaihdosta. Lisätietoja toisen
neljänneksen oikaisuista löytyy taulukko-osion kohdasta
Segmenttitiedot. Valuuttakurssimuutoksilla oli noin 1 milj.
euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon, ja kannattavuuteen

vaikutti palkkainflaatio. Tieto aktivoi taseeseen 4,1 milj. euroa
tuotekehityskustannuksia. Liikevoittoa paransi myös IFRS 16
-standardin käyttöönotto, jonka positiivinen vaikutus oli
1,1 milj. euroa. IFRS 16:n vaikutus avainlukuihin on esitetty
osiossa Laatimisperiaatteet.
Poistot olivat 25,8 (15,2) milj. euroa. Niihin sisältyy 12,2 milj.
euroa käyttöoikeusomaisuuserien poistoja (IFRS 16:n vaikutus)
ja 1,1 (1,4) milj. euroa yrityshankintoihin liittyvien aineettomien
hyödykkeiden poistoja. Nettorahoituskustannukset olivat 1,0
(-0,7) milj. euroa. Nettokorkokustannukset olivat 2,0 (0,6) milj.
euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettovoitot olivat 3,9 (0,1)
milj. euroa johtuen Norjan kruunuissa olevan valuuttaposition
suojaamisesta Tiedon ja EVRYn sulautumissopimukseen liittyen.
Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,0 (-0,2) milj. euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,33) euroa. Oikaistu1)
osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,37) euroa.
1)
Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden
poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Taloudellinen tulos segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

Asiakasmyynti
4–6/2019
123,2
133,8
111,2
34,6
402,8
0,4
403,2

Asiakasmyynti
4–6/2018
126,6
130,7
112,7
33,7
403,7
0,5
404,1

Muutos,
%
-3
2
-1
3
0
-11
0

Liikevoitto
4–6/2019
7,1
6,2
11,6
2,7
27,6
-9,5
18,1

Liikevoitto
4–6/2018
16,5
12,0
6,6
2,9
38,0
-6,7
31,3

Oikaistu1)
liikevoitto, %
liikevaihdosta
4–6/2019
8,6
10,8
10,9
7,9
8,4

Oikaistu1)
liikevoitto, %
liikevaihdosta
4–6/2019
12,8
10,8
7,5
8,7
9,0

Liikevoitto segmenteittäin

%
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Yhteensä

Liikevoitto, %
liikevaihdosta
4–6/2019
5,7
4,6
10,4
7,8
4,5

Liikevoitto, %
liikevaihdosta
4–6/2018
13,0
9,2
5,9
8,7
7,7

1)
Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja
muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Segmenttien luvut on esitetty kattavasti taulukko-osiossa.
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Digital Experience -alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa
laski 2 %. Laskuun vaikuttivat valuuttakurssimuutokset ja
lyhempi neljännes. Lisäksi sovelluskehityspalveluiden 1 %:n
kasvuun vaikutti merkittävän asiakkaan insourcing-päätös.
Digitaalisen asiakaskokemuksen vahva kasvu jatkui ja liikevaihto
kasvoi 13 % paikallisissa valuutoissa osittain Meridiumin
oston ansiosta. Oikaistu liikevoittomarginaali laski 8,6 %:iin
(12,8) negatiivisen volyymikehityksen johdosta. Kolmannen
neljänneksen oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan olevan
samalla tai korkeammalla tasolla kuin vuoden 2018 vastaavalla
neljänneksellä.
Hybrid Infra -alueella 3 %:n liikevaihdon kasvun ajureina
toimivat infrastruktuuripilvipalvelut2), jotka kasvoivat 10 %
paikallisissa valuutoissa. Hybrid Infra -alueen liikevaihdosta 28
% tulee infrastruktuuripilvipalveluista. Tietoturvapalveluiden
liikevaihto kasvoi 29 % paikallisissa valuutoissa neljänneksen
aikana. Perinteisten infrastruktuuripalveluiden myynnin
lasku hidastui ja oli 2 %. Oikaistu liikevoittomarginaali oli
edellisvuoden tasolla 10,8 % (10,8) hieman korkeammista
henkilöstökustannuksista huolimatta. Yhtiön toisella
neljänneksellä käynnistämillä tehostamistoimilla odotetaan
olevan positiivinen vaikutus vuoden 2019 toisella puoliskolla.
Kolmannen neljänneksen oikaistun liikevoittomarginaalin
odotetaan olevan korkeammalla tasolla kuin vuoden 2018
vastaavalla neljänneksellä.
Industry Software -alueella liikevaihto paikallisissa
valuutoissa oli edellisvuoden tasolla. Orgaaninen kasvu
oli 1 %. Maksamiseen liittyvien ratkaisujen hyvä kasvu jatkui.

Markkinoita nopeampi kasvu jatkui myös Lifecare-ratkaisussa
ja hiilivetyjen hallintaratkaisuissa. Tiedon energiasektorille
suunnatun SmartUtilities-ratkaisun myyntiin vaikutti sen
teknologiauudistuksen jatkuminen. Uudistuksen tavoitteena on
mahdollistaa standardoidut ohjelmistotuotteet, avoin teknologia
ja skaalautuva arkkitehtuuri. Lifecare-alueella jatkuu uudistetun
tuotteen toimintojen kehittäminen sekä siirtyminen kohti
verkkoversiota, joka on täysin yhteensopiva avoimen sähköisen
terveyskertomusjärjestelmän (openEHR) kanssa. Oikaistu
liikevoittomarginaali parani ja oli 10,9 % (7,5). Tieto aktivoi
taseeseen 4 milj. euroa tuotekehityskustannuksia, joihin sisältyy
terveydenhuollon tietojärjestelmän ja SmartUtilities-ratkaisun
kehittämiskustannuksia. Kolmannen neljänneksen oikaistun
liikevoittomarginaalin odotetaan olevan hieman alemmalla tasolla
kuin vuoden 2018 vastaavalla neljänneksellä.
Product Development Services -alueella liikevaihto
kasvoi 5 % paikallisissa valuutoissa. Kasvuun vaikuttivat
valuuttakurssimuutokset ja lyhempi neljännes. Suurimpien
avainasiakkaiden vahva volyymikasvu ja hyvä kehitys
autoteollisuudessa jatkuivat. Oikaistu liikevoittomarginaali oli 7,9
% (8,7). Pois lukien valuuttakurssien ja lyhemmän neljänneksen
vaikutukset, oikaistu liikevoittomarginaali oli edellisvuoden
tasolla. Kolmannen neljänneksen oikaistun liikevoittomarginaalin
odotetaan olevan alemmalla tai samalla tasolla kuin vuoden
2018 vastaavalla neljänneksellä.
2)
Perustuu infrastruktuuripalvelujen pilvipalvelumarkkinaan (Infrastructure as a
Service ja Platform as a Service)

Yrityshankintojen vaikutus huhti-kesäkuussa
Konsernitasolla toisen neljänneksen liikevaihto paikallisissa
valuutoissa kasvoi orgaanisesti 0,7 %. Yrityshankinnoilla oli 2
milj. euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Yritysmyyntien
vaikutus oli 1 milj. euroa.

Yrityshankintojen vaikutus alueittain

Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Yhteensä
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Kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
4–6/2019
-2
3
0
5
1

Orgaaninen kasvu,
% (paikallisissa
valuutoissa)
4–6/2019
-3
3
1
5
1

Taloudellinen tulos tammi-kesäkuussa
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 0,1 % ja oli 811,6
(810,5) milj. euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 7.1 %.
Valuuttakursseilla, lähinnä Ruotsin kruunun heikkenemisellä, oli
13 milj. euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 54,9 (68,6)
milj. euroa eli 6,8 % (8,5) liikevaihdosta. Oikaistu1) liikevoitto oli
74,9 (74,1) milj. euroa eli 9,2 % (9,1) liikevaihdosta. Lisätietoja
ensimmäisen vuosipuoliskon oikaisuista löytyy taulukko-osion
kohdasta Segmenttitiedot. Tieto aktivoi taseeseen 6,1 milj.
euroa tuotekehityskustannuksia. Kustannukset, mukaan lukien
sekä kuluksi kirjatut että aktivoidut tuotekehityskustannukset,
olivat samalla tasolla kuin vuoden 2018 ensimmäisellä
puoliskolla. Liikevoittoa paransi myös IFRS 16 -standardin
käyttöönotto, jonka positiivinen vaikutus oli 2,0 milj. euroa.
Valuuttakurssimuutoksilla oli noin 2 milj. euron negatiivinen
vaikutus liikevoittoon, ja kannattavuuteen vaikutti palkkainflaatio.

Poistot olivat 50,1 (29,0) milj. euroa. Niihin sisältyy 23,2
milj. euroa käyttöoikeusomaisuuserien poistoja (IFRS 16:n
vaikutus) ja 2,2 (2,7) milj. euroa yrityshankintoihin liittyvien
aineettomien hyödykkeiden poistoja. Toisen neljänneksen
nettorahoituskustannukset olivat 1,7 (1,3) milj. euroa.
Nettokorkokustannukset olivat 4,2 (1,0) milj. euroa ja
valuuttakursseihin liittyvät nettovoitot olivat 3,7 (0,1) milj. euroa.
Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,2 (-0,4) milj. euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,61 (0,74) euroa. Oikaistu1)
osakekohtainen tulos oli 0,83 (0,77) euroa.
2)
Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden
poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Taloudellinen tulos segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

Asiakasmyynti
1–6/2019
252,8
262,8
223,9
71,4
810,9
0,7
811,6

Asiakasmyynti
1–6/2018
251,6
262,4
228,1
67,6
809,7
0,7
810,5

Muutos,
%
1
0
-2
6
0
-2
0

Liikevoitto
1–6/2019
25,0
14,4
25,4
7,2
72,1
-17,2
54,9

Liikevoitto
1–6/2018
32,9
21,8
19,4
7,2
81,4
-12,8
68,6

Oikaistu1)
liikevoitto, %
liikevaihdosta
1–6/2019
11,8
8,9
11,7
10,1
9,2

Oikaistu1)
liikevoitto, %
liikevaihdosta
4–6/2019
13,2
9,2
8,9
10,7
9,1

Liikevoitto segmenteittäin

%
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Yhteensä

Liikevoitto, %
liikevaihdosta
1–6/2019
9,9
5,5
11,3
10,1
6,8

Liikevoitto, %
liikevaihdosta
1–6/2018
13,1
8,3
8,5
10,7
8,5

1)
Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja
muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Segmenttien luvut on esitetty kattavasti taulukko-osiossa.

