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Det som fikk oss HIT, vil ikke få oss DIT 

I 2008 skrev Marshal Goldsmith bestselgeren What Got You Here Won't Get You 
There. 

Bokas tittel er en variant av Albert Einsteins berømte sitat: 

«Vi kan ikke løse våre problemer med den samme tankegangen som skapte dem». 

Når dette leses, er Spama inne i sitt 70. driftsår. 2021 føyer seg inn i en rekke av gode 

driftsresultater for Spama. 

Vi føler oss imidlertid helt trygge på at det som fikk oss HIT ikke vil få oss DIT. «DIT» 

definert som en bærekraftig fremtid for oss som selskap og for oss som samfunn. Vi må 

evne å tenke nytt og bærekraftig. 

La oss foreta en liten faktasjekk: 

Det som blant annet har fått oss HIT er troen på markedet. Troen på at økonomisk vekst 

slik den belønnes på verdens børser vil fremme vår alles felles, langsiktige velstand. På 

tross av advarslene i punkt en og to sender markedet oss tilsynelatende i den andre 

retningen. 

  

1. 9. august 2021 konstaterte FNs 
klimapanel at «det er for sent å 
stoppe kloden fra å bli 1,5 grader 
varmere». 

2. FNs generalsekretær anmodet 
samtidig alle om å stoppe all leting 
etter kull, olje og gass. 

3. Det siste året har Oslo Børs sendt 
sine grønne aksjer ned med 45 %.* 

4. I samme periode sendte Oslo Børs 
Equinor-aksjen opp med 63 %. 
 

*Tall hentet ut 21.02.2022 
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Tomme tønner? 

• «Norsk finansnæring har ledende kompetanse på bærekraft og klimarisiko.» 

• «Som god rådgiver bidrar finansnæringen til å skyve samfunnet i en mer 

bærekraftig retning.» 

Dette var to av uttalelsene som falt under klimatoppmøtet i Glasgow i november 2021.   

Men hjelper bransjen vår virkelig kundene i en bærekraftig retning? Hjelpen kan synes 

noe begrenset. Enkelte banker reduserer kundens månedlige lånekostnad med så lite 

som 2 promille ved opptak av et grønt lån1.   

Vil det få oss DIT? 

For å sitere President Orlean i filmen Don’t Look Up:; «OK, let's bottom line this. What is it 

gonna cost me?». For det kommer til å koste. 

Hvordan skal vi komme oss DIT? 

Som selskap ønsker vi å tenke nytt. Vi innser at det som fikk oss HIT ikke vil få oss DIT. 

Vi arbeider bevisst for å finne svarene som skal få oss DIT uten at vi på noen måte sitter på 

noen fasit. Vi håper at våre digitale reiser sammen med våre kunder kan være vårt lille 

bidrag.   

 

 

Med vennlig hilsen 

Halvor Jordbakke 

Administrerende direktør 

Spama AS 

 

1 Kjøp av bil til 800 000, med en egenkapital på 200 000 og en nedbetalingstid på 5 år. 



Vi gjør det ugjennomtrengelige tilgjengelig.
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STYRETS BERETNING 2021
 

1. Konsernet 

Godt driftsresultat også i 2021 

Årsresultatet etter skatt for 2021 er på kroner 

8,9 millioner mot kroner 10,4 millioner i 2020.  

2021 føyer seg inn i en periode med gode 

driftsresultater. 

Spama AS og Sem & Stenersen Prokom AS 

inngår i konsernet. 

«Vi gjør det ugjennomtrengelige 
tilgjengelig» 

Dette er vår visjon. Enten vi snakker om et 

ugjennomtrengelig offentlig byråkrati, en 

ugjennomtrengelig kundeavtale eller 

komplisert fagstoff. 

Visjonen har vært uendret siden 2015. 

Et møte mellom to kulturer 

Visjonen fungerer godt fordi våre løsninger ofte 

skal brukes i et møte mellom to kulturer.   

