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2020 – «Vi kan segla forutan vind» 

Styrevinden ble borte i store deler av norsk økonomi i 2020. Året ble krevende, med høye 

bølger og skiftende vær innenfor de ulike virksomhetsområdene våre. På tross av 

skiftende værforhold og tidvis kuling i kastene, landet vi et solid driftsresultat trygt i 

havn. Godt over budsjettet for 2020. 

«Men ej ro utan åror» 

Innovasjon har stått sentralt i 2020. Vi har hatt behov for nye åregafler og nye årer for å 

sikre fremtidig konkurransekraft.   

De største innovasjonsprosjektene i 2020 har vært knyttet til utvikling av et nytt 

skjemaverktøy for offentlig forvaltning, samt utvikling av et nytt portalverktøy der blant 

annet kommunikasjon med vår virtuelle agent, Kommune-Kari, står sentralt. 

Våre innovasjonsprosjekter finansieres over driften og med støtte av Norges Forskningsråd.   

Brottsjøer og smult farvann 

Spama har opplevd enkelte brottsjøer. Da Norge stengte ned i mars, ble det krevende for 

kurs og konferanseområdet vårt, som lever av å samle flest mulig folk på samme sted.  

Aktiviteten ble lagt om til webinarer, men vi klarte ikke å erstatte de tapte inntektene.  

Aktiviteten innenfor portalområdet har også vært liten i 2020. Kommune-Norge har hatt 

et annet fokus i året som har gått. 

Da har det vært godt å kunne søke til smult farvann representert ved faste 

vedlikeholdsinntekter. På dokumentområdet har vi også i 2020 vært garantisten for det 

juridiske vedlikeholdet i bankenes avtaleverk. Denne delen av virksomheten er en viktig 

bidragsyter til innovasjonsaktiviteten innenfor andre områder. 

Tidvis medvind 

Enkelte av våre innovasjonsprosjekter har hatt god vekst i 2020. Både chatbot-satsningen 

og vår nye nettløsning for utleie av kommunale bygg har nesten doblet sin omsetning i 

2020, selv om de fremdeles utgjør en liten del av selskapets totale omsetning. 
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Skiftende værmelding for 2021 

Vi er forberedt på at også 2021 kan by på brottsjøer og en krevende seilas. Imidlertid tror vi 

at våre innovasjoner kombinert med gode kunderelasjoner bygget over lang tid vil gjøre 

oss i stand til å lande et godt driftsresultat også i 2021. 

Vi har god styringskurs og ser frem til å være med på våre kunders digitale seilaser også i 

2021.  

Spesielt ser vi fram til å lose våre kunder trygt gjennom et stadig mer krevende farvann 

blant annet representert ved ny finansavtalelov. 

Spamas visjon er å gjøre det ugjennomtrengelige tilgjengelig. Denne visjonen deles av 

forklaringsplikten i det nye lovverket. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Halvor Jordbakke 

Administrerende direktør 

Spama AS 
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STYRETS BERETNING 2020 

1. Konsernet 

Godt driftsresultat i et krevende år 

Driftsresultat før bonus for 2020 er kroner 12,0 millioner mot kroner 14,8 millioner i 2019. 

Budsjettert driftsresultat for 2020 var på kroner 10,1 millioner. 

En berg- og dalbane  

2020 var preget av svært forskjellig utvikling på de ulike virksomhetsområdene. Mens 

chatbot-løsningene våre har vokst med 84%, så har kurs- og konferansevirksomheten vår 

hatt en omsetningssvikt på 38%. Ikke helt unaturlig for et område som lever av å samle 

flest mulig folk i samme rom.   

I grafen belyses de store variasjonene områdene imellom. 

 

 

Selv om kommunale portaler hadde en omsetningssvikt på 25 %, så hadde de digitale 

løsningene på offentlig sektor en samlet vekst på 11 prosent – hvis vi ser bort fra 

portalområdet. 

Høy innovasjonstakt 

Også i 2020 hadde selskapet en betydelig innovasjonstakt knyttet til vår digitale 

produktportefølje. Våre innovasjonsprosjekter er støttet gjennom Skattefunn-ordningen til 

Norsk Forskningsråd. Innovasjonen er ellers finansiert over driften godt hjulpet av god 

inntjening på andre områder. 

Selskapet er blant annet med i et spennende EU-finansiert forskningsprosjekt i tett 

samarbeid med SINTEF. 
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Kombinasjonen av et godt driftsresultat og høy innovasjonstakt gjør at vi føler oss godt 

rustet for 2021. 

Å gjøre det ugjennomtrengelige tilgjengelig 

Dette er vår visjon, enten vi snakker om et ugjennomtrengelig offentlig byråkrati, en 

ugjennomtrengelig kundeavtale eller komplisert fagstoff innenfor eksempelvis 

finansiering- eller porteføljeteori.   

Visjonen har vært uendret siden 2015. 

Juridisk korrekte avtaler - i alle kanaler - som kunden forstår 

Spama leverer juridisk korrekte avtaledokumenter i alle kanaler i tett samarbeid med 

datasentralene. Vi er en garantist for juridisk korrekthet i bankenes avtaleverk. Avtalens 

viktigste funksjon er tross alt at den fungerer godt som et juridisk dokument i en eventuell 

tvist. 

Spama har likevel i en årrekke vært opptatt av at avtalen også har en annen viktig 

funksjon som bærer av viktig kundeinformasjon. 