11 | Osavuosikatsaus 2/2019

Yrityshankintojen vaikutus alueittain
Kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
1–6/2019
2
2
0
8
2

Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Total

Orgaaninen kasvu,
% (paikallisissa
valuutoissa)
1–6/2019
1
1
1
8
1

Rahavirta, rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta, sisältäen nettokäyttöpääoman laskun
1,9 (nousun 22,4) milj. euroa, oli 37,1 (12,3) milj. euroa toisella
neljänneksellä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät maksut olivat
3,4 (2,1) milj. euroa. IFRS 16 -standardin käyttöönotolla oli yli
11 milj. euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan
(kumoutuu rahoituksen rahavirrassa).

Omavaraisuusaste oli 33,7 % (38,2). Nettovelkaantumisaste
nousi 87,3 %:iin (51,1). Korollinen nettovelka oli 362,5 (209,2)
euroa sisältäen 285,3 (277,2) milj. euroa korollista velkaa, 153,6
(2,1) milj. euroa rahoitusleasingvelkaa, 4,3 (2,3) milj. euroa
rahoitusleasingsaatavia, 0,4 (0,5) milj. euroa muita korollisia
saatavia ja 71,7 (67,4) milj. euroa rahavaroja.

Liiketoiminnan nettorahavirta, joka sisältää nettokäyttöpääoman
kasvun 0,8 (4,4) milj. euroa, oli 80,4 (73,8) milj. euroa
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät
maksut olivat 5,7 (4,4) milj. euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon
maksetut verot olivat 18,5 (13,8) milj. euroa. IFRS 16
-standardin käyttöönotolla oli yli 25 milj. euron positiivinen
vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan.

Pitkäaikaiset korolliset lainat olivat 293,6 (1,7) milj. euroa
kesäkuun lopussa sisältäen 100 milj. euron suuruisen
joukkovelkakirjalainan, 85 milj. euroa lainaa Euroopan
investointipankilta ja 108,9 milj. euroa vuokrasaatavia. 100 milj.
euron suuruinen joukkovelkakirjalaina erääntyy syyskuussa
2024. Lainalle maksetaan kiinteää 1,375 %:n vuotuista korkoa.

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 21,9 (18,7) milj. euroa
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat
2,7 % (2,4) liikevaihdosta ja liittyivät pääasiassa konesalikeskuksiin.
Yrityshankinnoista maksettiin 0,7 (10,2) milj. euroa.

Lyhytaikaiset korolliset lainat olivat 145,3 (277,6) milj. euroa
ja liittyivät lähinnä yritystodistuksiin, rahoitusleasingvelkaan ja
yhteisyritysten konsernitiliin. 150 milj. euron syndikoitu laina,
joka erääntyy toukokuussa 2021, ei ollut käytössä kesäkuun
lopussa.

Tilauskanta
IT-toimialalla jatkuu siirtyminen perinteisistä, suurista
ulkoistussopimuksista ketteriin menetelmiin ja käyttöön
perustuviin liiketoimintamalleihin, mikä vähentää perinteisten
tilauskantamittareiden merkitystä. Lisäksi perinteiset
kehitysprojektit jaetaan pienempiin hankkeisiin. Vaikka muutos
asiakaskäyttäytymisessä vaikuttaa tilauskannan tasoon, sillä ei
odoteta olevan merkittävää vaikutusta Tiedon liiketoimintanäkymiin
tai sen markkinoiden kasvuun.
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Tilauskanta oli 1 800 (1 731) milj. euroa. Valuuttakurssimuutokset
vaikuttivat tilauskantaan negatiivisesti. Vuonna 2019 tilauskannasta
arvioidaan laskutettavan 37 % (34). Tilauskanta sisältää kaikki
allekirjoitetut asiakastilaukset, joita ei ole tuloutettu, mukaan lukien
käyttöön perustuviin sopimuksiin liittyvän arvion.

Merkittävät sopimukset tammi-kesäkuussa
Kauden aikana Tieto on solminut lukuisia uusia sopimuksia
asiakkaiden kanssa kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Asiakassopimusten ehtojen mukaisesti Tieto ei voi kuitenkaan
julkistaa kauppoja useimpien sopimusten kohdalla.
Tammikuussa Tieto solmi sopimuksen Goodyearin kanssa
renkaiden ennalta ehkäisevän huoltoratkaisun jatkokehittämisestä
(Goodyear TPMS). Ratkaisu alentaa toiminnan kustannuksia
ja ajoneuvojen päästöjä IoT-sensoreiden, digitaalisten karttojen
ja ennakoivan analytiikan edistyksellisen integraation avulla.
Tieto on Goodyearin päätoimittaja IoT-taustapilvisovelluksille,
asiakkaiden verkko- ja mobiilipalveluille sekä laadunvarmennus- ja
sovellustoiminnalle, jotka toimivat Agile DevOps -ympäristössä.
Tammikuussa Tieto solmi sopimuksen strategisesta ITkumppanuudesta Ahlstrom-Minksjön kanssa, joka on
kestävien ja innovatiivisten kuitupohjaisten ratkaisujen globaali
markkinajohtaja. Seitsenvuotinen sopimus, joka kattaa AhlstromMunksjön liiketoimintasovellusten (Order to Cash ERP, MES
ja B2B-palvelut) käytettävyyden, ylläpidon ja kehittämisen,
on noin 19 milj. euron arvoinen ja sisältää kahden lisävuoden
option. Kumppanuus tukee Ahlstrom-Munksjön liiketoiminnan
uudistamisstrategian toteutusta.
Tammikuussa Tieto solmi sopimuksen Getswishin kanssa
SIAM:n, kehittämisen, ylläpidon ja käytön toimittamisesta
Swish-palveluun. Tämä kriittinen maksamisen palvelu toimitetaan
24/7/365 DevOps-toimitusmallin mukaisesti. Sopimuksen arvo
on noin 170 milj. Ruotsin kruunua ja se on jatkoa vuonna 2017
solmitulle. Sopimuskausi on viisi vuotta.
Helmikuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen Ruotsin Hoidon ja
hoivan tarkastuslaitoksen (IVO) kanssa. Sopimus kattaa IVO:n
strategisten ratkaisujen kehittämisen ja hallinnan. Ratkaisujen
tavoitteena on vahvistaa digitalisaatiota ja toiminnan kehittämistä.
Sopimus on viisivuotinen ja siihen sisältyy kahden vuoden jatkooptio. Ensimmäiset viisi vuotta kattavan sopimuksen arvoksi
arvioidaan noin 110 milj. Ruotsin kruunua.
Maaliskuussa Tukholman kaupunki ja Tieto syvensivät
yhteistyötään allekirjoittamalla uuden sopimuksen
liikatoimintaprosessien hallinnasta ja digitaalisesta tuesta
hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalveluille. Sopimus on
voimassa maaliskuuhun 2027 ja sisältää seitsemän lisävuoden
option. Liiketoimintaprosessin hallinnan alusta mahdollistaa
mallintamisen, automaation, toteutuksen, valvonnan, mittaamisen
ja toiminnan virran optimoinnin.
Maaliskuussa Tieto allekirjoitti sopimuksen, joka on jatkoa
vuonna 2012 alkaneelle yhteistyölle Folksamin infrastruktuurin
kehittämiseksi. Folksam käyttää Tiedon standardoituja palveluita
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esimerkiksi yksityisessä pilvessä sekä IaaS, PaaS ja SaaS
-palveluissa. Tiedon Application Cloud Assessment -palvelun
avulla Folksam voi myös analysoida sovelluskantaansa ja
jatkaa sovellustensa uudistamista pilvipohjaisiksi. Folksam
hyötyy myös Avegan laajasta pilvisovellusosaamisesta,
ketteristä muutosprosesseista sekä Microsoft ja RedHat
-palveluista. Sopimuksen arvo on yli 600 milj. Ruotsin kruunua ja
sopimuskausi on viisi vuotta.
Toukokuussa Tieto ja Ericsson sopivat, että Ericssonin Lvivissä
Ukrainassa sijaitsevat radioliityntäverkko-ohjelmistojen (RAN)
tuotekehitystoiminnot ulkoistetaan Tiedolle. Sopimuksen myötä
noin 150 Lvivissä sijaitsevalle Ericssonin työntekijälle tarjottiin
työtä Tiedon palveluksessa. Yhtiöt jatkavat jo vuodesta 2002
jatkunutta vahvaa kumppanuuttaan, ja Tieto toimittaa jatkossa
tuotekehityspalveluita Ericssonille Lvivistä. Lisäksi Tieto aikoo
myös tarjota palveluita muille asiakkailleen Lvivistä.
Toukokuussa Lyse päätti käyttää optionsa pidentää alkuperäistä,
vuonna 2016 solmittua kolmivuotista sopimustaan kahdella
vuodella. Sopimus kattaa Lyselle tarjottavia datakeskeisiä
palveluita, pilviratkaisuja, infrastruktuuri- ja konekeskuspalveluita
sekä laajan loppukäyttäjätuen Lysen 1 200 työntekijälle ja
konsultille. Tieto auttaa myös Lyseä saavuttamaan tulevan Cloud
First IT-arkkitehtuurinsa, jossa datakeskeiset palvelut ja tiedon
analysointi ovat keskeiset menestystekijät.
Kesäkuussa Tieto ja Lassila & Tikanoja (L&T) vahvistivat
pitkäaikaista kumppanuuttaan ulkoistussopimuksella, jonka
myötä Tieto toimittaa L&T:lle IT-palveluita. Sopimus kattaa muun
muassa sovellushallintaan, palveluintegraatioon ja -hallintaan
sekä hybridi-infrastruktuuriin liittyvät palvelut. Sopimuksen
mukaan yhteensä 23 Lassila & Tikanojan työntekijää siirtyy
Tiedon palvelukseen. Strategisen kumppanuuden tavoitteena
on nopeuttaa L&T:n digitalisaation edistämiseen sekä datan
tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtääviä liiketoimintahankkeita.
Kesäkuussa Norjan ministeriöt valitsivat Tiedon uuden
tapahtuma- ja arkistojärjestelmänsä toimittajaksi. Järjestelmä
perustuu Tiedon Public 360°-ratkaisuun. Hankinta tukee Norjan
hallituksen strategiaa, jonka mukaan pääministerin kanslialle,
ministeriöille ja Norjan turvallisuus- ja palveluorganisaatiolle
hankitaan kattava ICT-ratkaisu. Sopimus kattaa IT-sovellusten
toimituksen, toteutuksen ja ylläpidon kuuden vuoden jaksolla
sekä option pidentää sopimusta neljällä vuodella.
Kesäkuussa Innovia Films ja Tieto sopivat liiketoiminnan
muutosohjelmasta neljälle tehtaalle, jotka sijaitsevat IsossaBritanniassa, Belgiassa, Australiassa ja Meksikossa. Ohjelma
perustuu Tiedon TIPS-ratkaisuun metsäteollisuudelle, ja sen
kesto on 18 kuukautta.