En kommunal nettside er eksempelvis et møte 

mellom to kulturer. Den kommunale kulturen, 

med et eget språk og stor forståelse for 

kommunal forvaltning, og innbyggerkulturen, 

med liten forståelse for kommunens 

begrepsapparat og kommunal forvaltning. 

På bankenes nettsider finnes lignende 

eksempler på kulturkollisjoner og 

stammespråk: 

Dette skaper et behov for en brobygger 

mellom leverandørkulturen og brukerkulturen. 

Vi ønsker å ta denne posisjonen. Ny 

finansavtalelov støtter opp om visjonen. Loven 

har som intensjon å gjøre kundeavtalene 

tilgjengelige for folk flest. 

2. Spama AS 

Et meget godt år for bank og finans 

Bank og finans hadde et godt år i 2021 med et 

resultat godt over budsjett. 

Dokumentområdet 

Dokumentområdet fremstod også i 2021 som 

selskapets viktigste område.   

Spama hadde forventet at ny finansavtalelov 

skulle gjennomføres i Q4 2021. På tross av 

utsettelsen av det nye lovverket, leverte 

området også i 2021 gode resultater. 

Juridisk korrekte avtaler – i alle 
kanaler – som kunden forstår 

Spama leverer juridisk korrekte 

avtaledokumenter i alle kanaler. Dette gjør vi i 

tett samarbeid med datasentralene, og ikke 

minst Finans Norge. Vi er garantister for juridisk 

korrekthet. Avtalens viktigste funksjon er tross 

alt at den fungerer godt som et juridisk 

dokument i en eventuell tvist. 

«ETP-er er en samlebetegnelse på 

henholdsvis ETF-er og ETP-er, 

børshandlede fond og børshandlede 

verdipapirer. Vi tilbyr ETP-er med aksjer, 

indekser eller råvarer som underliggende 

faktor.» 
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Ny finansavtalelov i tråd med vår 
visjon 

Vi har 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 heier på ny 

finansavtalelov.   

Spama har løsninger som langt på vei er 

tilpasset det nye lovverket. Vi videreutvikler 

disse løsningene i tett dialog med Finans 

Norge. 

Nye kunder på kompetanseområdet 

Spama er en viktig aktør på dette området. Vi 

dekker alle Finauts fagplaner (bransjens 

autorisasjonsordning). Vi tolker fagplanene slik 

at det er enkelt å anvende læringen. På tross av 

en høy markedsdekning har vi også i 2021 hatt 

en hyggelig kundetilgang. 

Kurs- og konferanseområdet har hatt en 

hyggelig vekst i 2021. 

United Compliance – 13 000 brukere i 
3 ulike land 

En viktig nyvinning de siste årene er United 

Compliance. Vi har, sammen med gode 

partnere, utviklet en løsning for opplæring 

innenfor AML (antihvitvask) og GDPR. 

Løsningen er blitt en bransjestandard for 

opplæring i AML og GDPR for bilforhandlere. 

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 forenkler en 

tekst ved å oversette «juridisk» til «norsk». 

Bærekraft 

Læring innenfor bærekraft er et 

satsningsområde for Spama. Vi 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  

Vi har også laget læring innenfor bærekraft for 

andre bransjer, blant annet shipping. 

  

Figur 1: Spama utvikler et digitalt verktøy for å ivareta 
forklaringsplikten. 
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3. Sem & Stenersen Prokom AS 

På offentlig sektor fortsetter vi med sterk vekst 

på våre nye satsningsområder. Vi hadde håpet 

å få større vekst på de mer tradisjonelle 

produktområdene enn vi klarte å hente ut i 

2021.   

Høy innovasjonstakt 

Også i 2021 drev selskapet viktig innovasjon. 

Innovasjonen er støttet gjennom SkatteFUNN-

ordningen til Norsk Forskningsråd. 

Innovasjonen er ellers finansiert over driften 

godt hjulpet av god inntjening på andre 

områder. 