  

Prokom har innledet et 

samarbeid med SINTEF 

Digital rundt EU-prosjektet 

ETAPAS 

Prosjektet er en del av Horizon 

2020 (EUs program for 

forskning og innovasjon) og skal 

forske på etiske, juridiske og 

samfunnsmessige 

konsekvenser og muligheter 

ved bruk av chatbots i offentlig 

sektor. 
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Ny Finansavtalelov i tråd med vår visjon 

Som en del av visjonen om å gjøre det ugjennomtrengelige tilgjengelig har vi over lengre 

tid vært opptatt av å utvikle kortversjoner av avtalene slik at de er forståelige for folk flest. 

 

Nå får vi hjelp av det nye lovverket. Forklaringsplikten i den nye finansavtaleloven krever 

nettopp at avtalen skal være forståelig for folk flest.  Vi er vel en av de få som heier på ny 

finansavtalelov.  Vi siterer fra lovverket: 

 

Spama har løsninger som langt på vei er tilpasset det nye lovverket, og videreutvikler disse 

løsningene i tett samarbeid med Finans Norges ulike utvalg. 

Nye kunder på kompetanseområdet 

Spama er en viktig aktør innenfor nettbaserte læringsløsninger. Vi dekker alle Finauts 

fagplaner (bransjens autorisasjonsordning). Vi tolker fagplanene slik at det er enkelt for 

medarbeiderne å omsette læringen til praktisk handling i bankhverdagen. I 2020 har vi 

også laget programmer for andre kunder enn bank i tråd med tidligere strategier. 

  

«(3) før avtale inngås skal tjenesteyteren […] på rimelig vis forsikre seg om at kunden 

forstår de viktigste opplysningene og eventuell advarsel om risiko forbundet med 

avtalen.»  (Finansavtaleloven) 

 

Da Gud skrev de 10 bud brukte han 87 ord. 

Kortavtalen er på 4 175 ord. 

… 

«For jo flere ord dess større tomhet». 

– Forkynneren 6.11. 
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Effektiv læring 

Spama leverer effektiv læring. Det handler om å fatte seg i korthet og bruke et enkelt 

språk. Det handler med andre ord om å gjøre det ugjennomtrengelige tilgjengelig. 

Her ser dere et eksempel der vi reduserer en tekst fra 115 ord til 21 ord ved å oversette 

«banksk» til «norsk». 

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse 

Med utgangspunkt i sin kompetanse om FinAuts autorisasjonsordninger bistår Spama en 

større regional sparebank i deres arbeid med å utvikle en bot som vil kunne autoriseres, i 

stor grad på samme måte som rådgivere i dag autoriseres. 

Bærekraft 

Spama har utarbeidet fire nettbaserte kurs innenfor bærekraftsområdet: 

1. Klimarelatert risiko – mer enn bare vær 

2. Gjennom svingene i EUs taksonomi 

3. Fakta om bærekraft 

4. Bærekraftig finans 
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Vi gjør hverdagen enklere for innbyggere og ansatte 

Kortest mulig avstand mellom spørsmål og svar 

Mange synes det er vanskelig å finne frem på offentlige nettsider. De oppleves som 

ugjennomtrengelige. Det ønsker vi å gjøre noe med ved å redusere avstanden mellom 

spørsmålet til en innbygger og den offentlige etatens svar. Siden 2017 har vi jobbet med å 

utvikle Kommune-Kari, kommunenes felles chatbot-løsning. Her skapes det 

stordriftsfordeler ved at kommunene kan dele løsningen seg imellom og videreutvikle 

den sammen.  

Nye kunder trenger bare å legge inn «lokale variabler», som navn på ordfører, 

kontaktinformasjon og så videre for å få opp en fullverdig chatbot-løsning som svarer på 

over 6000 kommunale spørsmål. 

Kommune-Kari er i dag en av verdens aller største chatbots med tanke på mengde 

innhold som er bygget inn i boten. 

 

 

100 år og født på ny 

Når dette leses, er vi inne i vårt datterselskaps 100. år. Det vitner om «stayerevne» og 

omstillingsevne. Året vil markeres under tittelen «100 år og født på ny». 

«Suksessen med Kari er takket være alle kommunene som bruker Kari i dag, 

delingskulturen de har seg imellom og det gode samarbeidet.» 

– Prosjektleder og rådgiver for chatbot og digitalisering, Anders Mærøe i Prokom 

Allerede i 1889 startet Edvard Sem et spesialforlag for protokoller, skjemaer og 

blanketter for offentlig administrasjon. Under jubileumsutstillingen på Frogner i 

Kristiania 1914 stilte han ut protokoller og skjemaer for 26 forskjellige kommunale 

administrasjonsgrener og fikk gullmedalje. Firmaet leverte en stor andel av de 

rasjoneringskort for brød og andre varer som ble utstedt i Norge under den første 

verdenskrig. 1921 ble blankett- og protokollavdelingen skilt ut, og sammen med J. M. 

Stenersen, dannet Sem firmaet Sem & Stenersen A/S, med sete i Kristiania. 

Fakta om Kommune-Kari 

• Antall kommuner: 85 (68 i 2019)  

• Antall nordmenn som kan få svar: 1 760 000 

• Antall spørsmål siste 365 dager: 930 000 

• Antall spørsmål utenfor åpningstid: 44 % 

• Under utbruddet av mutert virus i Nordre Follo så man en vekst 

på 700 % i antall spørsmål.  
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Vårt vedlikehold er kundens trygghet 

Innenfor alle satsningsområdene bruker konsernet store ressurser på vedlikehold av 

innholdet i våre løsninger i henhold til endringer i lover, regler og forskrifter. Dette gjøres i 

tett dialog med våre samarbeidspartnere og kunder, og gir våre kunder trygghet ved 

anvendelse av våre løsninger. 