Henkilöstö
Kesäkuun lopussa kokopäiväisen henkilöstön määrä oli 15
101 (14 956). Kokopäiväisen henkilöstön määrä globaaleissa
toimituskeskuksissa oli 7 699 (7 448) eli 51,0 % (49,8)
henkilöstöstä.

Henkilöstön liikkuvuus on lisääntynyt Tiedon markkinoilla.
Yhtiö on kuitenkin onnistunut houkuttelemaan ja pitämään
palveluksessaan osaavaa henkilöstöä. Liukuva 12 kuukauden
henkilöstövaihtuvuus oli 12,5 % (11,5) kesäkuun lopussa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kokopäiväisen henkilöstön määrä
laski nettomääräisesti 89:lla, mukaan lukien noin 400 henkilön
nettorekrytoinnit ja noin 500 henkilön irtisanomisen.

Konsernitasolla palkkainflaation odotetaan olevan keskimäärin
lähes 4 % vuonna 2018. Tieto odottaa, että yli puolet
palkkainflaatiosta eliminoituu toiminnan kasvavalla siirtämisellä
suotuisan kustannustason maihin sekä osaamispyramidin
hallinnalla.

Johto
Verkostopohjaisen toimintamallin mukaisesti Tiedon
johtoryhmästä muodostetaan Tiedon uusi johtamisverkosto,
jota johtaa yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Alkio. Tieto on tehnyt
johtamisverkostoon seuraavat nimitykset, jotka astuivat voimaan
1.4.

Osakkeet
Tiedon osakkeiden määrä oli 74 109 252 kesäkuun lopussa.
Tiedolla on hallussaan 172 245 omaa osaketta, mikä vastaa 0,2
%:a kaikista osakkeista ja äänistä. Kauden lopussa liikkeeseen
laskettujen osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön omistamat
omat osakkeet oli 73 937 007.
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Lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät
Valuuttakurssien muutokset, etenkin Ruotsin ja Norjan kruunu,
vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen.
Ruotsin ja Norjan osuus Tiedon myynnistä on lähes puolet.
Tilinpäätöksessä on lisätietoja valuuttariskien hallinnasta ja
lisäksi internet-sivulla www.tieto.com/currency on tietoa
valuuttaherkkyyksistä.
Siirtyminen uuteen toimintamalliin saattaa vaikuttaa yhtiön
toiminnan tehokkuuteen lyhyellä aikavälillä vaikkakin
yksinkertaistetun rakenteen odotetaan vaikuttavan positiivisesti
koko vuoden tulokseen. Lisäksi Tiedon ja EVRYn suunnitteilla
oleva sulautuminen saattaa lyhyellä aikavälillä johtaa
epävarmuuteen ja väliaikaisesti alhaisempaan tuottavuuteen.
Tieto ennakoi, että aktiiviset työmarkkinat, joilla erityisosaamisen
kysyntä on korkealla tasolla, saattavat johtaa henkilöstön
suureen liikkuvuuteen.

Tuotekehityspalveluissa. Kymmenen suurimman asiakkaan
osuus on kuitenkin laskenut useita prosenttiyksikköjä muutaman
viimeisimmän vuoden aikana.
Uusien teknologioiden ja ohjelmistojen kehittämiseen ja
toteutukseen liittyvät riskit ovat tyypillisiä IT-palveluyrityksille.
Tiedossa nämä liittyvät palveluiden toimitusten yhteydessä
tapahtuvien omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen ja
kolmansien osapuolten tuotteiden integrointiin. Lisäksi alalle
tyypillisiä riskejä ovat teknologialisensseihin liittyvät lisämaksut
sekä toimitusten laatu ja oikea-aikaisuus. IT-palvelutarjoajat
ovat alan luoteen johdosta alttiita erilaisille häiriöille kuten
kyberturvallisuusuhat.

Uudet teknologiat kuten pilvipalvelut johtavat siihen, että
kysyntä painottuu pidemmälle standardisoituihin ja vähemmän
työvoimaa vaativiin ratkaisuihin, joissa automaatiolla on tärkeä
rooli. Nämä muutokset saattavat johtaa uudelleenjärjestelyjen
tarpeeseen.

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan
toukokuussa 2018. Tieto on valmistautunut hyvin uuteen
asetukseen, vaikkakin edelleen vallitsee epävarmuutta
siitä, miten viranomaiset tulkitsevat asetusta ja määräävät
sakkoja tietoturvarikkomuksista. Tieto täyttää omat lakiin
ja sopimuksiin perustuvat velvoitteensa, ja lisäksi se näkee
liiketoimintamahdollisuuksia asiakkaiden auttamisessa
esimerkiksi tietoturva- ja sovelluspalveluiden alueella.

Tiedon kymmenen suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta
on 29 %, ja niin ollen yhtiön liikevaihdon kehitys on
suhteellisen herkkä muutoksille suurten asiakkaiden
kysynnässä. Asiakaskeskittymä on vahvimmin näkyvissä

Yrityksiin kohdistuu globaalisti verotarkastuksista johtuvia uusia
riskejä, ja eräät maat saattavat lisätä uutta sääntelyä. Tämän
lisäksi muutoksilla veroviranomaisten tulkinnoissa saattaa olla
negatiivinen vaikutus yrityksiin.

Koko vuoden 2019 näkymät ennallaan
Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu1) liikevoitto (EBIT)
paranee edellisvuoden tasosta (168,0 milj. euroa vuonna
2018) lisättynä IFRS 16:n2) vaikutuksella vertailukelpoisuuden
säilyttämiseksi uuden standardin käyttöönoton jälkeen.
1)
Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden
poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset
ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
2)
Yhtiö arvioi, että IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on positiivinen vaikutus
vuoden 2019 liikevoittoon. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla vaikutus oli 2,0 milj.
euroa. Vertailukausien lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja standardin käyttöönotosta
löytyy taulukko-osiosta, kohdasta Laatimisperiaatteet.

Taloudellinen kalenteri 2019
24.10.

Osavuosikatsaus 3/2019 (klo 8.00)
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Taulukot
Lue lisää
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TOISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISET TIEDOT

Tuloslaskelma
Milj. euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Liikevoitto (EBIT)
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Nettokurssivoitot/-tappiot
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto
Tilikauden voitto jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos, euroa/osake
Laimentamaton
Laimennettu

2019
4–6
403,2
4,9
-66,6
-244,5
-25,8
-54,5
1,4
18,1
0,6
-3,5
3,9
19,1
-1,0
18,0

2018
4–6
404,1
3,5
-63,3
-231,5
-15,2
-67,7
1,3
31,3
0,6
-1,3
0,1
30,6
-5,9
24,7

2019
1–6
811,6
10,3
-125,7
-485,8
-50,1
-108,5
2,9
54,9
1,1
-6,5
3,7
53,1
-8,0
45,2

2018
1–6
810,5
10,7
-123,4
-465,6
-29,0
-136,9
2,3
68,6
1,1
-2,5
0,1
67,3
-12,7
54,6

Muutos
%
0
-4
2
4
73
-21
26
-20
0
> 100
> 100
-21
-37
-17

2018
1–12
1 599,5
22,0
-247,9
-905,0
-55,0
-2,9
-261,8
5,8
154,7
2,3
-5,2
1,0
152,8
-29,6
123,2

18,0
0,0
18,0

24,7
0,0
24,7

45,2
0,0
45,2

54,6
0,0
54,6

-17
-17

123,2
0,0
123,2

0,24
0,24

0,33
0,33

0,61
0,61

0,74
0,74

-18
-18

1,67
1,66

2019
4–6
18,0

2018
4–6
24,7

2019
1–6
45,2

2018
1–6
54,6

Muutos
%
-17

2018
1–12
123,2

-4,6
1,7

-3,7
-

-3,1
1,7

-16,7
-

-81
-

-15,9
-

-2,6
12,5

-2,7
18,3

-2,4
41,4

-0,6
37,3

> 100
11

-0,5
106,8

12,5
0,0
12,5

18,3
0,0
18,3

41,4
0,0
41,4

37,3
0,0
37,3

11
11

106,8
0,0
106,8

Laaja tulos
Milj. euroa
Tilikauden voitto
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
Rahavirran suojaukset, verovaikutus huomioiden
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostus,
verovaikutus huomioiden
Laaja tulos
Laaja tulos jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
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Tase
Varat
Milj. euroa
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Osuudet yhteisyrityksissä
Laskennalliset verosaamiset
Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvat varat1)
Rahoitusleasingsaamiset
Muut hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
Muut käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset1)
Pitkäaikaiset varat yhteensä

2019
30.6.
439,3
44,3
86,7
152,5
15,3
24,3
0,8
3,1
0,5
0,5
15,5
782,9

2018
30.6.
437,5
43,7
90,4
15,4
26,2
3,2
0,9
0,5
0,6
10,1
628,5

Muutos
%
0
1
-4
-1
-7
-75
> 100
0
-17
53
25

2018
31.12.
442,6
45,6
92,3
16,0
23,6
5,5
0,7
0,5
0,5
14,9
642,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset1)
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Rahoitusleasingsaamiset
Verosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