Kombinasjonen av et godt driftsresultat for 

selskapet som helhet og høy innovasjonstakt, 

gjør at vi føler oss godt rustet for 2022. 

«Det et menneske sår, skal det også 
høste» 

Sitatet er fra Paulus’ brev til Galaterne. Noe av 

det viktigste på offentlig sektor er å finne den 

riktige balansen mellom utvikling og høsting. 

På enkelte områder har vi vært gode til å så, 

men for dårlige til å høste. 

På andre områder har vi vært gode til å høste, 

men mindre gode til å så. 

I motsetning til i landbruket styres imidlertid 

ikke aktivitetene av årstidene. Hos oss må vi så 

og høste på samme tid. Utfordringen er å finne 

den rette balansen. 

Vi har de senere årene hatt god vekst på flere 

områder: sykehus, chatbots og BookUp for å 

nevne noen. 

Parallelt har vi investert tungt i utvikling på de 

mer tradisjonelle områdene våre. Her håper vi 

å kunne høste i årene som ligger foran oss.

 

  

Figur 3: Vekst for områdene sykehus, chatbots og Bookup. 
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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. Vi ønsker å redusere 

avstanden mellom innbyggerens spørsmål og 

etatens svar. Siden 2017 har vi jobbet med å 

utvikle Kommune-Kari. Dette er kommunenes 

felles chatbot. Her skapes det stordriftsfordeler. 

Kommunene kan dele løsningen seg imellom 

og videreutvikle den sammen. Kommune-Kari 

er i dag en av verdens aller største chatbots. 

 

Vårt vedlikehold er kundens trygghet 

Innenfor alle satsningsområdene bruker vi 

store ressurser på vedlikehold. Innholdet 

vedlikeholdes i henhold til endringer i lover, 

regler og forskrifter. Dette gir våre kunder 

trygghet. 

  

Figur 4: Et søkeresultat på en 
tradisjonell kommunal nettside: 
"ingen treff". 

Figur 5: Kommune-Kari: Ett spørsmål – 
ett svar. Visjonen er realisert. 
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4. Noen nøkkeltall 2015-2021 

Grafene nedenfor illustrerer selskapets 

utvikling i noen sentrale nøkkeltall. 

Driftsresultat før bonus 

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 

Driftsmargin er her definert som driftsresultat 

før bonus delt på omsetning. 

 

Salg 

Selskapet har en utfordring knyttet til vekst. I 

2021 har vi omorganisert for nettopp å 

tilrettelegge bedre for vekst. Omsetningen i 

fysiske produkter har falt med 8,4 millioner 

mellom 2015 og 2021. 

Effektivitetsindikator 

Som effektivitetsindikator benytter vi 

bruttofortjeneste pr. årsverk. 
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5. Driftsresultat og egenkapital 

Spama-konsern 

Driftsinntektene for 2021 er kroner 84,9 

millioner mot kroner 84,0 millioner i 2020.  

Selskapet fikk i 2021 et positivt resultat før skatt 

på kroner 10,9 millioner mot et resultat på 

kroner 12,7 millioner i 2020. 

Årsresultatet for konsernet er kroner 8,9 

millioner etter skatt, mot kroner 10,4 millioner i 

2020. Egenkapitalandelen er pr. 31.12.21 på 

63,1 %. Pr. 31.12.20 var den på 63,9 %. 

Det ble utbetalt en bonus for 2021 til de 

ansatte på kroner 2,9 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 2021 utarbeidet et 

klimaregnskap. Hensikten er å vise 

organisasjonens klimagassutslipp. Denne 

rapporten gjør at vi kan måle nøkkeltall og 

følge utviklingen over tid. 

Morselskapet Spama AS 

Driftsinntektene for 2021 er kroner 42,2 

millioner mot kroner 42,6 millioner i 2020. 

