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Aider Konsern AS

Styrets 
årsberetning



Styrets årsberetning 2021
for Aider Konsern AS
Aider Konsern AS er et holdingsselskap for selskaper som leverer regnskap- og 
rådgivningstjenester. Selskapets adresse er Karenlyst allé 11, 0278 Oslo. 

Selskapet investerer hovedsakelig i andre selskaper som leverer regnskaps- og 
teknologitjenester til kunder som outsourcer hele eller deler av økonomifunksjonen. 

Utvikling i resultat og stilling 
Aider Konsern AS hadde et årsresultat i 2021 på TNOK 8 159 og en balanse 
på TNOK 254 291. Egenkapitalprosenten var 24.2%

Konsernet hadde et årsresultat på TNOK 13 765 og en balanse på TNOK 566 904. 
Omsetningen var TNOK 318 495 (TNOK 131 401 i 2020).  Egenkapitalprosenten var på 49.8% 
(55.1% i 2020). 

Underliggende drift har vært god hele året, men prosesser knyttet til oppkjøp og integrasjoner 
har medført kostnader som har påvirket resultatet negativt. 

Redegjørelse for foretakets utsikter

Aiders visjon lyder: 
«Vi skal redefinere regnskapsbransjen ved å bygge et kompetansehus med 
utgangspunkt i regnskap»

Aider er et visjon- og verdidrevet selskap. Visjonen er styrende for alle prioriteringer Aider 
gjør. 

Aiders strategi om å være en innovatør i regnskapsbransjen baserer seg på 3 suksessfaktorer:
      • Folk
      • Forenkling
      • Fremover
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Folk
Aider setter «Folk først». Vi har sterk tro på at flinke folk er kjernen til suksess. Aider har en 
offensiv rekrutteringsstrategi og rekrutterer både erfarne og nyutdannede. Regnskaps-
bransjen er i stor endring, noe som krever en annen kompetanse og profil på menneskene 
enn de som historisk ble ansatt i regnskapsbransjen. Aider skaffer seg et stort kompetanse-
fortrinn ved at vi rekrutterer en betydelig andel av våre ressurser nå, sammenlignet med 
konkurrentene våre, som rekrutterte sine ansatte i en tid hvor kravene og forventningene 
var annerledes. «Folk først» innebærer også en betydelig satsing på utvikling av Aiderne 
i organisasjonen, hvor det viktigste er å tilrettelegge det daglige arbeidet slik at våre ansatte 
får nye utfordringer og utviklende oppgaver. I tillegg satses betydelig ressurser på interne 
og eksterne kompetanseutviklingstiltak.

Forenkling
«Forenkling» er Aiders andre fokusområde. Forenkling i regnskapsbransjen handler om å ta 
i bruk teknologi. I Aider er vi er ikke opptatt av teknologi for teknologiens skyld. Vårt fokus er 
å forvalte mulighetene den gir oss. Mulighetene til å forenkle. Det er nødvendig for å effekt-
ivisere, og for å skape oversikt og forståelse. Vi gjør det komplekse enkelt. 

Fremover
Den siste suksessfaktoren handler om å skape bevegelse – å sette kursen «fremover» både 
for våre ansatte, kundene våre, regnskapsbransjen og samfunnet. Folka våre skal vi hjelpe 
fremover på en kompetansereise. For kundene våre gjennom å definere og levere felles 
forbedringsagendaer for å skape utvikling og en mer relevant økonomifunksjon og admini-
strative prosesser. 

Regnskapsbransjen, hvor Aider har en ambisjon om å bidra til å løfte anseelsen og attraktivi-
teten. Og sist med ikke minst samfunnet vi er en del av. Både lokalsamfunn, hvor vi vil hjelpe 
et lønnsomt og konkurransedyktig næringsliv og skape spennende arbeidsplasser, samt stor-
samfunnet hvor vi gjerne bruker kompetansen og tjenestene våre til å bidra til økt bærekraft.