400,8
10,4
1,2
13,3
71,7
497,4

405,3
2,7
1,4
8,9
67,4
485,7

-1
> 100
-14
49
6
2

379,4
3,6
0,9
6,9
164,6
555,3

1 280,3

1 114,3

15

1 197,6

Milj. euroa
Osakepääoma, ylikurssirahasto ja muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

2019
30.6.
117,2
12,8
285,3
415,3
0,0
415,3

2018
30.6.
117,5
12,8
279,1
409,5
0,0
409,5

Muutos
%
0
0
2
1
1

2018
31.12.
118,0
12,8
351,6
482,5
0,0
482,5

Lainat
Vuokravelat
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

184,7
108,9
35,6
4,0
7,7
2,5
343,5

0,5
1,3
35,6
2,0
10,0
7,1
56,5

> 100
> 100
0
> 100
-23
-65
> 100

184,6
0,8
38,0
3,3
9,9
3,2
240,0

Ostovelat ja muut velat
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Verovelat
Lainat
Vuokravelat
Varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä

355,8
0,3
6,6
100,6
44,7
13,6
521,5

356,2
2,9
5,7
276,8
0,8
5,9
648,3

0
-90
16
-64
> 100
> 100
-20

339,7
0,4
8,9
117,8
0,8
7,4
475,0

1 280,3

1 114,3

15

1 197,6

Varat yhteensä

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma ja velat yhteensä

1)

Vertailutiedot uudelleenluokiteltu lyhytaikaisista pitkäaikaisiin varoihin.
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Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Milj. euroa
31.12.2018
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen
erät, verovaikutus
huomioiden
Etuuspohjaisten
järjestelyiden
uudelleenarvostus,
verovaikutus huomioiden
Muuntoerot
Rahavirran suojaukset,
verovaikutus huomioiden
Tilikauden laaja tulos
yhteensä
Liiketoimet omistajien
kanssa
Sijoitetut ja jaetut varat
Osakeperusteiset
kannustinohjelmat
Osingonjako
Muutokset
omistusosuuksissa
Määräysvallattomien
omistajien osuuksien
hankinta ilman
määräysvallan muutosta
Liiketoimet omistajien
kanssa yhteensä
30.6.2019
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Ylikurssirahasto
Osake
ja muut
Omat
pääoma rahastot osakkeet
76,6
41,5
-5,1

Muuntoerot
-93,3

Rahavirran
suojaukset
-

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
12,8

Kertyneet
voittovarat
450,0

Määräysvallattomien
omistajien
Yht.
osuus
482,5
0,0

Oma
pääoma
yht.
482,5

-

-

-

-

-

-

45,2

45,2

0,0

45,2

-

-0,9

-

-3,3

-

-

-2,4
1,1

-2,4
-3,1

-

-2,4
-3,1

-

-

-

-

1,7

-

-

1,7

-

1,7

-

-0,9

-

-3,3

1,7

-

43,9

41,4

0,0

41,4

-

-

2,2
-

-

-

-

-3,6
-107,2

-1,4
-107,2

-

-1,4
-107,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,2

-

-

-

-110,8

-108,6

-

-108,6

76,6

40,6

-2,9

-96,6

1,7

12,8

383,1

415,3

0,0

415,3

Milj. euroa
31.12.2017
IFRS 9 -standardin
käyttöönotosta aiheutunut
oikaisu, verovaikutus
huomioiden
IFRS 2 -standardimuutoksen
käyttöönotosta aiheutunut
oikaisu
Muu oikaisu
1.1.2018
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen
erät, verovaikutus
huomioiden
Etuuspohjaisten
järjestelyiden
uudelleenarvostus,
verovaikutus huomioiden
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos
yhteensä
Liiketoimet omistajien
kanssa
Sijoitetut ja jaetut varat
Osakeperusteiset
kannustinohjelmat
Osingonjako
Muutokset
omistusosuuksissa
Määräysvallattomien
omistajien osuuksien
hankinta ilman
määräysvallan muutosta
Liiketoimet omistajien
kanssa yhteensä
30.6.2018
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Osakepääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Sijoitetun
Ylikurssivapaan
rahasto
oman Kertyneet
ja muut
Omat
Muunto- pääoman
voittorahastot osakkeet
erot
rahasto
varat

Määräysvallattomien
omistajien
Yht.
osuus

Oma
pääoma
yht.

76,6

42,6

-11,6

-78,5

12,8

433,3

475,2

0,4

475,6

-

-

-

-

-

0,2

0,2

-

0,2

76,6

42,6

3,9
-7,7

-78,5

12,8

4,0
-3,9
433,5

4,0
0,0
479,3

0,4

4,0
0,0
479,7

-

-

-

-

-

54,6

54,6

0,0

54,6

-

-1,7

-

-14,9

-

-0,6
-0,1

-0,6
-16,7

-

-0,6
-16,7

-

-1,7

-

-14,9

-

53,9

37,3

0,0

37,3

-

-

2,6
-

-

-

-3,8
-103,4

-1,2
-103,4

-

-1,2
-103,4

-

-

-

-

-

-2,5

-2,5

-0,4

-2,9

-

-

2,6

-

-

-109,7

-107,1

-0,4

-107,5

76,6

40,9

-5,1

-93,4

12,8

377,7

409,5

0,0

409,5

Rahavirtalaskelma
2019
4–6

2018
4–6

2019
1–6

2018
1–6

2018
1–12

18,0

24,7

45,2

54,6

123,2

25,8

15,2

50,1

29,0

57,9

-1,4
-0,2
-1,0
1,0

0,2
-1,3
-0,7
0,6
5,9

-2,9
-0,2
1,7
8,0

-3,0
-2,3
1,9
1,3
12,7

-5,0
-5,8
-0,1
1,9
29,6

1,9

-22,4

-0,8

-4,4

-3,2

44,2
-2,3
1,4
-6,1
37,1

22,2
-3,0
0,0
-6,9
12,3

101,1
-5,8
3,6
-18,5
80,4

89,8
-5,3
3,2
-13,8
73,8

198,6
-6,1
3,2
-21,4
174,2

-

-4,0

-0,7

-10,2

-14,5

-12,5

-10,5

-21,9

-18,7

-45,0

-3,1
-15,6

1,0
0,1
0,0
-13,6

0,3
-2,8
-25,1

7,1
0,1
0,6
-21,2

8,4
0,6
1,2
-49,3

Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot
Vuokravelkojen maksut1)
Korollisten velkojen muutos2)
Muu rahoituksen rahavirta
Rahoituksen rahavirta

-107,3
-11,4
-18,3
-136,9

-103,4
-0,2
122,1
-4,2
14,3

-107,4
-25,5
-17,0
-149,8

-103,4
-0,4
41,3
-4,2
-66,7

-103,4
-0,8
66,5
-3,5
-41,2

Rahavarojen muutos

-115,4

13,0

-94,5

-14,1

83,7

Rahavarat kauden alussa
Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden lopussa

186,3
0,7
-115,4
71,7

53,9
0,5
13,0
67,4

164,6
1,6
-94,5
71,7

78,2
3,3
-14,1
67,4

78,2
2,7
83,7
164,6

Milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset1)
Voitot ja tappiot käyttöomaisuuden, tytäryhtiöiden ja
liiketoimintojen myynneistä
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Muut oikaisut
Rahoituskulut, netto
Tuloverot
Nettokäyttöpääoman muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja
veroja
Maksetut rahoituskulut, netto
Saadut osingot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinnat
vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
Aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit
vähennettynä luovutetuilla rahavaroilla
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
Lainasaamisten muutos
Investointien rahavirta

1)

IFRS 16 Vuokrasopimukset otettiin käyttöön 1.1.2019 käyttäen mukautettua takautuvaa lähestymistapaa ja 2018 vertailutietoja ei ole oikaistu.

2)

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä konserni maksoi takaisin 100 milj. euron joukkovelkakirjalainan ja laski liikkeelle 85 milj. eurolla (netto) yritystodistuksia.

21 | Osavuosikatsaus 2/2019

Laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton ja se on laadittu EU:ssa käyttöönotetun IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta
alla kuvatun IFRS 16 -standardin käyttöönottoa. Lisäksi konserni alkoi soveltaa suojauslaskentaa toisella neljänneksellä ja siihen
liittyvä laadintaperiaate on kuvattu alempana.
Kaikki osavuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.
Tiedon liikevaihto ja kannattavuus vaihtelevat vuosineljänneksittäin. Kolmanteen vuosineljännekseen vaikuttaa yleensä lomakausi
ja lomapalkkavarausten purulla on positiivinen vaikutus kannattavuuteen. Tyypillisesti neljänteen vuosineljännekseen vaikuttaa
positiivisesti Tiedon toimialakohtaisten lisenssien suurempi myynti.

Uusien ja muutettujen standardien sekä tulkintojen soveltaminen
IFRS 16 Vuokrasopimukset tuli voimaan 1.1.2019. Standardin myötä vuokrasopimusten jaottelu operatiivisiin vuokrasopimuksiin
ja rahoitusleasingsopimuksiin poistui. Uuden standardin mukaan taseeseen kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua
hyödykettä) ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Konserni sovelsi standardin käyttöönotossa mukautettua takautuvaa
lähestymistapaa, jolloin standardin vaatimuksia sovellettiin 1.1.2019 avoinna oleviin sopimuksiin. Vertailutietoja ei oikaistu. IFRS 16:n
käyttöönotolla ei ollut vaikutusta konsernin omaan pääomaan.