Driftskostnadene er kroner 30,8 millioner mot 

kroner 31,7 millioner i 2020. Resultatet før 

skattekostnad er kroner 11,4 millioner mot 

kroner 12 millioner i 2020. Etter skattekostnad 

på kroner 2,5 millioner fremkom et årsresultat 

på kroner 8,9 millioner. Styret foreslår at det 

utbetales et utbytte på kroner 6,7 millioner. 

Dette er et utbytte i tråd med selskapets 

utbyttepolicy. 

6. Aksjonærer – tillitsvalgte  

Ved utgangen av 2021 var 85 sparebanker og 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. Hele 

aksjonærlisten vises i notene til regnskapet. 

Styret 

Styret har siden generalforsamling 2021 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 

* Av habilitetsårsaker trådte Halvor Walla ut av styret høsten 

2021. 

Varamedlemmer til styret 

Personlig varamedlem for Morten 

Johannessen: Anders Thorbjørnsen, Oslo. 

Personlig varamedlem for fagsjef Bjørn Olav 

Bjerke: Løsningsarkitekt Chris Sukantakul, Oslo. 

Øvrige varamedlemmer: administrerende 

banksjef Anne Grethe Knudsen, Lillesand                                                                           

og administrerende banksjef Nina Holte, 

Sundebru. 
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Styremøter 

Styret har på sin dagsorden hatt søkelys på 

videreutvikling av selskapet gjennom mål og 

strategidiskusjoner, samt oppfølging og 

kontroll. Videre har kundebehov, 

konkurransesituasjon, risikovurdering og andre 

forhold av betydning for selskapet vært på 

dagsordenen. 

Styret har i 2021 vedtatt en strategi for 

selskapet mot 2024. 

Det er tegnet styreansvarsforsikring med en 

forsikringssum på kr. 10 000 000. 

7. Ledelse og revisjon 

Ledelse 

• Halvor Jordbakke, Administrerende 

direktør    

• Elin Engh, Økonomi/Administrasjon 

• Bjørn Olav Bjerke, Leder Bank og Finans 

• Eivind Olsen, Direktør Kundeleveranser 

• Richard Hovdsveen, Direktør Vekst 

• Petter Bjedila, Leder Teknologi 

Revisjon 

RSM Norge AS v/statsautorisert revisor Lars 

Løyning. 

8. Personal og samfunnsansvar 

Selskapet ønsker å fremme miljøet blant de 

ansatte. Sykefraværet har i 2021 vært 2,63 %, 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 

2021 er kvinneandelen på 42 %. Kvinneandelen 

blant ledere i selskapet er på 17 %.  

Etter styrets mening innebærer selskapets 

virksomhet lite forurensning eller skade for det 

ytre miljø. Det er derfor ikke iverksatt spesielle 

tiltak på dette området. 

9. Personal og organisasjon – økt 
konkurransekraft 

Vi har i 2021 foretatt 2 nyansettelser. I løpet av 

året er det gjennomført en undersøkelse av 

medarbeidertilfredshet. Tilfredsheten som ble 

avdekket anses som tilfredsstillende. 

Det ble i 2021 gjennomført en mindre 

omorganisering ved å lage en egen avdeling 

for Vekst. Dette for å gjøre selskapet enda 

bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. 

10. Finansiell risiko 

Konsernets finansielle risiko anses som 

liten. Kundenes karakter gjør at kredittrisikoen 

er liten. Historisk har selskapet hatt svært lave 

tap på fordringer. Markedsrisikoen anses som 

normal. Budsjettet for 2022 er risikovurdert, og 

risikoen anses å ligge innenfor det 

akseptable. Det vil alltid være betydelig 

usikkerhet knyttet til fremtidige vurderinger, 

men vi anser ikke at det er grunn for ytterligere 

beskrivelser av risikoer og usikkerhetsfaktorer. 

Styret anser risikoen for fremtidige risikoer som 

normal. 
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11. 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 produkter som er 

godt tilrettelagt for denne reisen. 