Oppkjøp gjennomført i 2021:
Aider har gjennomført 6 oppkjøp i 2021:  

     • Master Regnskap (Sandefjord)
     • Abra Regnskap (Trondheim)
     • Imprezzio (Bodø)
     • Prokurist (Oslo)
     • Vingman (Drammen)
     • PwC Accounting (Oslo, Bergen, Kristiansand) – regnskapsmessig virkning fra 2022
    
     Aider har satt opp et team som arbeider med oppkjøp, og en standardmetodikk 
     for å sikre god on-boarding av oppkjøpte selskap. 
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Organisk vekst
Selv om det har blitt gjennomført et betydelig antall oppkjøp i 2021, mener styret likevel at 
den organiske veksten er viktigst for Aiders strategiske utvikling. Organisk vekst er selve 
bekreftelsen på at Aider er et attraktivt selskap både for nye ansatte og  kunder.

2021 har vært et godt år for Aider også med tanke på den organiske veksten. Det har blitt 
ansatt 80 nye personer, og gjort nysalg på 84 MNOK. I tillegg er det gjennomført on-boarding 
og opplæring av totalt 18 personer i «Aider kull 2021» igjennom høsten.

Oppsummert
Styret mener at Aider, med de aktiviteter som er gjennomført i 2021, er svært godt
posisjonert for videre lønnsom vekst, og ta rollen som «kompetansehuset» i 
regnskapsbransjen i Norge.

Sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer
Alle regnskapsførerselskaper er omfattet av forskrift om risikostyring og internkontroll. 
Styret har fokus på dette arbeidet både i forhold til arbeidet med risikovurdering og 
oppfølging risikoreduserende tiltak.

Styret opplever ikke at risikobildet har endret seg vesentlig i 2021 og har særlig fokusert på 
følgende risikoområder: 
     • Vekst-risiko
     • IKT-risiko
     • Hvitvaskingsrisiko

Vekst-risiko
Aider vokser med stor fart, både organisk og gjennom oppkjøp. Det innebærer at det er en 
løpende tilvekst av mennesker i organisasjonen som ikke kjenner til selskapets kvalitetsrutin-
er og retningslinjer. Aider har derfor stort fokus på on-boarding av nye selskaper og personer 
bl.a. ved at:
• Videreutviklet metodikk og dokumentasjon av oppkjøpsprosesser
• Det er etablert en kvalitetsorganisasjon nasjonalt og i hver region
• Leder av kvalitet sitter i styret og sikrer at kvalitetsarbeidet blir godt belyst i styrets diskusjoner
• Ved oppkjøp settes det ned et tverrfaglig prosjekt team som sikrer alle aspekter av    
   on-boarding inklusive implementering av kvalitetsrutiner
• Det er investert betydelig i opplæring program for nye, bl.a. felles nasjonal samling, 
   skriftlige rutiner, online kurs m.m.
• Det utpekes en personlig fadder som bidrar med å avklare spørsmål for alle nyansatte   
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IKT-risiko
Aider har viktig teknologileveranser til kundene våre. Dette er et område hvor det skjer store 
endringer. Dette gjør at overvåkning av IKT-risiko er en viktig del av risikoarbeidet i Aider.

For å håndtere dette, har Aider bygd opp et sterkt fagmiljø på Tech-siden med ca 40 
personer hvor også IKT-risikoarbeidet håndteres for å sikre god kompetanse og 
koordinering.

Aider har valgt ikke å gjøre IT-drifting selv, men gjennom partnere. Dette gjør at vi deler 
risiko, kompetanse og kontrolltiltak med underleverandørene knyttet til driftsaktivitetene. 

Hvitvaskingsrisiko
Styret opplever at Finanstilsynets forventninger på hvitvaskingsområdet er økende. Dette 
har styret tatt inn over seg ved flere tiltak. Blant annet justeringer av kvalitetssystemene for 
lettere å kunne samle dokumentasjon og vurderinger ett sted. Som i fjor, har Styret hatt egne 
seanser hvor uttalelser/rapporter fra Finanstilsynet har blitt gjennomgått for læring og 
justering av egne rutiner.

Ved gjennomgang av Hvitvaskingsrutinen i desember 2021, besluttet styret at de Regionale 
kvalitetsansvarlige skal også være Etterlevelsesansvarlige i forhold til Hvitvasking. Styret 
understøttet i tillegg Hvitvaskingsansvarliges oppsummering om at vurderinger gjort i den 
virksomhetsinnrettede risikovurderingen videreføres til den enkelte kunde, og at punkter 
med forhøyet risiko følges opp.