IFRS 16:n käyttöönoton vaikutukset
Konserni vuokralle ottajana – aiemmin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi luokitellut sopimukset
IFRS 16:een siirryttäessä konserni kirjasi vuokravelan sopimuksista, jotka oli aiemmin luokiteltu operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi ja kirjattu
tasaisesti kuluksi vuokra-ajalle joko liiketoiminnan muihin kuluihin tai henkilöstökuluihin. Nämä velat arvostettiin 1.1.2019 vähimmäisvuokrien
nykyarvoon käyttäen diskonttokorkona vuokralle ottajan lisäluoton korkoa, minkä painotettu keskiarvo oli siirtymähetkellä 3,85 %.
Aiemmin rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltuihin sopimuksiin liittyvät varat ja velat siirrettiin 1.1.2019 taseeseen siirtymähetkeä
edeltäneillä kirjanpitoarvoilla.
Siirtymän yhteydessä todettiin, että leasingvastuut operatiivisista vuokrasopimuksista sisälsivät palvelumaksuja 15,1 milj. euroa.
Nämä on jätetty pois alla olevasta taulukosta, missä esitetään siltalaskelma aiempien taseen ulkopuolisten vuokravastuiden ja
1.1.2019 vuokravelkojen välillä.
Milj. euroa
166,9
18,0
-2,0
182,9
-17,8
1,6
166,7

Vuokra- ja leasingvastuut 31.12.2018
Muutokset vuokra-ajassa
Muut
Vuokra- ja leasingvastuut, jotka diskontataan nykyarvoon
Diskonttovaikutus
Rahoitusleasingvelat
Vuokravelat 1.1.2019

Käyttöoikeusomaisuuserät arvostettiin samaan arvoon kuin vuokravelat, oikaistuna ennen siirtymää suoritetuilla ennakoilla ja
taseeseen kertyneillä kuluilla ja alennuksilla. IFRS 16:lla oli seuraava vaikutus taseeseen:
Varat
Milj. euroa
Rahoitusleasingsopimukset
Käyttöoikeusomaisuuserät
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Yhteensä
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2018
31.12.
1,6

IFRS 16
-1,6

2019
1.1.
-

1,6

144,3
19,3
162,0

144,3
19,3
163,6

Velat
Milj. euroa
Osto- ja muut velat
Vuokravelat
Lyhytaikaiset
Pitkäaikaiset
Yhteensä

2018
31.12.
-3,1

IFRS 16
3,1

2019
1.1.
-

-0,8
-0,8
-4,7

-45,2
-119,9
-162,0

-46,0
-120,7
-166,7

IFRS 16:n vaikutus vuonna 2019
IFRS 16:n vaikutus on vuonna 2019 ollut seuraava:
Milj. euroa
Poistoihin
Käyttökatteeseen (EBITDA)
Liikevoittoon (EBIT)
Nettotulokseen
Liiketoiminnan rahavirrassa (kumoutuu rahoituksen rahavirrassa)
Nettovelka/EBITDA:an

Q1 2019
11,5
12,4
0,9
-0,4
13,8

Q2 2019
11,7
12,8
1,1
-0,6
11,6

H1 2019
23,2
25,2
2,0
-1,0
25,4

0,5

0,4

IFRS 16:lla ei ole ollut vaikutusta Osakekohtaiseen tulokseen.

Sovelletut käytönnön apukeinot
Konserni sovelsi seuraavia käytännön apukeinoja standardin käyttöönotossa:
• Soveltamisen aloittamisajankohtana ei arvioitu uudelleen, onko sopimus vuokrasopimus.
• Tilanteissa, joissa vuokrasopimukseen sisältyi jatkamis- ja päättämisoptioita, vuokra-ajan määrittämisessä käytettiin jälkiviisautta.
• Konserni tukeutui juuri ennen soveltamisen aloittamispäivää tehtyyn arviointiin siitä, ovatko vuokrasopimukset tappiollisia.
• Alkuvaiheen välittömät menot jätettiin ulkopuolelle arvostettaessa käyttöoikeusomaisuuserää soveltamisen aloittamisajankohtana.

Konserni vuokralle antajana
IFRS 16 ei muuttanut vuokralle antajan kirjanpitoa koskevia säännöksiä eikä sillä sen vuoksi ollut vaikutusta konserniin siirtymähetkellä.

Uudet laadintaperusteet
Tieto vuokraa toimitiloja, IT-laitteita ja autoja. Vuorkasopimusehdot neuvotellaan yksilöllisesti ja ne sisältävät vaihtelevia uusimis- ja
päättämisoptioita. Vuokrasopimusten painotettu keskimääräinen vuokra-aika on 5 vuotta (vuokra-aika vaihtelee 1 – 21 vuoden välillä).
Rahamääräisesti suurin osa konsernin vuokrasopimuksista on toimitilavuokria. Konserni vuokraa myös laitteita konesalikeskuksiin
tukeakseen jatkuvien palveluiden toimittamista asiakkailleen. Työsuhdeautojen vuokraus on osa työsuhde-etuuspakettia ja työntekijän
osuus maksusta vaihtelee 0 %:n ja 100 %:n välillä paikallisista HR-politiikoista riippuen.
Vuokravelat arvostetaan alunperin sopimuksen alkamisajankohtana vuokrien nykyarvoon, joka on diskontattu käyttäen
vuokrasopimuksen sisäistä korkoa, mikäli se on helposti määritettävissä. Jos korkoa ei voida helposti määrittää, kuten
kiinteistöjen vuokrasopimuksissa, käytetään lisäluoton korkoa. Lisäluoton korko on määritetty jokaiselle konserniyhtiölle perustuen
vuokrasopimusten pituuteen ja se päivitetään vuosittain.
Vuokramaksut sisältävät kiinteät maksut, tosiasiallisesti kiinteät maksut, vuokrat, jotka riippuvat indeksistä tai hintatasosta sekä ostooption toteutushinnan, jos on kohtuullisen varmaa, että kyseinen optio käytetään.
Vuokravelat arvostetaan myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon kasvattamalla tai pienentämällä kirjanpitoarvoa vuokravelan koron
tai maksettujen vuokrien huomioon ottamiseksi. Vuokravelka määritetään uudelleen vuokrien uudelleenarvioinnin, vuokrasopimuksen
muutosten tai oikaistujen, tosiasiallisesti kiinteiden vuokrien huomioon ottamiseksi.
Korkokulut kirjataan tuloslaskelmaan.
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Käyttöoikeusomaisuuserät kirjataan alunperin vuokravelkaa vastaavaan määrään:
• Vähennettynä sopimuksen alkamisajankohtaan mennessä maksetuilla vuokrilla sekä saaduilla vuokrasopimukseen liittyvillä
kannustimilla,
• lisättynä alkuvaiheen välittömillä menoilla ja
• oikaistuna arvioiduilla menoilla, joita syntyy kohdeomaisuuserän purkamisesta tai kunnostuksesta.
Käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan myöhemmin hankintamenoon, josta vähennetään kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot ja
jota oikaistaan vuokravelan uudelleenmäärittämisestä johtuvalla erällä.
Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan vuokra-ajan tai kohdeomaisuuserän taloudellisen vaikutusajan kuluessa, kumpi näistä on lyhyempi.
Tieto on soveltanut standardin sallimaa helpotusta jättää kirjaamatta taseeseen lyhytaikaiset (vuokrasopimus alle 1 vuosi eikä se
sisällä osto-optiota) vuokrasopimukset sekä sopimukset, joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Tällaisia ovat tyypillisesti
matkapuhelinten, tablettien ja huonekalujen vuokrasopimukset. Näiden omaisuuserien vuokrat kirjataan tuloslaskelmaan tasaisesti
vuokrakauden aikana. Konserni on lisäksi valinnut vaihtoehdon, jossa vuokrasopimuksista erotetaan palvelukomponentti. Tämä koskee
kaikkia muita vuokrasopimuksia paitsi autoja, joissa ainoastaan muuttuvat vuokrat eivät ole mukana vuokravelan määrittämisessä.
Konserni esittää vuokravelkojen pääoman lyhennykset rahoituksen rahavirrassa ja koron liiketoiminnan rahavirrassa. Aikaisemmin kaikki
operatiivisten vuokrasopimusten vuokrat esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. Liiketoiminnan rahavirrassa esitetään myös lyhytaikaisten
vuokrasopimusten ja arvoltaan vähäisten kohdeomaisuuserien vuokrat sekä ne muuttuvat vuokrat, jotka eivät sisälly vuokravelkaan.

Suojauslaskenta
Rahavirran suojaukset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa
Konserni määrittelee tietyt johdannaiset todennäköisen ennustetun liiketoimen erityisen riskin suojaukseksi (rahavirran suojaus).
Suojauslaskentaa aloitettaessa konserni dokumentoi suojausinstrumenttien ja suojattujen erien välisen taloudellisen suhteen,
suojauslaskennan riskienhallinnan tavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategiansa.
Johdannaiset ovat käypään arvoon arvostettavia rahoitusvaroja tai -velkoja. Rahavirtojen suojauksiksi määritettyjen ja rahavirran
suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutosten tehokas osuus merkitään omaan pääomaan.
Erät uudelleenluokitellaan tulokseen kaudella, jolla suojattu erä vaikuttaa tulokseen. Mikäli suojatut erät johtavat myöhemmin
omaisuuserän kirjaamiseen, termiinisopimusten spot-osuus sisältyy aina omaisuuserän alkuperäiseen hankintamenoon. Konserni
päättää korko-osuuden käsittelystä jokaisen rahavirran suojauksen osalta erikseen. Voimassa olevan suojaussuhteen osalta
johdannaisten käyvän arvon muutos kokonaisuudessaan, sekä spot- että korko-osuus, kirjataan rahavirran suojausrahastoon
omaan pääomaan.
Suojauksen tehokkuus määritetään suojaussuhteen alussa ja sitä arvioidaan koko suojaussuhteen ajan vähintään jokaisena
raportointipäivänä. Tämä tehdään määrittämällä, ovatko suojausliiketoimissa käytettävät johdannaiset prospektiivisesti erittäin
tehokkaita kumoamaan suojattavien kohteiden käypien arvojen tai kassavirtojen muutokset. Kun suojatun liiketoimen merkittävät
ehdot eivät enää vastaa täsmälleen suojausinstrumentin merkittäviä ehtoja, konserni käyttää hypoteettista johdannaista tehokkuuden
arvioimiseksi. Suojausinstrumenteiksi määritettyjen johdannaisten käyvän arvon muutosten tehoton osuus kirjataan välittömästi
tuloslaskelmaan muihin rahoitustuottoihin tai -kuluihin.
Kun suojausinstrumentti erääntyy, myydään tai sitä koskeva sopimus päätetään, tai kun suojaus ei enää täytä suojauslaskennan
kriteerejä, kaikki kertyneet voitot tai tappiot sekä kustannukset jäävät omaan pääomaan kunnes ennustettu liiketoimi toteutuu
ja omaisuuserä kirjataan. Kun ennustetun liiketoimen ei enää odoteta tapahtuvan, omaan pääomaan kertyneet voitot tai tappiot
uudelleenluokitellaan välittömästi tuloslaskelmaan.