Noen nøkkeltall for 2015-2020 

Diagrammene nedenfor illustrerer selskapets utvikling i noen sentrale nøkkeltall. 

De senere årene har vist en positiv utvikling i selskapets inntjening. Det ble gjennomført 

en snuoperasjon i selskapet i 2015. Denne bidro til å etablere driftsresultatet på et nytt og 

høyere nivå. 

 

Driftsmargin er her definert som driftsresultat før bonus delt på omsetning. 

 

Selskapet har en utfordring knyttet til vekst. I 2020 opplevde man en svikt i omsetningen.  

Som vi har sett har utviklingen variert fra område til område. På enkelte områder kan 

nedgangen knyttes til nedstengningen i norsk økonomi. 
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I 2015 gjennomførte selskapet en restrukturering, som førte til en vesentlig reduksjon i 

kostnadene. Kostnadsutviklingen i selskapet må følges nøye. I 2020 har kostnadene falt 

som et resultat av nedstengningen. 

 

Som effektivitetsindikator benytter vi bruttofortjeneste pr. årsverk. 
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2. Driftsresultat og egenkapital 

Spama-konsern 

Driftsinntektene for 2020 er kroner 84,0 millioner mot kroner 92,5 millioner i 2019. 

Som nevnt tidligere er det store forskjeller i utviklingen på de ulike virksomhetsområdene.  

Sammenlignet med 2019 har den største svikten kommet innenfor 3 områder; Fysiske 

produkter (minus 47%), kommunale portaler (minus 25%) og kurs og konferanser (minus 

38%). Andre områder har hatt en tilfredsstillende vekst; digitale produkter (pluss 11%), 

chatbots (pluss 84%) og BookUp (pluss 107%). 

Vi så en positiv utvikling i løpet av året. Ved utgangen av mai hadde vi et driftsresultat 

som bare var 46% av det budsjetterte driftsresultatet, mens samlet sett for 2020 

oppnådde 118% av det budsjetterte driftsresultatet. I fjerde kvartal var omsetning 

marginalt høyere enn budsjettert omsetning i samme periode. 

Selskapet fikk i 2020 et positivt resultat før skatt på kroner 12,0 millioner mot et resultat 

på kroner 14,8 millioner i 2019. Årsresultatet for konsernet er kroner 10,4 millioner etter 

skatt, mot kroner 11,8 millioner i 2019. Egenkapitalandelen er pr. 31.12.20 på 63,9 %. Pr. 

31.12.19 var den på 60,7 %. 

Det ble utbetalt en bonus for 2020 til de ansatte på kroner 2,1 millioner (inkludert 

arbeidsgiveravgift). 

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Likviditeten i selskapet er god. 

Kontantstrømmen er redegjort for i regnskapet. 

Spama har forretningsadresse i Oslo. Som redegjort i styrets beretning har selskapet 

spesiell kompetanse innen bank og finans. 

Bærekraft 

Selskapet har i 2020 utarbeidet et klimaregnskap. Hensikten er å vise organisasjonens 

klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. En 

klimastrategi vil inngå som en integrert del av selskapets ordinære strategiprosess. 

Denne årlige rapporten gjør organisasjonen i stand til å måle nøkkeltall og dermed 

evaluere seg selv over tid. 

Informasjonen som benyttes i et klimaregnskap stammer både fra eksterne og interne 

kilder, og blir omregnet til tonn CO2-ekvivalenter. Analysen er basert på den 

internasjonale standarden "A Corporate Accounting and Reporting Standard", som er 

utviklet av "The Greenhouse Gas Protocol Initiative" - GHG protokollen. Dette er den mest 

anvendte metoden verden over for å måle sine utslipp av klimagasser. ISO standard 

14064-I er basert på denne. 

Morselskapet Spama 

Driftsinntektene for 2020 er kroner 42,6 millioner mot kroner 44,8 millioner i 2019. 

Driftskostnadene er kroner 31,7 millioner mot kroner 35,7 millioner i 2019. Resultatet før 

skattekostnad er kroner 12,0 millioner mot kroner 11,6 millioner i 2019. Etter skattekostnad 

på kroner 2,4 millioner fremkom et årsresultat på kroner 9,5 millioner. Styret foreslår at det 

utbetales et utbytte på kroner 6,4 millioner. Dette er et utbytte i tråd med selskapets 

utbyttepolicy. 
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3. Aksjonærer – tillitsvalgte 

Ved utgangen av 2020 var 88 sparebanker, 2 fellesforetak eid av sparebanker og 2 

fylkeslag aksjonærer i selskapet. Største aksjonær, DNB, eier 7.674 aksjer, som utgjør 

24,31% av aksjekapitalen på kr. 3.155.700. De største aksjonærene vises i note 13 i 

regnskapet. 

Styret 

Styret har siden generalforsamling 2020 hatt følgende sammensetning: 

• Morten Johannessen                                                                                                                

Røyken, styrets leder 

• Administrerende direktør Pål Strand                                                                                                                                           

Hokksund, nestleder 

• Fagsjef Bjørn Olav Bjerke 

Gjerdrum 

• Administrerende banksjef Vidar Skaaland 

Kristiansand 

• Administrerende banksjef Unni Strand 

Sel 

• Daglig leder Halvor Walla                                                                                                                                                    

Oslo 

Varamedlemmer til styret 

Personlig varamedlem for Morten Johannessen: Seksjonsleder Fredrik Wahl, Oslo. 

Personlig varamedlem for fagsjef Bjørn Olav Bjerke: Salgssjef Anne-Line Moren, Oslo. 

Øvrige varamedlemmer 

Administrerende banksjef Anne Grethe Knudsen, Lillesand. 