Finansiell risiko
Konsernet hadde per utgangen av 2021 et langsiktig lån på MNOK 128,2. I tillegg har
konsernet etablert en kassekreditt på MNOK 20 for å sikre likviditeten og øke fleksibiliteten i
den daglige driften. I tillegg er selskapene i konsernet innrettet i en konsernkontoordning for
å sikre likviditet for hvert selskap. Kassekreditten var trukket med TNOK 900 i konsernet per
31.12.2021. Kontantstrøm fra driften dekker inn de kortsikte forpliktelsene og følges løpende
opp av styret.

I april 2022 har Aider valgt å refinansiere lånene og tilføre likviditet gjennom et
obligasjonslån på MNOK 500 og med en trekk-mulighet på totalt MNOK 1 750. Dette gir
større fleksibilitet for investeringer. For nærmere informasjon se avsnitt om «Hendelser
etter balansedagen»

Styrets vurdering er at selskapet og konsernet er godt oppkapitalisert og har en god
likviditetssituasjon, både per 31.12.2021 og etter opptak av obligasjonslån.
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Hendelser etter balansedagen
Aider har to hendelser etter balansedagen styret ønsker å opplyse særskilt om:
     1. Opptak av obligasjonslån på MNOK 500, med trekk-mulighet på totalt MNOK 1 750.
    2. Integrasjon av PwC Accounting

Ad 1 - Obligasjonslån
Styret har ønsket større forutsigbarhet og tryggere rammer for finansieringen av den videre 
vekstreisen. På den bakgrunn valgte styret å hente inn en obligasjon i mai 2022 på MNOK 
500, med trekk-mulighet på totalt MNOK 1 750, som har kommet til utbetaling i juni 2022. 
Obligasjonen er et bullett lån med løpetid på 4 år, som korresponderer med tidslinjen til Aid-
ers nåværende strategi som løper til 2026. 

Lånet ble hentet inn i en tid med stor markedsmessig urolighet. Likefult ble obligasjonen tatt 
svært godt i markedet, med betydelig overtegning av svært solide investorer fra hele 
Norden. Styret tar dette som et tydelig tegn på at markedet vurderer Aider som en sikker og 
solid investering i en urolig tid.

Ad 2 – Integrasjon av PwC Accounting
I desember 2021 gjorde Aider et oppkjøp av PwC Accounting i sterk konkurranse med de 
største aktørene i regnskapsbransjen i Norge. Oppkjøpet ble gjort med overtakelse 1.3.2022. 

Styret mener oppkjøpet av PwC Accounting har stor strategisk betydning. Det innebærer 
at Aider overtok 107 ansatte og ca 750 kunder fordelt på 3 kontorer (Oslo, Bergen og Kris-
tiansand). Men ikke minst overtok Aider et selskap som representerer en kultur, en arbeids-
metodikk og et verdisett som er helt i tråd med Aiders visjon om å bygge et kompetansehus i 
regnskapsbransjen i Norge. 

Et så stort oppkjøp innebærer en større integrasjonsrisiko enn «normale» oppkjøp som Aider 
gjennomfører. Derfor har det vært stort fokus i organisasjonen på gode integrasjons- og 
on-boardingsaktiviteter. Styret opplever at disse har vært gjennomført på en svært god måte, 
noe som har vært medvirkende til at kundeavgang og ansattavgang har vært lav. 

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2021 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved 
at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Forskning- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har hatt flere utviklingsprosjekter innenfor sine tjenesteområder på IT-, regnskaps- 
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og lønnsproduksjon, herunder robotiserte prosjekter og kundeapplikasjoner. Totalt er det 
balanseført MNOK 11 per 31.12.2021.

Arbeidsmiljø
Sykefraværet i konsernet var på ca. 4.5% gjennom hele 2021. Dette anses å være aksept-
abelt, men aktivt arbeid med å holde sykefraværet nede er et kontinuerlig tiltak i Aider. 

Det har ikke blitt rapportert eller forekommet arbeidsrelaterte uhell eller ulykker, hverken på 
personer eller materiell. 
Det er praktisert fleksibilitet med tanke på arbeidssted slik at alle medarbeidere har hatt 
muligheten for å jobbe hjemmefra i perioder hvor dette har vært mest hensiktsmessig. 