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset
IFRS -käytännön mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat yrityksen varojen,
velkojen, tulojen ja kulujen tilinpäätökseen kirjattavaan määrään sekä ehdollisten varojen ja velkojen liitetiedoissa esitettävään
määrään. Vaikka nämä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen käsitykseen nykyhetken tapahtumista ja toimenpiteistä, toteutuneet
tulokset saattavat poiketa arvioiduista. Keskeisimmät erät, jotka edellyttävät johdolta arvioiden tekemistä, on esitetty vuoden 2018
tilinpäätöksessä.
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Segmentti-informaatio
Tiedon toimintamalli koostuu neljästä liiketoiminnosta, jotka muodostavat IFRS:n mukaiset raportoitavat toimintasegmentit:
Digital Experience, Hybrid Infra, Industry Software ja Product Development Services.
Digital Experience
Digital Experience kattaa konsultointipalveluja kuten palvelukokemusten suunnittelu, älykäs datan hyödyntäminen, ITarkkitehtuurikonsultointi, liiketoimintaprosessien ja muutoksen hallinta, järjestelmäintegraatiopalvelut sekä sovellusten kehittäminen
ja hallinta. Painopistealueet ovat Suomi ja Ruotsi, mutta asiakkaita on myös Norjassa, Itävallassa, Baltian maissa ja Venäjällä.
Palvelut tuotetaan pääasiassa Pohjoismaissa mutta myös Baltian maissa ja Intiassa sijaitsevien toimituskeskusten kautta. Suurin
markkinaosuus liiketoiminnolla on Suomessa.
Hybrid Infra
Hybrid Infra tarjoaa yrityksille IT-infrastruktuurin elinkaarenhallintapalveluja kattaen laajan teknologiavalikoiman. Hybridiinfrastruktuuriperustan ansiosta voimme varmistaa pohjoismaisten asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden ja uudistamisen. Palvelut
kattavat esimerkiksi kapasiteettipalvelut, hybridipilvipalvelut ja tietoturvapalvelut. Maantieteellinen painopiste on selkeästi Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa Tieto on alueen markkinajohtaja ja Ruotsissa kolmen johtavan palvelutarjoajan joukossa. Palvelut
tuotetaan sekä Pohjoismaissa että Tšekin tasavallassa sijaitsevasta toimituskeskuksesta.
Industry Software
Industry Software tarjoaa toimialapohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaiden liiketoimintakriittisiin prosesseihin finanssitoimialalle,
julkiselle sektorille sekä terveydenhuolto- ja hyvinvointipalveluihin, metsäteollisuudelle sekä energia-, öljy- ja kaasuteollisuudelle.
Asiakkaat sijaitsevat Pohjoismaissa, mutta Tiedolla on myös globaaleille asiakkaille suunniteltuja toimialakohtaisia ohjelmistoja
maksamisen alueelle, öljy- ja kaasuteollisuudelle sekä metsäteollisuudelle.
Product Development Services
Product Development Services tarjoaa tuotekehityspalveluja ennen kaikkea tietoliikennesektorille mutta toimintaa ollaan
laajentamassa esimerkiksi autoteollisuuteen. Palveluja tuotetaan globaalisti tietoliikenneinfrastruktuuriyrityksille, kuluttajaelektroniikkaja puolijohdealan yrityksille sekä autoteollisuudelle. Palvelut tuotetaan pääasiassa Puolassa, Kiinassa, Ruotsissa, Tšekin tasavallassa
ja Suomessa sijaitsevista globaaleista keskuksista.
Muut toiminnot koostuvat investoinneista ja liikevaihdosta liittyen muutamiin erityisprojekteihin, joiden tavoite on laajentaa ja luoda
tulevaa liiketoimintaa Tiedolle. Lisäksi, konsernitason kustannukset kuten globaaliin johtoon liittyvät kustannukset, konsernin osuus
tukitoiminnoista sekä muut kohdistamattomat kustannukset raportoidaan muissa toiminnoissa.
Asiakasmyynti segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä
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2019
4–6
123,2
133,8
111,2
34,6
402,8
0,4
403,2

2018
4–6
126,6
130,7
112,7
33,7
403,7
0,5
404,1

Muutos
%
-3
2
-1
3
0
-11
0

2019
1–6
252,8
262,8
223,9
71,4
810,9
0,7
811,6

2018
1–6
251,6
262,4
228,1
67,6
809,7
0,7
810,5

Muutos
%
1
0
-2
6
0
-2
0

2018
1–12
487,3
519,4
455,0
135,8
1 597,5
2,1
1 599,5

Asiakasmyynti maittain
Milj. euroa
Suomi
Ruotsi
Norja
Muut
Konserni yhteensä

2019
4–6
178,3
151,7
39,5
33,7
403,2

2018
4–6
176,5
158,1
38,7
30,8
404,1

Muutos
%
1
-4
2
9
0

2019
1–6
355,3
310,2
79,6
66,5
811,6

2018
1–6
353,1
322,7
75,9
58,7
810,5

Muutos
%
1
-4
5
13
0

Osuus
%
44
38
10
8
100

2018
1–12
692,7
625,1
155,9
125,9
1 599,5

Osuus
%
43
39
10
8
100

Pitkäaikaisten kiinteähintaisten sopimusten asiakasmyynti segmenteittäin
2019
4–6
1,9
1,4
0,9
1,3
5,5

Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Konserni yhteensä

2018
4–6
4,6
0,8
4,5
0,1
9,8

2019
1–6
4,0
-0,1
3,0
1,7
8,5

2018
1–6
6,2
2,1
9,1
0,1
17,5

2018
1–12
9,4
2,8
15,1
0,2
27,5

Tiedolla ei ole IFRS 8:n määrittelemiä yksittäisiä merkittäviä asiakkaita.
Liikevoitto (EBIT) segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

2019
4–6
7,1
6,2
11,6
2,7
27,6
-9,5
18,1

2018
4–6
16,5
12,0
6,6
2,9
38,0
-6,7
31,3

Muutos
%
-57
-48
75
-8
-28
-40
-42

2019
1–6
25,0
14,4
25,4
7,2
72,1
-17,2
54,9

2018
1–6
32,9
21,8
19,4
7,2
81,4
-12,8
68,6

Muutos
%
-24
-34
31
0
-12
-34
-20

2018
1–12
59,2
48,7
59,7
13,9
181,5
-26,8
154,7

2019
4–6
5,7
4,6
10,4
7,8
4,5

2018
4–6
13,0
9,2
5,9
8,7
7,7

Muutos
%-yks
-7
-5
5
-1
-3

2019
1–6
9,9
5,5
11,3
10,1
6,8

2018
1–6
13,1
8,3
8,5
10,7
8,5

Muutos
%-yks
-3
-3
3
-1
-2

2018
1–12
12,2
9,4
13,1
10,2
9,7

Liikevoitto (EBIT) segmenteittäin
%
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Liikevoitto (EBIT)
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Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Tieto esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset
tunnusluvut” mukaan eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja ja näin ollen niitä pidetään vaihtoehtoisina
tunnuslukuina. Tieto uskoo, että vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä täydentävää lisätietoa IFRS-standardien
mukaisesti laaditussa konsernitilinpäätöksessä esitettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin nähden ja lisäävät Tiedon liiketoimintojen
kannattavuuden ymmärtämistä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja,
ja näin ollen niiden katsotaan olevan muita kuin IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja, joita ei tulisi tarkastella erillään tai IFRSstandardien mukaisten tunnuslukujen sijaan.
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

= Liikevoitto + oikaisut

Oikaistu liikevoitto (EBIT), %

= Oikaistu liikevoitto (EBIT)
Liikevaihto

Oikaisut

= Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot,
uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon
arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Oikaistu liikevoitto (EBIT) segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

2019
4–6
10,6
14,5
12,2
2,7
39,9
-5,9
34,0

2018
4–6
16,2
14,1
8,4
2,9
41,7
-5,5
36,2

Muutos
%
-35
3
44
-7
-4
-8
-6

2019
1–6
29,9
23,4
26,2
7,2
86,7
-11,8
74,9

2018
1–6
33,3
24,0
20,3
7,3
84,9
-10,8
74,1

Muutos
%
-10
-3
29
0
2
-9
1

2018
1–12
63,8
52,4
59,9
14,1
190,2
-22,2
168,0

2019
4–6
8,6
10,8
10,9
7,9
8,4

2018
4–6
12,8
10,8
7,5
8,7
9,0

Muutos
%-yks
-4
0
3
-1
-1

2019
1–6
11,8
8,9
11,7
10,1
9,2

2018
1–6
13,2
9,2
8,9
10,7
9,1

Muutos
%-yks
-1
0
3
-1
0

2018
1–12
13,1
10,1
13,2
10,4
10,5

Oikaistu liikevoitto (EBIT) segmenteittäin
%
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys

Liikevoitto (EBIT)
+ uudelleenjärjestelykulut
+ kiinteistöihin liittyvät kulut
- myyntivoitot
+/- yritysjärjestelyihin liittyvät erät
+ yrityshankintoihin liittyvien aineettomien
hyödykkeiden poistot
+/- muut erät
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

27 | Osavuosikatsaus 2/2019

2019
4–6
18,1
13,2
0,5

2018
4–6
31,3
1,8
0,2
0,8

2019
1–6
54,9
16,3
0,9

2018
1–6
68,6
2,6
-3,0
0,9

2018
1–12
154,7
9,3
0,3
-4,6
1,4

1,1
1,2
34,0

1,4
0,8
36,2

2,2
0,8
74,9

2,7
2,3
74,1

5,2
1,8
168,0

Henkilöstö segmenteittäin

Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

2019
1–6
5 292
3 295
4 142
1 617
14 346
755
15 101

Kauden lopussa
2018
Muutos
1–6
%
5 157
3
3 404
-3
4 058
2
1 570
3
14 188
1
768
-2
14 956
1

Osuus
%
35
22
27
11
95
5
100

2018
1–12
5 252
3 533
4 038
1 608
14 431
759
15 190

Keskimäärin
2019
2018
1–6
1–6
5 279
5 061
3 497
3 350
4 094
3 990
1 622
1 537
14 492
13 938
769
754
15 261
14 692