2021 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 

finanssektoren har vi i en årrekke vært blant 

markedslederne. 

I sum gjør dette selskapet godt rustet til å være 

med våre kunder på deres digitale reise. 

 

12. Takk 

Styret takker de ansatte for flott innsats i 2021. 

Spama takker for et positivt samarbeid med 

våre kunder og samarbeidspartnere. 

 

Oslo, 31. desember 2021 / 10. mars 2022 

Styret i Spama AS 
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RESULTATREGNSKAP 
Beløp i hele tusen. 

 

Spama    Konsern 

2021 2020 
 

 Note 2021 2020 

   DRIFTSINNTEKTER    

42 188 42 640 
 

Salgsinntekter av varer og tjenester 1 84 895 84 002 

42 188 42 640  Sum driftsinntekter  84 895 84 002 

   
    

  
 DRIFTSKOSTNADER    

7 224 8 031  Varekostnad 3 13 434 14 827 

18 354 18 420  Lønnskostnad 4-7 47 149 44 704 

4 953 5 003  Annen driftskostnad 6 13 021 11 415 

252 304  Ordinære avskrivinger 8 465 605 

30 783 31 759  Sum driftskostnader  74 069 71 552 

       

11 405 10 882  Driftsresultat  10 826 12 450 

   
    

  
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER    

31 1 097 
 

Finansinntekter 14 99 249 

2 4 
 

Finanskostnader 14 9 36 

29 1 093  Resultat av finansposter  91 213 

11 433 11 975  Ordinært resultat før skattekostnad  10 917 12 663 

       

  
 

SKATTEKOSTNAD    

2 539 2 435 
 

Skattekostnad 10 2 003 2 262 

8 895 9 540  Årsresultat  8 914 10 401 

       

  
 

    

   ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER    

6 671 6 397 
 

Avsatt utbytte    

2 224 3 143 
 

Overført til annen egenkapital 13   

8 895 9 540  Sum disponert    
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BALANSE (I) 
Beløp i hele tusen. 

Spama    Konsern 

2021 2020   Note 2021 2020 

   EIENDELER    

       

   ANLEGGSMIDLER    

         

   VARIGE DRIFTSMIDLER      

147 354  Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 8 393 645 

         

   FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER      

17 101 17 101  Aksjer i datterselskaper 2 0  0  

0 0  Andre aksjer  4 4 

11 550 9 395  Andre langsiktige fordringer 7 12 508 10 125 

28 651 26 496  Sum finansielle anleggsmidler  12 511 10 128 

    
       

28 798 26 851  Sum anleggsmidler  12 905 10 773 

         

   OMLØPSMIDLER      

         

   VARER      

293 306  Varebeholdning 3 1 345 1 399 

       

   FORDRINGER 9   

6 792 6 313  Kundefordringer  12 599 12 186 

8 261 8 336  Fordringer konsernselskap  0 0 

311 276  Andre kortsiktige fordringer 10 2 567 3 136 

15 364 14 924  Sum fordringer  15 165 15 321 

         

   BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE      

16 679 16 301  Bankinnskudd, kontanter o.l. 11-12 52 789 50 233 

         

32 335 31 531  Sum omløpsmidler  69 300 66 953 

         

61 133 58 381  SUM EIENDELER  82 205 77 726 
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BALANSE (II) 
Beløp i hele tusen. 