Likestilling
Konsernet hadde ved utgangen av året 298 ansatte (ekslusiv PwC Accounting), av disse er 
187 kvinner (59%). Kvinneandelen i lederstillinger utgjør 42%. Lederstillinger defineres som 
stillinger med særskilt ansvar for et tjenesteområde eller avdeling. 

Det er ikke forskjellsbehandling i avlønning eller andre måter mellom kjønnene. Likt arbeid 
skal avlønnes likt i Aider.
Det er ansatt personer med mangfoldskompetanse i 2022 for å sette fokus på mangfold og 
likestilling. 

Tiltak for å hindre diskriminering mv.
Konsernet har på plass varslingsrutiner for å fange opp uønskede hendelser og forhindre 
f.eks. diskriminering. Ansettelsesprosesser involverer alltid flere personer slik at flere vur-
derer hver kandidat og derigjennom utelukker eventuelle personlige bias. Til sist gjøres det 
kalibrering av lønnsoppgjør og opprykk til ledende stillinger på kontornivå, regionnivå og/
eller nasjonalt nivå for å lettere fange opp eventuelle systematiske skjevheter i avlønningen, 
muligheter for opprykk osv.
Fra 2022 har vi i tillegg iverksatt løpende medarbeiderundersøkelser hvor vi også fokuserer 
på mangfold.

Styreansvarsforsikring
Selskapet har styreansvarsforsikring på konsernnivå som også omfatter 
Aider Konsern AS sitt styre.

Ytre miljø
Det er ingen forurensning fra driften til selskapet og konsernet utover det som er allmenn 
akseptert i forhold til art av drift. 
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Styret har valgt å utarbeide en ESG-rapport for 2021 for Aider konsernet basert på NSRS-
rammeverket. Dette arbeidet er et rammeverk for bedre strukturert arbeid, både for 
miljøtiltak og bærekraft for øvrig. 

Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering
Styret i Aider Konsern AS foreslår at årets overskudd på NOK 8 158 898 overføres til annen 
egenkapital. 

OSLO, 30.06.2022

e-signert

Andreas Vik
Styremedlem/daglig leder

e-signert

Bjørnar Fjeld
Styremedlem
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Kornsernregnskap: Resultatregnskap

Driftsinntekter Note 2021 2020

Driftsinntekter Note 2021 2020

Finansinntekter og finanskostnader Note 2021 2020

Salgsinntekt 14 317 115 398 128 557 932

Annen driftsinntekt 1 379 649 2 843 565

Sum driftsinntekter 318 495 047 131 401 497

Varekostnad -47 715 074 -21 571 284

Lønnskostnad 16 -198 887 567 -90 322 749

Avskrivning og nedskrivning av driftsmidler 6, 7, 8 -12 301 088 -14 688 715

Annen driftskostnad 15, 16, 17 -29 601 376 -19 264 811

Sum driftskostnader -288 505 105 -145 847 558

Driftsresultat 29 989 942 -14 446 061

Annen renteinntekt 19 71 676 145 345

Annen finansinntekt 19 53 579 106 074

Resultat fra tilknyttede selskaper 9, 19 -108 080 -212 045

Annen rentekostnad 19 -10 262 590 -2 065 466

Annen finanskostnad 19 -11 625 -14 595

Resultat av finansposter -10 257 039 -2 040 687

Ordinært resultat før skattekostnad 19 732 903 -16 486 748

Skattekostnad på ordinært resultat 11 -5 967 862 4 491 990

Årsresultat 13 765 041 -11 994 758
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Overføringer Note 2021 2020

Resultat per aksje Note 2021 2020

Utvidet resultat Note 2021 2020

Totalresultatet fordeler seg som følger: Note 2021 2020

Tilordnet aksjonærer i morselskapet 3 11 881 626 -12 240 131

Tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser 3 1 883 415 245 374

Sum overføringer 13 765 041 -11 994 758

Videreført virksomhet

 - Ordinært 138 -120

 - Utvannet 138 -120

Avhendet virksomhet 0 0

Årsresultat 13 765 041 -11 994 758

Poster som ikke vil bli omklassifisert til 
resultatet 0 0

Poster som kan bli omklassifisert til resultatet 0 0

Utvidet resultat etter skatt 13 765 041 -11 994 758

Kontrollerende eierinteresse 11 881 626 -12 240 131

Ikke-kontrollerende eierinteresse 1 883 415 245 374
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Konsernregnskap: Balanseoppstilling