2019
1–6
3 306
3 072
2 709
2 527
694
681
612
489
284
167
112
448
15 101
7 402
7 699
15 101

Kauden lopussa
2018
Muutos
1–6
%
3 440
-4
3 097
-1
2 713
0
2 401
5
629
10
648
5
595
3
480
2
291
-2
148
13
111
1
402
12
14 956
1
7 507
-1
7 449
3
14 956
1

Osuus
%
22
20
18
17
5
5
4
3
2
1
1
3
100
49
51
100

2018
1–12
3 392
3 106
2 721
2 538
671
662
607
497
301
162
115
418
15 190
7 498
7 692
15 190

Keskimäärin
2019
2018
1–6
1–6
3 354
3 389
3 117
3 072
2 722
2 674
2 579
2 342
687
616
676
594
609
596
496
471
297
284
168
143
113
110
444
401
15 261
14 692
7 494
7 425
7 767
7 267
15 261
14 692

Henkilöstö maittain

Suomi
Ruotsi
Intia
Tšekin tasavalta
Latvia
Puola
Norja
Kiina
Viro
Itävalta
Liettua
Muut
Konserni yhteensä
Onshore-maat
Offshore-maat
Konserni yhteensä

Pitkäaikaiset varat maittain
Milj. euroa
Suomi
Ruotsi
Norja

2019
30.6.
77,0
38,1
7,1

2018
30.6.
77,9
39,0
10,1

Muutos
%
-1
-2
-30

2018
31.12.
81,4
39,7
8,1

Muut
Pitkäaikaiset varat yhteensä

8,8
131,0

7,2
134,1

22
-2

8,8
137,9

Pitkäaikaiset varat sisältävät aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja aineettomat hyödykkeet lukuunottamatta liikearvoa.
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Poistot segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

2019
4–6
0,9
9,9
0,4
0,1
11,4
10,2
21,6

2018
4–6
0,1
8,2
0,1
0,0
8,4
1,7
10,1

Muutos
%
> 100
21
> 100
> 100
36
> 100
> 100

2019
1–6
1,7
19,9
0,8
0,1
22,5
20,0
42,5

2018
1–6
0,2
16,1
0,2
0,0
16,4
3,4
19,9

Muutos
%
> 100
24
> 100
> 100
37
> 100
> 100

2018
1–12
0,3
31,5
0,3
0,0
32,2
7,0
39,2

Yritys- ja liiketoimintahankinnoista käypään arvoon arvostettujen aineettomien hyödykkeiden poistot segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

2019
4–6
0,3
0,7
1,1
1,1

2018
4–6
0,4
1,0
1,4
1,4

Muutos
%
-14
-23
-20
-20

2019
1–6
0,7
1,5
2,2
2,2

2018
1–6
0,8
1,9
2,7
2,7

Muutos
%
-15
-21
-18
-18

2018
1–12
1,6
3,6
5,2
5,2

2018
4–6
0,1
3,4
0,1
3,6
0,1
3,7

Muutos
%
-4
-12
-15
-38
-15

2019
1–6
0,2
5,0
5,1
0,2
5,3

2018
1–6
0,2
5,3
0,2
5,8
0,7
6,4

Muutos
%
9
-7
-11
-69
-17

2018
1–12
0,4
9,0
0,4
9,7
0,9
10,6

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistot segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

2019
4–6
0,1
3,0
3,1
0,1
3,2

Nettokäyttöpääoma taseessa
Milj. euroa
Myyntisaamiset
Muut käyttöpääomasaamiset
Käyttöpääomasaamiset taseen varoissa

2019
30.6.
310,0
116,8
426,8

2018
30.6.
305,5
112,6
418,1

Muutos
%
1
4
2

2018
31.12.
294,9
102,8
397,7

Ostovelat
Henkilöstöön liittyvät velat
Varaukset
Muut käyttöpääomavelat
Käyttöpääomavelat taseen veloissa

99,8
154,8
17,6
100,5
372,7

106,7
146,9
7,9
105,7
367,2

-6
5
> 100
-5
1

101,5
140,9
10,8
93,5
346,7

54,1

50,9

6

51,0

Nettokäyttöpääoma taseessa
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Johdannaiset
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka eivät ole vielä erääntyneet tai joita ei ole suljettu. Avoinna oleva
nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita markkinariskiä, sillä joidenkin sopimusten riski voi olla tasapainotettu toisilla sopimuksilla.
Suojaustason nousu johtuu julkistetusta sopimuksesta fuusioitua EVRY ASA:n kanssa ja transaktioon liittyvistä odotetuista
kassavirroista.
2019
30.6.
763,1
566,6
196,5

Milj. euroa
Valuuttatermiinisopimukset
Suojauslaskennan ulkopuolella olevat termiinisopimukset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti
Suojauslaskennan piirissä olevat termiinisopimukset, käypään arvoon muihin laajan tuloksen eriin

2018
31.12.
170,0
170,0
-

Johdannaisten käyvät arvot
30.6.2019

Johdannaisten käyvät arvot
Valuuttatermiinisopimukset
Suojauslaskennan ulkopuolella olevat
termiinisopimukset, käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
Suojauslaskennan piirissä olevat
termiinisopimukset, käypään arvoon
muihin laajan tuloksen eriin

31.12.2018
Netto
NettoPositiiviset Negatiiviset
määräiset
Positiiviset Negatiiviset
määräiset
käyvät arvot käyvät arvot käyvät arvot käyvät arvot käyvät arvot käyvät arvot
9,3
-0,3
9,0
2,6
-0,4
2,2

7,2

-0,3

6,9

2,6

-0,4

2,2

2,1

-

2,1

-

-

-

Johdannaissopimuksia on käytetty vain taloudelliseen suojaukseen.
Valuuttajohdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja korkonoteerauksia.
Suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset
Termiinisopimuksen käyvän arvon kokonaismuutos
Tehokas osuus muissa laajan tuloksen erissä
Tehoton osuus muissa rahoitustuotoissa ja -kuluissa

2019
30.6.
2,1
2,1
-

2018
31.12.
-

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat
Käyvän arvon määrittämismenetelmissä ja syöttötietojen tasoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Valuuttatermiinisopimukset arvostetaan
tason 2 syöttötietoihin perustuen ja muiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen (0,5 milj. euroa 30.6.2019)
käypä arvo perustuu alkuperäiseen hankintahetken arvoon. Niiden käypää arvoa ei voida riittävän hyvin arvioida luotettavan
jälleenmyyntihinnan puuttuessa.
Myyntisaamiset, jotka myydään saatavien myynti -fasiliteetin puitteissa (1,1 milj. euroa 30.6.2019), luokitellaan käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi ja esitetään erillään muista myyntisaamisista. Yhtiö arvioi, että niiden kirjanpitoarvo vastaa
niiden käypää arvoa niiden lyhytaikaisen luonteen vuoksi.
Suojauslaskenta
Konserni on määrittänyt termiinisopimuksen erittäin todennäköisen ulkomaan rahan määräisen liiketapahtuman rahavirran
suojauksen suojausinstrumentiksi. Kyseinen liiketapahtuma on EVRY:n osakkeenomistajille maksettava käteisosuus liittyen
julkistettuun fuusioon EVRY:n kanssa. Kyseisen liiketapahtuman pääasialliset ehdot vastaavat suojausinstrumentin ehtoja:
• Nimellisarvo (myyty 196,5 milj. euroa, ostettu 1 950 milj. Norjan kruunua termiinikurssilla 9,9233)
• Erääntyminen (sekä termiinisopimuksen että suunnitellun liiketapahtuman uskotaan toteutuvan Q1 2020 mennessä)
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Muut rahastot
Rahavirran suojaukset
Suojausrahasto
2,1
-0,4
1,7

Avaava tase 1.1.2019
Käyvän arvon lisäys
Käyvän arvon alentuminen
Verot käyvän arvon lisäyksestä
Verot käyvän arvon alentumisesta
Päättävä tase 30.6.2019

Vakuudet ja vastuusitoumukset
Milj. euroa
Omista veloista
Takaukset1)
Toimitustakaukset
Vuokratakaukset
Muut
Muut omat vastuut
Yhden vuoden kuluessa maksettavat vuokravastuut
1–5 vuoden kuluttua maksettavat vuokravastuut
5 vuoden jälkeen maksettavat vuokravastuut
Yhden vuoden kuluessa maksettavat leasingvastuut
1–5 vuoden kuluttua maksettavat leasingvastuut
5 vuoden jälkeen maksettavat leasingvastuut
Ostositoumukset
Muut

1)

2019
30.6.

2018
31.12.

29,3
9,0
0,9

26,5
8,1
0,8

4,8
1,1

39,6
113,7
8,3
8,8
11,6
0,0
5,3
0,8

Lisäksi 6,4 (8,0) milj. euroa vastuusitoumuksia konsernin taseeseen sisältyvien vastuiden vakuutena.