Spama    Konsern 

2021 2020   Note 2021 2020 

   EGENKAPITAL OG GJELD    

       

   EGENKAPITAL    

   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    

34 684 32 460  Annen egenkapital  45 545 43 302 

34 684 32 460  Sum opptjent egenkapital  45 545 43 302 

41 025 38 801  Sum egenkapital 13 51 886 49 643 

       

   GJELD    

   Avsetning for forpliktelser    

2 306 1 831  Utsatt skatt 10 1 624 1 686 

2 306 1 831  Sum avsetning for forpliktelser  1 624 1 686 

       

   Kortsiktig gjeld    

1 051 1 526  Leverandørgjeld  2 031 2 122 

2 064 2 001  Betalbar skatt 10 2 064 2 001 

4 009 3 652  Skyldige offentlige avgifter  6 044 5 633 

6 671 6 397  Avsatt utbytte 13 6 671 6 397 

4 008 4 173  Annen kortsiktig gjeld 9 11 884 10 245 

17 803 17 749  Sum kortsiktig gjeld  28 695 26 398 

20 108 19 580  Sum gjeld  30 319 28 084 

       

61 133 58 381  SUM EGENKAPITAL OG GJELD  82 205 77 726 

 

Oslo, 31. desember 2021 / 10. mars 2022 

Styret i Spama AS 

  



 15 

KONTANTSTRØM 
Beløp i hele tusen. 

Spama   Konsern 

2021 2020   2021 2020 

   Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   
11 433 11 975  Resultat før skattekostnad 10 917 12 663 

-2 001 0  Periodens betalte skatt -2 001 0 

0 0  Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 

252 304  Ordinære avskrivinger 465 605 

0 0  Nedskrivning anleggsmidler 0 0 

14 -127  Endring i varelager 54 -124 

-493 -7 907  Endring i kundefordringer -413 1 780 

-475 -238  Endring i leverandørgjeld -91 -1 656 

89 -1 011  Endring i konsernmellomværende 0 0 

-2 154 -903  Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-
/utbetalinger i pensjonsordninger -2 383 -1 089 

156 9 574  Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 619 -611 

6 820 11 666  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 9 167 11 568 

      

   Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   

0 0  Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0 

-45 -135  Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -214 -248 

0 0  Konsernbidrag til datterselskap 0 0 

-45 -135  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -214 -248 

      

   Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   

-6 397 -8 868  Utbetaling av utbytte -6 397 -8 868 

0 0  Innbetaling av konsernbidrag fra morselskap 0 0 

0 0  Utbetaling av konsernbidrag til morselskap 0 0 

-6 397 -8 868  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -6 397 -8 868 

      

0 0  Effekt av valutakursendringer på kontanter og 
kontantekvivalenter 0 0 

378 2 665  Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 2 556 2 452 

      

16 301 13 636  Beholdning bank og kontanter 1.1. 50 233 47 780 

16 679 16 301  Beholdning bank og kontanter 31.12. 52 789 50 233 
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NOTER TIL REGNSKAPET 2021 

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 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 

 2021 2020    2021  2020 

Arkiv 0 0 1,1 1,3 

Dokument 23,4 23,3 62,6 62,4 

Kompetanseutvikling 18,2  18,7  18,2  18,7  

Øvrige produkter 0,6 0,6 3,1 1,5 

Sum 42,2 42,6 84,9 84,0 

 

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 19 TNOK. Bokført egenkapital er 27.962 

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. 31.12.2021 er regnskapsmessig nedskrevet med kr. 78.000 (konsern kr. 

425.000) Tilsvarende tall pr. 31.12.2020 var henholdsvis kr. 85.000 og kr. 465.000. 

Note 4 – Ansatte, miljø 

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt 19 årsverk. Tilsvarende tall for konsern er 43. 

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 
 

2021 2020 2021   2020 

Lønn, honorarer og vikartjenester 10 690 11 551 32 472 31 138 

Bonus 1 110 817 2 537 1 813 

Arbeidsgiveravgift 2 510 2 451 5 681 5 287 

Ytelsespensjon og AFP 2 789 2 375 3 922 3 319 

Innskuddspensjon 411 384 1 281 1 233 

Forsikringer 152 172 293  305  

Andre personalkostnader 691    670    963    1 610    

Sum 18 354  18 420  47 149  44 704  

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 1 732 0 

Pensjonsutgifter *) 0 

Annen godtgjørelse 179 0 

*) Daglig leder inngår i selskapets ytelsesordning. 