EIENDELER Note 2021 2020

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Forskning og utvikling 8 11 541 327 9 015 824

Utsatt skattefordel 11 2 222 178 2 631 653

Goodwill 4, 8 424 382 404 372 727 906

Sum immaterielle eiendeler 438 145 908 384 375 383

Bruksrett eiendeler 6 47 088 195 47 689 755

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 7 4 539 390 3 215 237

Sum varige driftsmidler 51 627 585 50 904 992

Investeringer i tilknyttede selskap 9 1 009 875 1 117 955

Andre langsiktige fordringer 6 119 756 615 463

Sum finansielle anleggsmidler 1 129 632 1 733 418

Sum anleggsmidler 490 903 125 437 013 794

Varige driftsmidler
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Bankinnskudd

Omløpsmidler Note 2021 2020

Fordringer

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 2020

Innskutt egenkapital

Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 24 058 077 15 893 999

Sum bankinnskudd 24 058 077 15 893 999

Sum omløpsmidler 76 000 718 54 256 766

Sum eiendeler 566 903 843 491 270 560

Kundefordringer 17 46 329 650 34 577 090

Andre kortsiktige fordringer 13 5 612 990 3 785 677

Sum fordringer 51 942 642 38 362 767

Aksjekapital 3 1 000 000 1 000 000

Overkurs 281 794 430 281 794 430

Sum innskutt egenkapital 282 794 430 282 794 430

Udekket tap -396 095 -12 240 320

Minoritet 37 400 0

Sum opptjent egenkapital -358 695 -12 240 320

Sum egenkapital 282 435 735 270 554 110
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Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt 11 175 510 210 215

Sum avsetning for forpliktelser 175 510 210 215

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 99 876 327 97 445 168

Leieforpliktelser 6 48 402 400 48 232 353

Sum annen langsiktig gjeld 148 278 727 145 677 521

Kortsiktig gjeld

Gjeld til selskaper i samme konsern 18 25 891 399 0

Leverandørgjeld 12 425 705 16 498 837

Betalbar skatt 11 6 502 820 721 511

Skyldig offentlige avgifter 26 538 145 19 244 144

Annen kortsiktig gjeld 13 64 655 802 38 364 222

Sum kortsiktig gjeld 136 013 870 74 828 714

Sum gjeld 284 468 107 220 716 450

Sum egenkapital og gjeld 566 903 843 491 270 560

e-signert

Andreas Vik
Styremedlem/daglig leder

e-signert

Bjørnar Fjeld
Styremedlem
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Oppstilling av endringer i 
egenkapitalen

Aksjekapital Overkurs Annen 
egenkapital Udekket tap Minoritet Totalt

Egenkapital per. 01.01.2020 30 000 -5 570 -189 24 241

Kapitalforhøyelse 970 000 281 800 000 282 770 000

Resultat for perioden -12 240 131 245 374 -11 994 758

Utbytte til minoritet -245 374 -245 374

Egenkapital pr. 31.12.2020 1 000 000 281 794 430 0 -12 240 320 0 270 554 110

Resultat for perioden 11 881 626 1 883 415 13 765 041

Transaksjon med minoritet -37 400 37 400 0

Utbytte til minoritet -1 883 415 -1 883 415

Egenkapital pr. 31.12.2021 1 000 000 281 794 430 0 -396 094 37 400 282 435 736
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Resultat før skattekostnad 19 732 903 -16 486 748

Periodens betalte skatt -451 256 760 323

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 12 301 088 14 688 715

Endring i kundefordringer -11 009 474 26 851 053

Endring i leverandørgjeld 3 787 306 -4 694 479

Endring i andre tidsavgrensningsposter 68 747 012 -1 648 439

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 93 107 578 19 470 424

Konsernregnskap: Kontantstrømoppstilling

Indirekte modell Note 2021 2020

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -11 020 021 -869 728

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i datterselskap -65 832 135 -330 562 136

Kontanter mottatt ved oppkjøp 4 15 468 440 17 867 904

Netto endring i kassekreditt -25 891 399 0

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -87 275 114 -313 563 960

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 16 850 000 27 217 535

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -14 273 012 0

Inn/utbetalinger av egenkapital 3 0 282 770 000

Utbetalinger av utbytte -245 374 0

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 2 331 614 309 987 535

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 19 184 098 15 893 999

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01. 15 893 999 0

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12. 35 078 097 15 893 999

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
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Noter
til konsern
Aider Konsern AS