Osakkeiden lukumäärä
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa
Laimentamaton
Osakeperusteisten kannustinohjelmien
laimennusvaikutus
Laimennettu
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin
Laimentamaton
Osakeperusteisten kannustinohjelmien
laimennusvaikutus
Laimennettu
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet
Kauden lopussa
Keskimäärin
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2019
4–6

2019
1–3

2019
1–6

2018
1–6

2018
1–12

73 937 007

73 937 007

73 937 007

73 826 349

73 826 349

157 330
74 094 337

133 930
74 070 937

157 246
74 094 253

140 556
73 966 905

189 324
74 015 673

73 937 007

73 848 481

73 892 988

73 784 703

73 809 855

157 330
74 094 337

133 930
73 982 411

157 246
74 050 234

140 556
73 925 259

189 324
73 999 179

172 245
172 245

172 245
260 771

172 245
216 264

282 903
324 549

282 903
303 555

Tunnusluvut
Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton
Laimennettu
Oma pääoma/osake, euroa
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Omavaraisuusaste, %
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Nettovelkaantumisaste, %
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa
Yrityshankinnat, milj. euroa

2019
4–6

2018
4–6

2019
1–3

2019
1–6

2018
1–6

2018
1–12

0,24
0,24
5,62

0,33
0,33
5,55

0,37
0,37
5,44

0,61
0,61
5,62

0,74
0,74
5,55

1,67
1,66
6,54

27,6
19,2
33,7
362,5
87,3
12,5
-

30,5
24,1
38,2
209,2
51,1
10,5
4,0

30,4
22,3
29,7
273,2
67,9
9,4
0,7

27,6
19,2
33,7
362,5
87,3
21,9
0,7

30,5
24,1
38,2
209,2
51,1
18,7
10,2

25,7
20,9
41,3
137,4
28,5
45,0
14,5

2019
4–6

2019
1–3

2018
10–12

2018
7–9

2018
4–6

2018
1–3

0,24
0,24
5,62
27,6
19,2
33,7
362,5
87,3
12,5
-

0,37
0,37
5,44
30,4
22,3
29,7
273,2
67,9
9,4
0,7

0,48
0,48
6,54
25,7
20,9
41,3
137,4
28,5
16,7
4,3

0,45
0,45
6,03
27,8
23,5
41,9
199,7
44,8
9,6
-

0,33
0,33
5,55
30,5
24,1
38,2
209,2
51,1
10,5
4,0

0,41
0,41
5,29
30,7
29,2
36,3
100,7
25,8
8,2
6,2

2019
4–6
403,2
4,9
-66,6
-244,5
-25,8
-54,5
1,4
18,1
1,0
19,1
-1,0
18,0

2019
1–3
408,4
5,5
-59,1
-241,3
-24,2
-54,0
1,4
36,8
-2,7
34,1
-6,9
27,1

2018
10–12
421,9
8,0
-67,2
-239,7
-15,9
-63,7
2,4
45,7
-0,8
44,8
-9,2
35,6

2018
7–9
367,1
3,3
-57,3
-199,6
-13,0
-61,2
1,1
40,4
0,3
40,7
-7,7
33,0

2018
4–6
404,1
3,5
-63,3
-231,5
-15,2
-67,7
1,3
31,3
-0,6
30,6
-5,9
24,7

2018
1–3
406,3
7,2
-60,1
-234,2
-13,8
-69,2
1,0
37,3
-0,7
36,7
-6,8
29,9

Luvut vuosineljänneksittäin
Tunnusluvut

Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton
Laimennettu
Oma pääoma/osake, euroa
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %
Omavaraisuusaste, %
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Nettovelkaantumisaste, %
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa
Yrityshankinnat, milj. euroa

Tuloslaskelma
Milj. euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Liikevoitto (EBIT)
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto
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Tase
Milj. euroa

2019
30.6.

2019
31.3.

2018
31.12.

2018
30.9.

2018
30.6.

2018
31.3.

Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Osuudet yhteisyrityksissä
Muut pitkäaikaiset varat
Pitkäaikaiset varat yhteensä

439,3
44,3
86,7
152,5
15,3
44,7
782,9

442,4
45,4
87,4
156,7
15,3
43,7
790,9

442,6
45,6
92,3
16,0
45,7
642,3

439,7
43,2
88,9
16,5
46,9
635,3

437,5
43,7
90,4
15,4
41,5
628,5

437,4
46,1
92,2
14,2
44,3
634,2

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset varat
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

425,7
71,7
497,4

434,9
186,3
621,3

390,7
164,6
555,3

413,5
51,0
464,5

418,3
67,4
485,7

444,0
53,9
497,9

1 280,3

1 412,2

1 197,6

1 099,8

1 114,3

1 132,1

Oma pääoma yhteensä

415,3

402,5

482,5

445,3

409,5

390,7

Pitkäaikaiset lainat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

293,6
49,9
343,5

298,7
50,9
349,6

185,5
54,5
240,0

100,7
54,1
154,8

1,7
54,7
56,5

101,7
55,0
156,8

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat
Varaukset
Lyhytaikaiset lainat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

362,6
13,6
145,3
521,5

489,2
8,3
162,6
660,1

349,0
7,4
118,6
475,0

341,2
6,2
152,3
499,7

364,8
5,9
277,6
648,3

521,1
7,8
55,7
584,6

1 280,3

1 412,2

1 197,6

1 099,8

1 114,3

1 132,1

2019
4–6

2019
1–3

2018
10–12

2018
7–9

2018
4–6

2018
1–3

18,0
24,2
1,9
44,2
-2,3
1,4
-6,1
37,1

27,1
32,5
-2,8
56,9
-3,5
2,2
-12,4
43,3

35,6
21,9
25,9
83,6
0,3
-2,2
81,7

33,0
16,9
-24,7
25,2
-1,1
0,0
-5,4
18,7

24,7
19,9
-22,4
22,2
-3,0
0,0
-6,9
12,3

29,9
19,5
18,0
67,5
-2,3
3,2
-6,9
61,5

Investointien rahavirta

-15,6

-9,5

-20,2

-7,8

-13,6

-7,6

Rahoituksen rahavirta

-136,9

-12,9

50,9

-25,4

14,3

-81,0

Rahavarojen muutos

-115,4

20,9

112,4

-14,5

13,0

-27,1

Rahavarat kauden alussa
Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden lopussa

186,3
0,7
-115,4
71,7

164,6
0,9
20,9
186,3

51,0
1,3
112,4
164,6

67,4
-1,9
-14,5
51,0

53,9
0,5
13,0
67,4

78,2
2,8
-27,1
53,9

Varat yhteensä

Oma pääoma ja velat yhteensä

Rahavirtalaskelma
Milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto
Oikaisut
Nettokäyttöpääoman muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut rahoituskuut, netto
Saadut osingot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta
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Segmenttiluvut vuosineljänneksittäin
Asiakasmyynti segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

2019
4–6
123,2
133,8
111,2
34,6
402,8
0,4
403,2

2019
1–3
129,7
129,0
112,7
36,8
408,1
0,3
408,4

2018
10–12
129,8
132,8
122,2
36,2
421,1
0,8
421,9

2018
7–9
105,9
124,1
104,7
31,9
366,7
0,5
367,1

2018
4–6
126,6
130,7
112,7
33,7
403,7
0,5
404,1

2018
1–3
125,0
131,7
115,4
34,0
406,1
0,3
406,3

2019
4–6
7,1
6,2
11,6
2,7
27,6
-9,5
18,1

2019
1–3
18,0
8,2
13,8
4,5
44,5
-7,7
36,8

2018
10–12
15,2
11,6
23,7
3,6
54,1
-8,4
45,7

2018
7–9
11,1
15,2
16,6
3,1
46,0
-5,6
40,4

2018
4–6
16,5
12,0
6,6
2,9
38,0
-6,7
31,3

2018
1–3
16,5
9,9
12,8
4,3
43,4
-6,1
37,3

2019
4–6
5,7
4,6
10,4
7,8
4,5

2019
1–3
13,9
6,4
12,2
12,3
9,0

2018
10–12
11,7
8,8
19,4
9,9
10,8

2018
7–9
10,5
12,2
15,8
9,7
11,0

2018
4–6
13,0
9,2
5,9
8,7
7,7

2018
1–3
13,2
7,5
11,1
12,7
9,2

2019
4–6
10,6
14,5
12,2
2,7
39,9
-5,9
34,0

2019
1–3
19,3
8,9
14,0
4,5
46,8
-5,8
40,9

2018
10–12
19,0
12,9
22,0
3,7
57,5
-6,5
51,0

2018
7–9
11,6
15,5
17,7
3,2
47,9
-4,9
43,0

2018
4–6
16,2
14,1
8,4
2,9
41,7
-5,5
36,2

2018
1–3
17,1
9,9
11,9
4,3
43,2
-5,3
37,9

2019
4–6
8,6
10,8
10,9
7,9
8,4

2019
1–3
14,9
6,9
12,5
12,3
10,0

2018
10–12
14,6
9,7
18,0
10,1
12,1

2018
7–9
10,9
12,5
16,9
9,9
11,7

2018
4–6
12,8
10,8
7,5
8,7
9,0

2018
1–3
13,7
7,5
10,3
12,7
9,3

Liikevoitto (EBIT) segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

Liikevoitto (EBIT) segmenteittäin
%
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Liikevoitto (EBIT)

Oikaistu liikevoitto (EBIT) segmenteittäin
Milj. euroa
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Segmentit yhteensä
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

Oikaistu liikevoitto (EBIT) segmenteittäin
%
Digital Experience
Hybrid Infra
Industry Software
Product Development Services
Oikaistu liikevoitto (EBIT)
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Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2019
1 Cevian Capital1)
2 Solidium Oy
3 Silchester International Investors LLP2)
4 Swedbank Robur rahastot
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
7 Nordea rahastot
8 Valtion Eläkerahasto
9 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
10 Stiftelsen för Åbo Akademi
10 suurinta osakkeenomistajaa
- joista hallintarekisteröityjä
Hallintarekisteröidyt
Muut
Yhteensä

Osakkeet
11 004 295
7 415 418
7 401 027
2 358 025
1 471 095
1 183 000
761 340
723 000
636 345
435 808
33 389 353
18 405 322

%
14,8
10,0
10,0
3,2
2,0
1,6
1,0
1,0
0,9
0,6
45,1
24,8

28 902 752
11 817 147
74 109 252

39,0
15,9
100,0

Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin.
1)

Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Cevian Capitalin omistus 31.3.2019 oli 11 004 295 osaketta, mikä vastaa 14,8 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.

2)

Silchester International Investors LLP ilmoitti 23.6.2015, että sen omistus Tieto Oyj:ssä on 7 401 027 osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.

Lisätietoja:
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com
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Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään perjantaina 19. heinäkuuta 2019 klo 10.00 Suomen aikaa.
Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla.
Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee soittaa alla olevaan numeroon.
Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
Iso-Britannia: +44 333 300 08 04
USA: +1 631 913 14 22
Osallistujakoodi: 46117723#
Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden
alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.
Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.
TIETO OYJ
JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle.
Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi
hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.
Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon
liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tieto Oyj
Y-tunnus 0101138-5
Keilahdentie 2-4
PL 2
02101 ESPOO, FINLAND
Puh +358 207 2010
Kotipaikka: Espoo
Sähköposti: ir (at) tieto.com
www.tieto.fi
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Aputoiminimet
Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä, seuraavat aputoiminimet rekisteröidään Yhdistyneelle
Yhtiölle:
a) Tieto, toimiala: tietotekniikkapalvelut
b) EVRY, toimiala: tietotekniikkapalvelut