Administrerende banksjef Nina Holte, Sundebru. 

Styremøter 

Styret har på sin dagsorden hatt fokus på videreutvikling av selskapet gjennom mål og 

strategidiskusjoner, samt oppfølging og kontroll. Videre har kundebehov, 

konkurransesituasjon, risikovurdering samt andre forhold av betydning for selskapet vært 

på dagsorden. 

Styret har i 2020 vedtatt en strategi for selskapet mot 2024. 
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4. Ledelse og revisjon 

Ledelse 

• Halvor Jordbakke, Administrerende direktør 

• Elin Engh, Økonomi/Administrasjon   

• Bjørn Olav Bjerke, Leder Bank og Finans 

• Eivind Olsen, Leder Offentlig 

Revisjon 

RSM Norge AS v/statsautorisert revisor Lars Løyning. 

5. Personal og samfunnsansvar 

Selskapet foretar alminnelige gode tiltak for å fremme miljøet blant medarbeiderne. 

Sykefraværet har i 2020 vært 2,4 %, og er i hovedsak ikke jobbrelatert. Det har ikke 

forekommet arbeidsulykker. 

Arbeidet med likestilling er en viktig del av Spamas personalpolitikk. Det gjelder ved 

rekruttering og kompetanseutvikling, lønnspolitikk og arbeidsvilkår. 

Spama ønsker en mest mulig jevn fordeling mellom kvinner og menn. Gjennom 

selskapets retningslinjer for rekruttering skal kvalitet, mangfold og likebehandling i 

utvelgelsesprosesser sikres. Ved utgangen av 2020 er kvinneandelen på 41 %. 

Kvinneandelen blant ledere i selskapet er på 25 %.  

Etter styrets mening innebærer selskapets virksomhet lite forurensning eller skade for det 

ytre miljø. Det er således ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. 

6. Personal og organisasjon – økt konkurransekraft 

Vi har i 2020 foretatt 1 nyansettelse. I løpet av året er det gjennomført en undersøkelse av 

medarbeidertilfredshet. Tilfredsheten som ble avdekket anses som tilfredsstillende. Det er 

også gjennomført 2 undersøkelser knyttet til den spesielle situasjonen med utstrakt bruk 

av hjemmekontor. 

Det ble i 2020 gjennomført en revisjon av selskapets organisasjon. 

7. Utsikter for 2021 – godt rustet for en digital reise 

Våre to store kundegrupper; bank og finans og offentlig sektor, står midt oppe i en kraftig 

digitalisering. Konsernet har en produktportefølje som er godt tilrettelagt for denne 

reisen. 

2020 er et år da vi har gjort viktige, delvis Skattefunn-finansierte investeringer i utvikling.  

Dette er investeringer innenfor en rekke av våre virksomhetsområder på offentlig sektor. 

Vi er markedsleder innenfor løsninger skreddersydd for å inngå avtaler med bankkunden 

på digitale flater. Innenfor nettbaserte læringsløsninger til bank og finans sektoren har vi i 

en årrekke vært markedsleder. 

I sum gjør dette selskapet godt rustet til å være med våre kunder på digitale reiser. 
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8. Takk 

Styret takker de ansatte for flott innsats i 2020.  

Spama takker for et positivt samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere. 

 

 

 

Oslo, 31. desember 2020 / 3. mars 2021 

Styret i Spama AS 
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RESULTATREGNSKAP 
Beløp i hele tusen. 

 

Spama    Konsern 

2020 2019 
 

 Note 2020 2019 

   DRIFTSINNTEKTER    

42 640 44 769 
 

Salgsinntekter av varer og tjenester 1 84 002 92 569 

42 640 44 769  Sum driftsinntekter  84 002 92 569 

   
    

  
 DRIFTSKOSTNADER    

8 031 8 804  Varekostnad 3 14 827 15 851 

18 420 20 099  Lønnskostnad 4-7 44 704 47 043 

5 003 6 532  Annen driftskostnad 6 11 415 14 796 

304 269  Ordinære avskrivinger 8 605 596 

31 759 35 704  Sum driftskostnader  71 552 78 286 

       

10 882 9 065  Driftsresultat  12 450 14 283 

   
    

  
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER    

1 097 2 589 
 

Finansinntekter 14 249 570 

4 16 
 

Finanskostnader 14 36 37 

1 093 2 573  Resultat av finansposter  213 533 

11 975 11 638  Ordinært resultat før skattekostnad  12 663 14 816 

       

  
 

SKATTEKOSTNAD    

2 435 2 667 
 

Skattekostnad 10 2 262 2 991 

9 540 8 971  Årsresultat  10 401 11 825 

       

  
 

    

   ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER    

6 397 8 868 
 

Avsatt utbytte    

3 143 103 
 

Overført til annen egenkapital 13   

9 540 8 971  Sum disponert    
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BALANSE (I) 
Beløp i hele tusen. 

Spama    Konsern 

2020 2019   Note 2020 2019 

   EIENDELER    

       

   ANLEGGSMIDLER    

         

   VARIGE DRIFTSMIDLER      

354 524  Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 8 645 1 002 

         

   FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER      

17 101 16 313  Aksjer i datterselskaper 2 0  0 

0 0  Andre aksjer  4 4 

9 395 8 492  Andre langsiktige fordringer 7 10 125 9 035 

26 496 24 805  Sum finansielle anleggsmidler  10 128 9 039 

          

26 851 25 329  Sum anleggsmidler  10 773 10 041 

        

   OMLØPSMIDLER     

        

   VARER     

306 179  Varebeholdning 3 1 399 1 275 

       

   FORDRINGER 9   

6 313 6 740  Kundefordringer  12 186 13 966 

8 336 10 009  Fordringer konsernselskap  0 0 

276 341  Andre kortsiktige fordringer 10 3 136 2 163 

14 924 17 089  Sum fordringer  15 321 16 129 

         

   BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE      

16 301 13 636  Bankinnskudd, kontanter o.l. 11-12 50 233 47 780 

         

31 531 30 904  Sum omløpsmidler  66 953 65 184 

         

58 381 56 233  SUM EIENDELER  77 726 75 225 
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BALANSE (II) 
Beløp i hele tusen. 

