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Ambita skaper viktige 
samfunnsverdier i 
skjæringspunktet mellom 
offentlig og privat sektor og 
i møte mellom næringsliv 
og forbruker i noen av livets 
viktigste øyeblikk.

Dette gjør vi som en foredler av eiendomsdata, som 
en tilrettelegger gjennom tekniske løsninger og 
integrasjoner, som en partner på begge sider av 
en eiendomstransaksjon, og gjennom kontinuerlig 
utvikling av verdiforslag som forbedrer og forenkler 
våre kunders hverdag.
 
Ambita AS er et heleid statlig aksjeselskap under 
Nærings- og fiskeridepartementet med hovedkontor 
i Henrik Ibsens gate 100. I tillegg til Ambita AS 
består Ambita-gruppen av Boligmappa AS og Alva 
Technologies AS. Ved utgangen av 2018 hadde gruppen 
86 ansatte.

Viktige markeder og 
satsingsområder

 I 2018 befestet Ambita-gruppen sin posisjon som et 
innovativt teknologiselskap gjennom blant annet;  
• Integrasjon av maskinlæring i fagsystemene til 

eiendomsmeglerne
•  Automatisering av tinglysing for advokater
• Heldigitale eiendomsoppgjør for alle parter i en 

boligtransaksjon
•  Forbedret beslutningsstøtteløsninger for banker  

og inkassoselskaper
•  Aktivert over 1 million boligmapper for boligeiere  
•  Nytt innovasjonsprosjekt mot privatmarkedet - 

OIAIO
•  Tett samarbeid med sterke forsknings- og 

fagmiljøer for å utvikle gode datadrevne løsninger
 
Ambita-gruppen leverer løsninger og tjenester rettet 
mot tre hovedsegmenter; eiendom, bank og finans og 
bygg og anlegg. 

Eiendom
 
2018 var et godt år med rekordmange 
boligtransaksjoner. Sammen med treffende løsninger 



bidro dette til en solid vekst innen eiendomssegmentet 
for Ambita. Eiendomssegmentet inkluderer 
eiendomsmeglere, takst, advokater og står samlet sett 
for rundt tre fjerdedeler av inntektene i gruppen.
 
Hovedtjenestene i dette markedet er salg av 
meglerpakkedata via handelsportalen Infoland.no og 
Infoland-integrasjoner. Innen eiendomssegmentet 
ligger også tjenester levert av Alva Technologies AS 
som har utviklet verdiestimeringsalgoritmer basert på 
maskinlæring som markedsføres under merkevaren 
Virdi. Virdi har som målsetning å øke effektiviteten i 
boligmarkedet samt skape verdi for både profesjonelle 
brukere så vel som private.
 

Bank og finans

De tradisjonelle forretningsmodellene utfordres 
og gir rom for å tenke annerledes og skape nye 
muligheter. Det blir viktigere for kundene våre å 
effektivisere hele verdikjeden. Her kan Ambita bistå 
som komplett tjenesteleverandør i hele verdikjeden 
fra en bolig bygges til eiendommen bytter eier. Bank- 
og finanssegmentet utgjør rundt en tiendedel av 
inntektene i gruppen.
 
Digitalt eiendomsoppgjør
I 2015 åpnet Statens kartverk for digital tinglysing. 
Det innebærer muligheten for en omfattende 
effektivisering av tidligere løsning der dokumenter 
måtte fraktes fysisk mellom aktørene i en handel og til 
slutt leveres hos Statens kartverk på Hønefoss.
 
I 2018 lanserte vi en samhandlingsløsning for bank, 
megler og boligeiere som inngår i et eiendomsoppgjør 
som sikrer at Ambitas kunder kan samhandle 
sikkert og effektivt med andre aktører i markedet. 
Flere kunder er godt i gang og en rekke oppgjør er 
gjennomført digitalt.I 2019 styrkes denne satsingen og 
flere aktører skal ta løsningen i bruk.
 

Bygg og anlegg

Bygg og anlegg inkluderer aktører innen rehabilitering, 
ombygging og tilbygg (ROT-bransjen) og tjenestene 
levert av Boligmappa. Byggebransjen har for tiden høy 
aktivitet og pressede marginer noe som fører til et 
sterk behov for effektivisering og datadrevne prosesser. 
Dette gir store muligheter for Ambita og reflekteres 
i solid inntektsvekst. Bygg og anlegg utgjør godt over 
en tiendedel av inntektene. Vi forventer fortsatt vekst 
i denne bransjen og Bygg og anlegg er et av de store 
satsingsområdene til Ambita.

Digitalisering av byggebransjen - byggesøknaden.no
Byggesøknaden er et samarbeid med Direktoratet 
for Byggkvalitet (Fellestjenester BYGG), Norconsult 
Informasjonssystemer og Ambita om å digitalisere hele 
byggesøknadsprosessen.
 