Noteoversikt

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Note 2 - Beskrivelse av virksomheten
Note 3 - Antall aksjer og aksjeeiere
Note 4 - Virkning av endring i konsernsammensetning
Note 5 - Estimatusikkerhet
Note 6 - Leieavtaler
Note 7 - Varige driftsmidler
Note 8 - Immaterielle verdier
Note 9 - Investering i datterselskap og tilknyttede foretak
Note 10 - Langsiktig rentebærende gjeld
Note 11 - Skatt
Note 12 - Bankinnskudd
Note 13 - Fordringer og gjeld
Note 14 - Salgsinntekter
Note 15 - Spesifikasjon av driftskostnader etter art
Note 16 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte
Note 17 - Kundefordringer
Note 18 - Mellomværende med selskap i samme konsern
Note 19 - Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader
Note 20 - Finansiell risiko, klassifisering av finansielle instrumenter og måling av virkelig verdi
Note 21 - Transaksjoner med nærstående parter
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Note 1 - Regnskapsprinsipper

Aider Konsern AS er et Aksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i 
Karenslyst allé 11, 0278 Oslo. Aider Konsern ASs konsernregnskap for regnskapsåret 2021 ble 
vedtatt i styremøte den 24.06.2022. Konsernets virksomhet er beskrevet i note 2.

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet
Konsernregnskapet til Aider Konsern AS er avlagt i samsvar med internasjonale regnskapsstand-
arder (IFRS) som er vedtatt av EU og obligatoriske for
regnskapsår påbegynt 1. januar 2021 eller senere, samt norske opplysningskrav som følger av 
regnskapsloven per 31.12.2021.

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av føl-
gende regnskapsposter:
- Bygninger som er målt til regulert beløp
- Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet og finansielle instrumenter gjennom 
andre inntekter og kostnader
- Investeringseiendommer målt til virkelig verdi

Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og 
hendelser under ellers like forhold.

Endringer i regnskapsprinsipper og noteopplysninger
Ingen endringer i IFRS med virkning for 2021-regnskapet har vært relevante i år.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter regnskapet til morselskapet og dets datterselskaper per 31.12.2021. 
Et foretak vurderes å være kontrollert av konsernet når konsernet er eksponert for eller har 
rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i vedkommende foretak, og har mulighet til 
å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over foretaket. Konsernet kontrollerer derfor et 
foretak som det er investert i, dersom og bare dersom, konsernet:
- har makt over foretaket
- er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket
- har mulighet til å bruke sin makt over foretaket, til å påvirke sin avkastning.

Dersom konsernet har flertallet av stemmerettighetene i et foretak, er foretaket presumptivt et 
datterselskap i konsernet. For å underbygge denne presumsjonen og der konserne ikke innehar 
flertallet av stemmerettighetene, vurderer konsernet alle relevante fakta og omstendigheter, for å 

Årsrapport • Aider Konsern AS

24



evaluere hvorvidt konsernet har kontroll over foretaket det er investert i. Herunder vurderes 
blant annet eierandel, stemmeandel, eierstruktur og relative styrkeforhold, samt opsjoner 
kontrollert av konsernet og aksjonæravtaler eller andre avtaler. Se note 9 for nærmere 
beskrivelse av konsernets vurderinger knyttet til kontrollbegrepet.

Vurderingene gjøres for hver investering.

Konsernet foretar en revurdering om det kontrollerer eller ikke kontrollerer et foretak når fakta 
og omstendigheter indikerer at det foreligger endringer i et eller flere av kontrollelementene.

Overtakelsesmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger, se 
note 4. Datterselskaper konsolideres fra og med det tidspunktet konsernet oppnår kontroll og 
utelates fra konsolidering når kontroll opphører.

Resultatet, samt hver enkelt komponent i andre inntekter og kostnader henføres til konsernet 
og til ikke-kontrollerende eierinteresser, selv om dette medfører underskudd hos de 
ikke-kontrollerende eierinteressene. Dersom det er nødvendig, justeres datterselskapenes 
regnskaper slik at de er i trådmed konsernets regnskapsprinsipper. Konserninterne 
transaksjoner og konsernmellomværende, samt gevinster og tap som er oppstått ved 
transaksjoner mellom selskapene, er eliminert. Ikke-kontrollerende eierinteresser presenteres 
på egen linje innenfor egenkapitalen i konsernbalansen.