Spama    Konsern 

2020 2019   Note 2020 2019 

   EGENKAPITAL OG GJELD    

       

   EGENKAPITAL 13   

   Innskutt egenkapital    

3 156 3 156  Aksjekapital 31.557 aksjer à 100,-  3 156 3 156 

3 185 3 185  Overkursfond  3 185 3 185 

6 341 6 341  Sum innskutt egenkapital  6 341 6 341 

       

   Opptjent egenkapital    

32 460 29 317  Annen egenkapital  43 302 39 297 

32 460 29 317  Sum opptjent egenkapital  43 302 39 297 

38 801 35 658  Sum egenkapital  49 643 45 638 

       

   GJELD    

   Avsetning for forpliktelser    

1 831 1 620  Utsatt skatt 10 1 686 1 425 

1 831 1 620  Sum avsetning for forpliktelser  1 686 1 425 

       

   Kortsiktig gjeld    

1 526 1 764  Leverandørgjeld  2 122 3 778 

2 001 0  Betalbar skatt 10 2 001 0 

3 652 3 907  Skyldige offentlige avgifter  5 633 5 710 

6 397 8 868  Avsatt utbytte  6 397 8 868 

4 173 4 416  Annen kortsiktig gjeld 9 10 245 9 806 

17 749 18 955  Sum kortsiktig gjeld  26 398 28 162 

19 580 20 575  Sum gjeld  28 084 29 587 

       

58 381 56 233  SUM EGENKAPITAL OG GJELD  77 726 75 225 

 

Oslo, 31.desember 2020 / 3. mars 2021 

Styret i Spama AS 
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KONTANTSTRØM 
Beløp i hele tusen. 

Spama    Konsern 

2020 2019   Noter 2020 2019 

   Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
11 975 11 638  Resultat før skattekostnad  12 663 14 816 

0 0  Periodens betalte skatt 10 0 0 

0 0  Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler  0 0 

304 269  Ordinære avskrivinger 8 605 596 

0 0  Nedskrivning anleggsmidler  0 0 

-127 266  Endring i varelager 3 -124 722 

428 1 965  Endring i kundefordringer  1 780 541 

-238 -608  Endring i leverandørgjeld  -1 656 517 

662 -3 392  Endring i konsernmellomværende  0 0 

-903 -1 067  Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-
/utbetalinger i pensjonsordninger  -1 089 -1 459 

-433 -1 279  Endring i andre tidsavgrensningsposter  -611 -741 

11 668 7 790  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  11 569 14 992 

       

   Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    

0 0  Innbetaling ved salg av driftsmidler 8 0 0 

-135 -156  Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 8 -248 -186 

0 0  Konsernbidrag til datterselskap  0 0 

-135 -156  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -248 -186 

       

   Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    

-8 868 -1 300  Utbetaling av utbytte 7 -8 868 -1 300 

0 0  Innbetaling av konsernbidrag fra morselskap  0 0 

0 347  Utbetaling av konsernbidrag  0 -0 

-8 868 -953  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -8 868 -1 300 

       

0 0  Effekt av valutakursendringer på kontanter og 
kontantekvivalenter  0 0 

2 665 6 681  Netto endring i kontanter og 
kontantekvivalenter  2 453 13 506 

       

13 636 6 955  Beholdning bank og kontanter 1.1.  47 780 34 274 

16 301 13 636  Beholdning bank og kontanter 31.12.  50 233 47 780 
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NOTER TIL REGNSKAPET 2020 

Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet for morselskap og konsern er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og 

god regnskapsskikk i Norge. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk 

Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Kontantstrømoppstillingen 

er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter 

kontanter og bankinnskudd. 

Driftsinntekter 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter 

hvert som de blir levert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige 

serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i 

takt med levering av ytelsene. 

Utviklingskostnader 

Utviklingskostnader kostnadsføres løpende. Egenregiprosjekter balanseføres i den grad 

det er sannsynliggjort at de fremtidige prosjektinntektene overstiger de balanseførte 

prosjektkostnadene. 

Garanti- og serviceforpliktelser mv 

Garanti- og serviceforpliktelser er i balansen ført opp i regnskapsposten annen kortsiktig 

gjeld. Inntektsføring av avsetningen foretas deretter i takt med levering av garanti- og 

serviceytelsene. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 

ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (laveste 

verdis prinsipp). 

Anleggsmidler og langsiktig gjeld 

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og 

avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives 

til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger 

blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. 

Vedlikehold / påkostning 

Utgifter som påløper for å opprettholde leide eiendommers kvalitetsnivå, kostnadsføres 

når de påløper. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over 

standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres og avskrives over 

leieforholdets gjenværende løpetid. 
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Bruk av estimater 

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og 

verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på 

balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. 

Kontantstrømoppstilling 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og 

kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 

plasseringer. 

Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert 
virksomhet 

Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens §1-3, tilknyttet selskap i §1-4 og 

felles kontrollert virksomhet i §5-18. Datterselskap er selskaper hvor morselskapet har 

bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt 

gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Aksjer i datterselskaper, 

tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter oppkjøpsmetoden. 

Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Minoritetsinteresser 

inngår i konsernets egenkapital. I morselskapets selskapsregnskap er aksjene behandlet 

etter kostmetoden. Utbytte inntektsføres i opptjeningsåret. 

Konsolideringsprinsipper 

Selskap hvor konsernet har bestemmende innflytelse blir konsolidert fra det tidspunktet 

kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). 

Kjøp av datterselskap 

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets 

anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og 

gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på 

oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare 

eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og 

balanseføres mot den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. 

Eliminering av interne poster 

I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets 

eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk 

enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende elimineres. 

Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.  

Varer 

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi 

(Laveste verdis prinsipp). 
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Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for 

avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en 

individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 

kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. 

Skatt 

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet 

og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er 

beregnet med skattesats 22 % på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende 

midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige 

verdier. I beregningen er det også medtatt eventuelle ligningsmessige framførbare 

underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige 

forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. 

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke 

utlignet. 

Pensjonsforpliktelser 

Morselskapet og konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om 

obligatorisk tjenestepensjon. Morselskapets og konsernets pensjonsordninger oppfyller 

kravene om obligatorisk tjenestepensjon og er regnskapsført i henhold til Norsk 

Regnskapsstandard 6 om pensjonskostnader. 

Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser 

som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til 

virkelig verdi. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i 

pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. 

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle 

forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av 

pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når 

den akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det 

overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. 

Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader. 

Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har 

ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene 

klassifiseres som lønns- og personalkostnader. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd 

balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller 

redusere framtidige innbetalinger. 
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Note 1 - Salgsinntekt 

(MNOK kr) 

Salgsinntekter gjelder hele landet og fordeler seg på virksomhetsområdene som følger: 

 Spama Konsern 

 2020 2019    2020  2019 

Arkiv 0 0 1,3 2,1 

Dokument 23,3 23,0 62,4 65,1 

Kompetanseutvikling 18,7  21,0  18,7  21,0 

Øvrige produkter 0,6 0,8 1,5 4,4       

Sum 42,6 44,8 84,0 92,6   

 

Note 2 – Investeringer i datterselskap 

(Hele tall) 

 

Spama AS eier aksjer i følgende konsernselskaper: 

 

Selskap Antall aksjer Eierandel Pålydende 
pr aksje 

Sum 
pålydende 

Bokført 
verdi 

Sem & Stenersen Prokom AS, 
Oslo 250 100% 2.000 500.000 17.101.185 

 

Årets resultat i Sem & Stenersen Prokom AS er 1.872 TNOK. Bokført egenkapital er 27.943 

TNOK. Selskapet deler kontorlokaler med Spama AS. 

Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med oppkjøpsmetoden. 

 

Note 3 - Varer 

Varebeholdningen er vurdert til innkjøpspris for kurante varer og antatt salgspris 

fratrukket forventede salgskostnader for ukurante varer. I denne sammenheng anses en 

andel av beholdningen av varer med lav omløpshastighet som ukurant. 

Beholdningen pr. 31.12.2020 er regnskapsmessig nedskrevet med kr. 85.000 (konsern kr. 

465.000) Tilsvarende tall pr. 31.12.2019 var henholdsvis kr. 135.000 og kr. 575.000. 

 

Note 4 – Ansatte, Miljø 

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt 20 ansatte. Tilsvarende tall for konsern er 44. 

Arbeidsmiljøet anses som godt. Etter styrets mening innebærer Spamas virksomhet ingen 

vesentlig forurensing av det ytre miljø. 
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Note 5 - Lønnskostnad 

(tall i tusen NOK) 
 

Spama Konsern 
 

2020 2019 2020   2019 

Lønn, honorarer og vikartjenester 11 551 12 130 31 138 32 060 

Bonus 817 1 355 1 813 2 798 

Arbeidsgiveravgift 2 451 2 762 5287 5 506 

Ytelsespensjon og AFP 2 375 2 875 3 319 3 907 

Innskuddspensjon 384 463 1 233 1 316 

Forsikringer 172 153 305  291  

Andre personalkostnader 670    361 1 610    1 165    

Sum 18 420  20 099 44 704  47 043  

Selskapet har en kollektiv bonusavtale. Når kriteriene for bonus er oppfylt får daglig leder 

samme ytelse som øvrige ansatte. 

Note 6 – Ytelser til ledende personer 

(tall i tusen NOK) 

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret 

Lønn 1 714 0 

Pensjonsutgifter *) 0 

Annen godtgjørelse 181 0 

*) Daglig leder inngår i selskapets ytelsesordning. 

 

Honorar til styret for 2020 er 499 TNOK. 

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående 

parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets 

egenkapital. 

 

Godtgjørelse til revisor Spama Konsern 

Lovpålagt revisjon 274 465 

Attestasjonstjenester 5 5 

Skatterådgivning 42 42 

Andre tjenester 7 17 

Sum honorar til revisor 328 529 

Beløpene er ekskl. mva. 
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Note 7 - Pensjonsforpliktelser og -kostnader 

Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordning ble lukket 31.12.2006. Til erstatning er det 

opprettet avtale med Storebrand ASA om en innskuddsbasert pensjonsordning. Alle 

nyansatte fra 01.01.2007 blir meldt inn i innskuddsordningen. Kostnader vedr. 

innskuddsordningen vises i note 5. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning i 

henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Pensjonskostnader vedrørende ytelsesordningene er tatt inn i regnskapet i henhold til 

Norsk Regnskaps Standard Pensjonskostnader (NRS6). Standarden tar utgangspunkt i 

nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen 

sammenholdes med verdien av pensjonsmidlene. Forutsetninger for beregningene er 

vurdert i forhold til veiledning NRS6. Sikrede og usikrede pensjonsytelser er regnskapsført. 