Første versjon av Byggesøknaden, digital nabovarsling 
og prosjekt, ble lansert i 2018 og har blitt tatt godt 
imot i markedet. Målsetningen med Byggesøknaden 
er å samle innsikt, ha kvalitetssikret data og 
dokumentasjon slik at byggesøknadsprosessen 
gjennomføres uten stopp eller forsinkelser. 
Denne tjenesten vil bli utvidet til større deler av 
byggesøknadsprosessen i 2019.
 
Boligmappa.no
Tjenesten er levert av Boligmappa AS og er et 
felles bransjeløft for å bedre tilgangen på viktig 
boligdokumentasjon, og for å forebygge svart arbeid.
 
Året 2018 står som en milepæl i Boligmappa sin 
historie med; DigiPost-integrasjon, mer enn 1 million 
eiere har aktiverte boligmapper og 20 000 prosjekter 
dokumenteres per måned. I 2019 fortsetter arbeidet 
med å engasjere boligeierne, satse sammen med 
flere partnere og intensivere kommunikasjon og 
markedsføring som gjør løsningen enda mer synlig.
 

OIAIO - innovasjon mot privatmarkedet

OIAIO gjør det enklere å formalisere forhold som 
mange synes det er vanskelig å snakke om; testamente 
og samboerkontrakt, og fordele verdier.
 
Stikkord for 2019 er “måle, bygge, lære”. Den første 
løsningen ble raskt satt sammen for at teamet skulle 
få erfaringer. Disse blir nå tatt i bruk i arbeidet med 
videreutviklingen og ikke minst markedsføringen av 
tjenesten, blant annet i sosiale medier.
 

Ambita AS er i skyen

I 2018 flyttet vi serverne våre i skyen. For Ambita gir 
dette en mer optimal allokering av ressurser, samt 
bedre kapasitet. Skyplattformen er fleksibel  
og skalerbar, samtidig som at høye krav til sikkerhet  
og personvern tilfredsstilles.
 

Årsregnskapet

Styret mener årsregnskapet gir et riktig bilde av 
konsernets stilling ved årsskiftet. Årsregnskapet er 



avsluttet i henhold til regnskapsloven og god norsk 
regnskapsskikk for selskaper som ikke er små 
(NGAAP) og styret bekrefter at forutsetningene for 
fortsatt drift er tilstede.
 
Driftsinntektene for Ambita-konsernet i 2018 var kr. 
394,0 mill. og tilsvarer en vekst på 7 % mot 2017. 
Tilsvarende tall for Ambita AS er NOK 372,0 mill og en 
vekst på 6 % sammenliknet med 2017. Inntektsveksten 
kommer fra nye kunder, nye verdiforslag, økt dekning 
gjennom nye leverandører og som følge av høyt 
transaksjonsvolum i boligmarkedet i 2018. Fordelt på 
selskapene sto Ambita AS for 94 %, Boligmappa AS 
6 % og Alva Technologies AS for 0 % av konsernets 
driftsinntekter.
 
Driftsresultatet for konsernet endte på kr. 14,9 mill. 
og for Ambita AS kr. 21,8 mill. For konsernet er dette 
en styrking av resultatet på kr. 8,9 mill. mot i fjor. 
Det gode driftsresultat skyldes hovedsakelig økte 
inntekter sammen med et sterkt fokus på å tilpasse 
driftsmodellene til selskapene i gruppen.
 
Varekostnaden ble kr. 237,1 mill., som er en økning 
på kr. 12,5 mill. fra 2017, hvilket ga en kunstig høy 
bruttomargin sammenliknet med 2017. Endringen 
skyldes at Ambita i 1. kvartal 2018 tok hjem utviklingen 
som var blitt satt ut til Riga, slik at disse kostnadene nå 
reflekteres i økt personalkost. Ambita har i 2018 også 
rustet opp kompetansemiljøene med nye ressurser 
på flere områder, og fortsetter med dette fremover.  
Driftskostnadene reflekterer migreringen av IT-drift 
og servere til skytjenester og kostnader knyttet til 
nedbygging av utvikling i utlandet.
  
 
Utbytte og resultatdisponering
 
Resultat før skatt for konsernet ble kr. 15,8 mill. og 
årsresultat etter skatt kr. 10,9 mill. Styret foreslår 
at det utbetales et utbytte på kr 4,4 mill. tilsvarende 
40 % av Ambita-konsernets årsresultat og at kr. 6,5 
mill. overføres til annen egenkapital, inklusive ikke-
kontrollerende eierinteresser.
 
 
Finansielle forhold og kapitalstruktur

Gruppens finansielle stilling er sterk og selvfinansiert. 
Totalkapitalen er på kr.183,8 mill. hvorav 
egenkapitalandelen utgjør 60 %. Egenkapitalen har 
en akseptabel størrelse sett i lys av virksomhetenes 
art og omfang. Gruppens langsiktige gjeld er primært 
aksjonærlån i Boligmappa AS. All kortsiktig gjeld 
dekkes inn av omløpsmidler og likviditetsreserven er god.