 

Honorar til styret for 2021 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 279 615 

Andre tjenester 38 62 

Sum honorar til revisor 317 677 

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: 2021 

 
2021 

Aktive 
 

10 
 

15 

Pensjonister 
 

18 
 

24 

Innskuddspensjon 
 

8 
 

26 

Totalt 
 

36 
 

65 

 

Økonomiske forutsetninger til pensjonskostnad for regnskapsåret benyttet for Spama og 

konsernet: 

 2021 2020 
Diskonteringsrente 1,90 % 1,70 % 

Forventet lønnsvekst 2,75 % 2,25 % 

Forventert G-regulering 2,50 % 2,00 % 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,10 % 2,70 % 

Levealder tariff K2013BE K2013BE 

 

 
 

Spama Konsern 
 2021 2020 2021 2020 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening                 1 502               1 674      2 134      2 273  

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 22 33         31          44  

Avkastning på pensjonsmidler                1 085                 462           1 254            484  

Resultatført planendringeffekt 0    0    0 0 

Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 0    0    0    0    

Netto pensjonskostnad 2 609 2 169 3 418 2 801 
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Spama 2021 2020 

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) pr 31.12               -63 023                -62 257  

Pensjonsmidler (til markedsverdi) per 31.12                63 700                59 500  

Netto pensjonsmidler inkl. aga 677 -2 757 

Ikke resultatført virkning av estimatavvik                10 596                 11 875  

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. aga 11 273 9 119 

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

 

Konsern 2021 2020 

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) pr 31.12              -77 689               -76 606  

Pensjonsmidler (til markedsverdi) per 31.12               77 700                72 435  

Netto pensjonsmidler inkl. aga 11 -4 171 

Ikke resultatført virkning av estimatavvik               12 221                14 019  

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. aga 12 321 9 848 

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

Note 8 - Driftsmidler 

(tall i tusen NOK) 
 

Spama Konsern 

Anskaffelseskost 01.01.  1 504   3 067  

Tilgang kjøpte driftsmidler  45   214  

Avgang solgte driftsmidler  0     0    

Anskaffelseskost 31.12.  1 549   3 281  

Samlet ordinære avskrivninger før 1.1.2021        1 150  2 421  

Avgang i året  0     0    

Ordinære avskrivninger i regnskapsåret  252   467  

Bokført verdi 31.12.2021  147   393  

 

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 

2021 45 0 214 0 

2020 135 0 248 0 

2019 156 0 186 0 

2018 99 0 276 0 

2017 49 0 306 0 

 

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 

informasjon 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 11 433      10 916        

Permanente forskjeller 107       109       

Endring i midlertidige forskjeller -2 157      -2 460         

SkatteFUNN 0 -1 922 

Skattemessig inntekt før anvendelse av underskudd til 
fremføring  

9 383         6 644           

Benyttet underskudd til fremføring 0 2 739 

Avgitt konsernbidrag 0 0 

Årets alm. skattepliktige inntekt 9 383            9 383 

    

Årets skattekostnad fordeler seg på   

Betalbar skatt       2 064  2 064           

Endring i utsatt skatt 475      -61                      

Årets skattekostnad 2 539        2 003           
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Avstemming av årets skattekostnad 
 

Spama  Konsern 

22% skatt av resultat før skatt 

 
2 515  2 402 

22% av permanente forskjeller 

 
24  -399 

Beregnet skattekostnad 
 

2 539  2 003 

Effektiv skattesats   
 

22 %  18 % 

 

Midlertidige forskjeller Spama: 31.12.2021 31.12.2020 

Garantier -460 -460 

Anleggsmidler -245 -240 

Varelager 

 

-78 -85 

Pensjonsforpliktelser 11 273 9 119 

Kundefordringer -10 -10 

Fremførbart underskudd 0 0 

Sum midlertidige forskjeller 10 480 8 324 

Utsatt skatt 22 %   2 306 1 831 
  

  
 