Pensjonsforpliktelsene er dekket gjennom forsikringsordning i Storebrand ASA. 

 
  

Spama 
 

Konsern 
Antall personer omfattet av ordningen: 2020 

 
2020 

Aktive 
 

13 
 

18 

Pensjonister 
 

15 
 

21 

Innskuddspensjon 
 

8 
 

26 

Totalt 
 

36 
 

65 

 

Økonomiske forutsetninger til pensjonskostnad for regnskapsåret benyttet for Spama og 

konsernet: 

 2020 2019 
Diskonteringsrente 1,70 % 2,30 % 

Forventet lønnsvekst 2,25 % 2,25 % 

Forventet pensjonsøkning 0,00 % 0,00 % 

Forventert G-regulering 2,00 % 2,00 % 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,70 % 3,80 % 

Levealder tariff K2013BE K2013BE 

 

 
 

Spama Konsern 
 2020 2019 2020 2019 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening                  1 674               1 705      2 273    2 332  

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 33 38         44           51  

Avkastning på pensjonsmidler                    462  893           484         983  

Resultatført planendringeffekt 0    0    0 0    

Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 0    0 0    0    

Netto pensjonskostnad 2 169 2 635 2 801 3 366 
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Spama 2020 2019 

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) pr 31.12               -62 257       -65 735  

Pensjonsmidler (til markedsverdi) per 31.12                59 500        62 100  

Netto pensjonsmidler inkl. aga -2 757 -3 635 

Ikke resultatført virkning av estimatavvik                11 875        11 851  

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. aga 9 119 8 216 

Arbeidsgiveravgift er inkludert i påløpt pensjonsforpliktelse med 14,1 %. 

 

Konsern 2020 2019 

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) pr 31.12              -76 606            -78 972  

Pensjonsmidler (til markedsverdi) per 31.12               72 435             74 210  

Netto pensjonsmidler inkl. aga -4 171 -4 762 

Ikke resultatført virkning av estimatavvik               14 019             13 521  

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. aga 9 848 8 759 

Arbeidsgiveravgift er inkludert i påløpt pensjonsforpliktelse med 14,1 %. 

Note 8 - Driftsmidler 

(tall i tusen NOK) 
 

Spama Konsern 

Anskaffelseskost 01.01.  1 369   2 820  

Tilgang kjøpte driftsmidler  135   248  

Avgang solgte driftsmidler  0     0    

Anskaffelseskost 31.12.  1 504   3 067  

Samlet ordinære avskrivninger før 1.1.2020        846  1 815  

Avgang i året  0     0    

Ordinære avskrivninger i regnskapsåret  304   605  

Bokført verdi 31.12.2020  354   645  

 

Maskiner, inventar og biler med en forventet økonomisk levetid over 3 år er balanseført og 

avskrevet lineært fra 10 % til 30 % pr. år. 

Av morselskapets anskaffelseskost 31.12 er kr. 579 934 (for konsernet kr. 1 056 584) 

påkostning av leide lokaler. Påkostning leide lokaler avskrives lineært over 6 år over 

leiekontraktens løpetid. 
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Investering i og salg (salgspris) av driftsmidler de siste 5 år: 

 Spama Konsern 

 Kjøp Salg Kjøp Salg 

2020 135 0 248 0 

2019 156 0 186 0 

2018 99 0 276 0 

2017 49 0 306 0 

2016 1 122 120 2 179 139 

 

Note 9 - Utestående fordringer/ Kortsiktig gjeld 

(tall i tusen NOK) 

Utestående fordringer er oppført til pålydende. Avsetning til tap på fordringer i SPAMA er 

10 TNOK. Avsetning til tap på fordringer på konsern er 30 TNOK.  

8,3 MNOK av kundefordringene i Spama AS er mot konsernselskap. Av kortsiktig gjeld er 

8,3 MNOK gjeld til konsernselskap. 

Selskapene deler administrasjon og lokaler og fordeler kostnader basert på estimert 

faktisk bruk. Totalt 4,6 MNOK er fordelt mellom selskapene i regnskapsåret.  

Selskapet og konsernet har ingen fordringer med forfall senere enn ett år, annet enn info 

gitt i note 11 om depositum. Tilsvarende har selskapet og konsernet heller ingen gjeld 

med forfall senere enn 5 år, med unntak av pensjon, se note 7. 

Note 10 - Skatter og forskjeller mellom regnskap og skatt 

(tall i tusen NOK) 

Betalbar skatt Spama Konsern 

Resultat før skattekostnad 11 975      12 663        

Permanente forskjeller -908       -900       

Endring i midlertidige forskjeller -960      -1 841         

SkatteFUNN 0 -2 493 

Skattemessig inntekt før anvendelse av underskudd til 
fremføring  

10 107         7 428           

Benyttet underskudd til fremføring 0 0 

Avgitt konsernbidrag -1 010 0 

Årets alm. skattepliktige inntekt 9 097            7 428 

    

Årets skattekostnad fordeler seg på   

Betalbar skatt       2 224  2 224           

Endring i utsatt skatt 211      38                      

Årets skattekostnad*) 2 435        2 262           
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*) Skatt på konsernbidrag til datterselskap utgjør 222 TNOK. Skattekostnaden i mor 

påvirkes ikke av konsernbidraget. 