Endring i eierandel uten tap av kontroll
Endringer i eierandeler i datterselskapene som ikke medfører tap av kontroll regnskapsføres 
som en egenkapitaltransaksjon. Vederlaget innregnes til virkelig verdi og differansen mellom 
vederlaget og balanseført verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser regnskapsføres mot 
kontrollerende eieres egenkapital.

Tap av kontroll
Ved endring i eierandel som medfører tap av kontroll måles vederlaget til virkelig verdi. 
Balanseført verdi av eiendeler (inkludert goodwill) og forpliktelser i datterselskapet og 
ikke-kontrollerende eierinteressene fraregnes på tidspunkt for tap av kontroll. Den virkelige 
verdien av vederlaget som forpliktelser i datterselskapet og ikke kontrollerende eier-
interessene fraregnes på tidspunkt for tap av kontroll. Den virkelige verdien av vederlaget 
som er mottatt innregnes og en eventuell gjenværende eierandel måles til virkelig verdi. 
gevinst eller tap innregnes i resultatet på det tidspunkt kontroll opphører.

Årsrapport • Aider Konsern AS

25



Tilknyttet selskaper og felleskontrollert virksomhet
Konsernet har investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomheter. 
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll 
eller felles kontroll, over den finansielle og operasjonelle styringen.

Felleskontrollert virksomhet er en felleskontrollert ordning der de partene som har felles 
kontroll over ordningen har rett til ordningens netto eiendeler. Felles kontroll er den 
kontraktsmessige avtalen om deling av kontroll over en ordning som bare foreligger når 
beslutninger om relevante aktiviteter krever enstemmighet mellom de partene som deler 
kontroll.

Vurderingselementene som benyttes ved bestemmelse av om konsernet har felles kontroll 
eller bestemmende innflytelse over et selskap er tilsvarende som vurderingene av kontroll 
av datterselskaper. For nærmere beskrivelse av konsernets vurderinger knyttet til grad av 
innflytelse og felles kontroll, samt klassifisering av felleskontrollert ordning, se note 9.

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet innregnes etter egenkapitalmetoden 
fra det tidspunktet betydelig innflytelse eller felles kontroll oppnås og inntil slik innflytelse 
opphører. Ved førstegangsinnregning vurderes tilknyttede foretak og felleskontrollert 
virksomhet til anskaffelseskost. Konsernets andel av resultatet i tilknyttede selskaper og 
felleskontrollerte virksomheter innregnes i den balanseførte verdien av enhetene, mens 
konsernets andel av resultatet innregnes i konsernets resultat. Goodwill relatert til det 
tilknyttede selskapet og felleskontrollert virksomheten blir inkludert i balanseført verdi av 
investeringen, og testes ikke for nedskrivning på individuell basis.

Konsernets resultatandel fra investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert 
virksomhet, er presentert på egne linjer i resultatregnskapet.
Endringer i andre inntekter og kostnader i disse investeringene er inkludert i konsernets 
andre inntekter og kostnader. Tilsvarende konsernets andel av føringer direkte mot 
egenkapital i underliggende investering, presenteres i konsernets egenkapitalkoppstilling. 
Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert 
virksomhet er eliminert med konsernets andel i virksomheten.

Ved indikasjoner på verdifall blir gjennomføres det en nedskrivningstest på den balanse-
førte verdien av investeringen. Et eventuelt verdifall blir innregnet i resultatandelen fra 
tilknyttet foretak eller felleskontrollert virksomhet i regnskapet.

Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres 
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konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre 
konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet.

Dersom en investering opphører å være et tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet, 
slik at egenkapitalmetoden opphører, måles gjenværende
eierinteresse til virkelig verdi. Dersom egenkapitalmetoden ikke opphører, for eksempel ved 
overgang fra tilknyttet selskap til felleskontrollert virksomhet, foretas det ikke ny måling av 
gjenværende eierinteresse.