  

Midlertidige forskjeller Konsern: 31.12.2021 31.12.2020 

Garantier      -1 208      -1 218 

Anleggsmidler       -447       -474 

Varelager 

 

      -425        -465  

Pensjonsforpliktelser     12 231     9 849 

Kundefordringer -30        -30        

Fremførbart underskudd -2 739 0 

Sum midlertidige forskjeller      7 382      7 662 

Utsatt skatt 22 %        1 624      1 686 

 

SkatteFUNN 

I datterselskapet Sem & Stenersen Prokom AS har det i 2021 vært tre godkjente 

SkatteFUNN-prosjekter. Totalt har den betalbare skatten blitt redusert med 1 922 TNOK. 

Dette har blitt ført som reduserte lønnskostnader med 1 558 TNOK og reduserte andre 

driftskostnader med 344 TNOK. Skattefordringen er plassert under kortsiktige fordringer. 
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Note 11 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

(tall i tusen NOK) 

 

Bundne bankinnskudd 2021 2020 
   

Spama AS   

Skattetrekksmidler 759 819 

Depositum  276 276 

   

Konsern   

Skattetrekksmidler 1 658 1 668 

Depositum  276 276 

 

Note 12 - Andre forpliktelser 

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

Johansgt. 37 B, Oslo. Det er stilt garanti for husleie i Karl Johansgt. 37 B 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 32 460 38 801 

Årets resultat 0 0 8 895 8 895 

Avsatt utbytte 0 0 -6 671 -6 671 

Egenkapital pr. 31.12 3 156 3 185 34 684 41 025 

     

Konsern Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum  

Egenkapital pr. 01.01 3 156 3 185 43 301 49 642 

Årets resultat 0 0 8 914 8 914 

Avsatt utbytte 0 0 -6 671 -6 671 

Egenkapital pr. 31.12 3 156 3 185 45 545 51 886 
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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 ASA 1 935 6,1 % 

Sparebanken Sør 1 850 5,9 % 

SpareBank 1 Sørøst-Norge 970              3,1 % 

Sparebanken Sogn og Fjordane 788              2,5 % 

SpareBank 1 Østlandet 724 2,3 % 

SpareBank 1 Østfold Akershus 720 2,3 % 

Sparebank 68 grader Nord 670 2,1 % 

Sogn Sparebank 580 1,8 % 

Sparebanken Møre 580 1,8 % 

Sparebanken Narvik 580 1,8 % 

SpareBank 1 Ringerike Hadeland 510 1,6 % 

Fana Sparebank 500 1,6 % 

Sparebanken Vest 345 1,1 % 

Sparebanken DIN 344 1,1 % 

Sparebanken Øst 302 1,0 % 

SpareBank 1 Søre Sunnmøre 300 1,0 % 

Sparebank 1 Helgeland 278 0,9 % 

Askim og Spydeberg Sparebank 250 0,8 % 

Skue Sparebank 250 0,8 % 

SpareBank 1 Nordmøre 220 0,7 % 

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 % 

Flekkefjord Sparebank 184 0,6 % 

Øvrige 5 386 17,1 % 

TOTAL 31 557 100 % 
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Note 14 - Finansposter 

(tall i tusen NOK) 

 

Spama AS 2021 2020 

   

Finansinntekter   

Inntekt på investering i datterselskap 0 1 011 

Annen renteinntekt 30 75 

Annen finansinntekt 1 11 

Sum finansinntekter 31 1 097 

   

Finanskostnader   

Annen rentekostnad 2 3 

Annen finanskostnad 0 1 

Sum finanskostnader 2 4 

 

Konsern 2021 2020 

   

Finansinntekter   

Annen renteinntekt 90 222 

Annen finansinntekt 9 27 

Sum finansinntekter 99 249 

   

Finanskostnader   

Annen rentekostnad 6 6 

Annen finanskostnad 3 30 

Sum finanskostnader 9 36 
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