 

Avstemming av årets skattekostnad 
 

Spama  Konsern 

22% skatt av resultat før skatt 

 
2 635  2 786 

22% av permanente forskjeller 

 
-200  -198 

Beregnet skattekostnad 
 

2 435  2 588 

Effektiv skattesats   
 

20 %  20 % 

 

Midlertidige forskjeller Spama: 31.12.2020 31.12.2019 

Garantier -460 -500 

Anleggsmidler -240 -222 

Varelager 

 

-85 -135 

Pensjonsforpliktelser 9 119 7 148 

Kundefordringer -10 -6 

Fremførbart underskudd 0 - 10 860 

Sum midlertidige forskjeller 8 324 -4 758 

Utsatt skatt 22 %   1 831 1 620 
  

  
 

  

Midlertidige forskjeller Konsern: 31.12.2020 31.12.2019 

Garantier      -1 218 -1 300 

Anleggsmidler       -474 -312 

Varelager 

 

      -465        -575  

Pensjonsforpliktelser     9 849 7 299 

Kundefordringer -30        -26 

Fremførbart underskudd 0 -10 496 

Sum midlertidige forskjeller      7 662 -5 636 

Utsatt skatt 22 %        1 686      1 425 

 

SkatteFUNN 

I datterselskapet Sem & Stenersen Prokom AS har det i 2020 vært fire godkjente 

SkatteFUNN-prosjekter. Totalt har den betalbare skatten blitt redusert med 2 493 TNOK. 

Dette har blitt ført som reduserte lønnskostnader med 2 300 TNOK og reduserte andre 

driftskostnader med 194 TNOK. Skattefordringen er plassert under kortsiktige fordringer. 
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Note 11 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

(tall i tusen NOK) 

 

Bundne bankinnskudd 2020 2019 
   

Spama AS   

Skattetrekksmidler 819 833 

Depositum  276 276 

   

Konsern   

Skattetrekksmidler 1 668 1 613 

Depositum  276 276 

 

Note 12 - Andre forpliktelser 

Morselskapet og datterselskapet Sem & Stenersen Prokom AS leier felles lokaler i Karl 

Johansgt. 37B, Oslo. Det er stilt garanti for husleie i Karl Johansgt. 37B med 1 400 TNOK. 

Note 13 – Egenkapital 

(tall i tusen NOK) 

Spama AS Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum  

Egenkapital pr. 01.01 3 156 3 185 29 317 35 658 

Årets resultat 0 0 9 540 9 540 

Avsatt utbytte 0 0 -6 397 -6 397 

Egenkapital pr. 31.12 3 156 3 185 32 460 38 801 

     

Konsern Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum  

Egenkapital pr. 01.01 3 156 3 185 39 297 45 638 

Årets resultat 0 0 10 401 10 401 

Avsatt utbytte 0 0 -6 397 -6 397 

Egenkapital pr. 31.12 3 156 3 185 43 301 49 642 
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Aksjekapitalen er fordelt på 31.557 aksjer. Det foreligger vedtektsbestemmelser om 

stemmerett. 

 

Selskapets aksjonærer  Antall aksjer (stk)   Eierandel (%)  

DNB Bank ASA 7 674 24,3 % 

SpareBank 1 Nord-Norge 2 312 7,3 % 

SpareBank 1 SMN 2 305 7,3 % 

SpareBank 1 SR-Bank 1 935 6,1 % 

Sparebanken Sør 1 850 5,9 % 

Sparebanken Sogn og Fjordane 788 2,5 % 

SpareBank 1 Østlandet 724 2,3 % 

SpareBank 1 Østfold Akershus 720 2,3 % 

SpareBank 1 Telemark 620 2,0 % 

Sogn Sparebank 580 1,8 % 

Sparebanken Møre 580 1,8 % 

Sparebanken Narvik 580 1,8 % 

Ofoten Sparebank 530 1,7 % 

SpareBank 1 Ringerike Hadeland 510 1,6 % 

Fana Sparebank 500 1,6 % 

SpareBank 1 Buskerud- Vestfold 350 1,1 % 

Sparebanken Vest 345 1,1 % 

Sparebanken DIN 344 1,1 % 

Sparebanken Øst 302 1,0 % 

SpareBank 1 Søre Sunnmøre 300 1,0 % 

Helgeland Sparebank 278 0,9 % 

Askim og Spydeberg Sparebank 250 0,8 % 

Skue Sparebank 250 0,8 % 

Eidsberg Sparebank 200 0,6 % 

Kvinesdal Sparebank 200 0,6 % 

Luster Sparebank 200 0,6 % 

Marker Sparebank 200 0,6 % 

Valle Sparebank  200 0,6 % 

Øvrige 5 930 18,8 % 

TOTAL 31 557 100 % 
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Note 14 - Finansposter 

(tall i tusen NOK) 

 

Spama AS 2020 2019 

   

Finansinntekter   

Inntekt på investering i datterselskap 1 011 2 421 

Annen renteinntekt 75 168 

Annen finansinntekt 11 0 

Sum finansinntekter 1 097 2 589 

   

Finanskostnader   

Annen rentekostnad 3 5 

Annen finanskostnad 1 11 

Sum finanskostnader 4 16 

 

Konsern 2020 2019 

   

Finansinntekter   

Annen renteinntekt 222 564 

Annen finansinntekt 27 6 

Sum finansinntekter 249 570 

   

Finanskostnader   

Annen rentekostnad 6 17 

Annen finanskostnad 30 20 

Sum finanskostnader 36 37 
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Kontakt

Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Telefon sentralbord

(+47) 22 98 31 00

Generell henvendelse

firmapost@spama.no

Karl Johans gate 37 B, inngang Paleet

Adresse

NO-0162 Oslo

www.spama.no
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