Kontantstrøm fra drift er på kr. 32,0 mill. Kontantstrøm 
etter investe rings-  og finansieringsaktiviteter er 
på kr.  7,3 mill. Reduksjonen skyldes hovedsakelig  
investeringer i systemer som inkluderer utkjøp av 
Eddie fra Alva Technologies AS på kr. 21,9 mill.
     
Gruppens og selskapenes sterke posisjon i markedet 
sikrer en forutsigbar kontantstrøm. En solid finansiell 
stilling, herunder en robust kapitalstruktur og en 
for utsigbar utbyttepolitikk, er nødvendig for å gi 
virksom heten handlingsrom for å realisere gruppens 
langsiktige vekststrategi.    
 
 
Risiko og risikostyring

Ambita-konsernet og selskapene jobber aktivt 
med å identifisere risiko og å håndtere denne. 
Risikoreduserende tiltak utvikles løpende og settes i 
verk i tett dialog med styret.
 

Eierstyring, samfunnsansvar og ytre miljø
 
Ambita etterlever anbefalingene som er gitt av Norsk 
utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).
 
Administrasjonen rapporterer til styret om 
samfunnsansvar etter behov, men minimum en 
gang i året. Alle relevante dokumenter, som etiske 
retningslinjer, verdier og antikorrupsjon er publisert 
 på hjemmesidene til selskapet.
 
Ambita sin virksomhet forurenser ikke det ytre miljø 
og selskapet arbeider kontinuerlig med å redusere 
eventuelle miljøbelastninger.
 
 
Organisasjon, helse, miljø og sikkerhet
 
Kunnskap, erfaring og kompetanse er Ambita sin 
viktigste ressurs. Et overordnet mål for alle selskapene 
er å sikre et godt arbeidsmiljø, der det blir lagt til rette 
for både personlig og faglig utvikling.
 
I Ambita jobbes det aktivt for å opprettholde et godt 
arbeidsmiljø preget av mangfold, og med kollegialt 
samhold på tvers av etnisitet, kjønn, religion, livssyn og 
alder. Sertifiseringen “Great Place to Work” fra 2018 
er en viktig del av dette arbeidet. Med sertifiseringen 
følger  forpliktelser som krever et aktivt og bevisst 
forhold til å utvikle arbeidsmiljøet og de ansatte.
 
Ambita jobber for å fremme  mangfold og likestilling på 
alle nivåer i konsernet, og ansetter de best kvalifiserte 



kandidatene. Ambita har nulltoleranse for trakassering 
og maktmisbruk og en bevisst holdning til situasjoner 
og strukturer som kan gi grunnlag for denne formen 
for atferd. Det er utarbeidet rutiner for, og informert 
om, rutiner for trygg varsling.
 
Ved utgangen av 2018 hadde Ambita AS 80 ansatte 
fordelt på 28 kvinner og 52 menn, det vil si en 
kvinneandel på 35 %. I ledergruppen i Ambita AS er  
det 4 menn og 3 kvinner. Styret i Ambita består av  
7 medlemmer, hvorav 4 er kvinner.
 
I 2018 hadde Ambita AS et sykefravær på 2,2 %, 
hvorav korttidsfraværet utgjør 2,1 %. Sykefraværet 
ligger godt under gjennomsnittsnivået i det norske 
arbeidsmarkedet. I likhet med fjoråret var det ingen 
personskader eller ulykker.
 

Lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Kompensasjonsutvalget er underlagt styret. 
Dets hovedoppgave er å foreslå kompensasjon til 
administrerende direktør og utarbeide eventuelle 
retningslinjer for variabel lønn til andre ledende 
ansatte i Ambita AS og datterselskapene. Disse vil 
alltid være i tråd med selskapets egne retningslinjer 
for lederlønn.
 
Lederlønnserklæringen er inntatt i note 2 i 
årsregnskapet og blir behandlet på generalforsamling 
i 2019. Erklæringen har det krav til innhold som følger 

av statens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig 
eierandel og den oppdateres årlig.

Fremtidsutsikter

I 2019 skal Ambita fortsatt ha skarpt fokus på utvikling 
og nye initiativer som skaper verdi for kunder og 
brukere. Konkrete initiativer som vi arbeider med  
i 2019 er;
• Samhandlings- og oppgjørstjenestene våre mot 

eiendom, bank og finans
• Demokratisering av data og effektivisere bolig-  

og eiendomsmarkedet
• Bygge datadrevne modeller og forbedre 

verdiestimeringstjenestene
• Bistå bygg- og anleggsbransjen med gode 

digitaliserings- og effektiviseringstjenester
 
Kunde- og brukeropplevelsen er i fokus og er en 
drivkraft for nyutvikling. Det er derfor Ambita skal 
fortsette å være et attraktiv selskap som fokuserer  
på å utvikle og tiltrekke seg god kompetanse.
 
Vi har lang erfaring og en solid teknologisk 
infrastruktur med partner- og brukerfokus, 
innovasjonsprosjekter og fleksibel utviklingsmetodikk 
noe som fører Ambita på høyden med de som ligger 
i front med digitalisering og innovasjon. Det skal vi 
fortsette å være i 2019.
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