Oppkjøp og virksomhetssammenslutninger
Overtakelsesmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. 
Overtatte eiendeler og forpliktelser i forbindelse med virksomhetssammenslutninger måles til 
virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Selskap konsolideres fra og med det tidspunktet 
konsernet oppnår kontroll og utelates fra konsolidering når kontroll opphører. 
Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper. Ikke-kontrollerende eierinteresser 
beregnes til de ikke-kontrollerende eierinteressenes andel av identifiserbare eiendeler og 
gjeld eller til virkelig verdi. Valg av metode gjøres for hver enkelt virksomhetssammenslutning.
Goodwill beregnes som summen av vederlaget og regnskapsført verdi av ikke-kontrollerende 
eierinteresse og virkelig verdi av tidligere eide eierandeler,
med fradrag for nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser beregnet på 
overtakelsestidspunktet. Goodwill avskrives ikke, men testes minimum årlig for verdifall. 
Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter som forventes å få synergier fra 
oppkjøpet, uavhengig av om andre eiendeler og forpliktelser i oppkjøpet henføres til disse 
kontantstrømgenererende enhetene. Dersom virkelig verdi av netto eiendeler i virksomhets-
sammenslutningen overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres differansen umiddel-
bart på oppkjøpstidspunktet.

Bruk av estimater og vurdering av regnskapsprinsipper ved utarbeidelsen av årsregnskapet. 
Estimater og forutsetninger
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, 
kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig avskrivninger på 
varige driftsmidler, verdifall på goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjons-
forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de 
underliggende forutsetningene vurderes løpende, og er basert på beste skjønn og
historisk erfaring. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden 
endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over 
inneværende og fremtidige perioder.
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Vurderinger
Ved utarbeidelse av årsregnskapet har ledelsen gjort enkelte vesentlige vurderinger basert 
på kritisk skjønn knyttet til anvendelse av regnskapsprinsippene. I følgende noter dekkes 
konsernets vurderinger av:
- Kontroll over et selskap, note 9
- Leieavtaler, note 6
- Inntekter fra kontrakter med kunder, note 14
- Finansielle instrumenter, note 10

Presentasjonsvaluta
Konsernets presentasjonsvaluta er NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta.
Selskap med annen funksjonell valuta, omregnes til balansedagens kurs for balanseposter, 
inkludert goodwill, og til transaksjonskurs for resultatposter. 
Som en tilnærming til transaksjonskurs er månedlige gjennomsnittskurser benyttet. 
Omregningsdifferanser føres mot andre inntekter og kostnader.

Ved tap av kontroll, betydelig innflytelse eller felles kontroll blir akkumulerte 
omregningsdifferanser knyttet til investering som er henført til kontrollerende eierinteresser 
resultatført.

Ved delvis avhendelse av datterselskaper (ikke tap av kontroll) henføres den forholds-
messige andelen av akkumulerte omregningsdifferanser til ikkekontrollerende
eierinteresser.

Inntekter
Inntekter består i all hovedsak av regnskapsførertjenester, salg av systemtjenester og øvrig 
økonomisk rådgivning.
Driftsinntekter fra kontrakter med kunder innregnes når kontrollen over en vare eller 
tjeneste er overført til kunden og i henhold til det beløp som reflekterer hva konsernet 
forventer å motta for varen eller tjenesten. Konsernet har konkludert med at det er prinsipal 
i dets inntektsstrømmer, fordi det kontrollerer varene og tjenestene før disse overføres til 
kunden.

Segmenter
For ledelsesrapporteringsformål er konsernet organisert i ulike virksomhetsområdet basert 
på deres aktiviteter, og konsernet består av 3 rapporteringspliktige segmenter. 
Nærmere informasjon om de ulike segmentene og tilhørende finansiell informasjon 
er presentert i note 14.
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Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i 
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig under-
skudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende 
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet
og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan 
bli utnyttet En eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil 
ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. 
Selskapene regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført eiendel ved utsatt skatt i den grad 
det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes 
vil selskapet redusere eiendel ved utsatt skatt i den grad selskapet ikke lenger anser det som 
sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.
Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats 
til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller.
Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt måles til nominell verdi og er klassifisert som 
langsiktig forpliktelse (anleggsmiddel) i balansen. Betalbar skatt og eiendeler eller forpliktelser 
ved utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer 
seg til poster ført direkte mot egenkapitalen.

Leie
Leide driftsmidler er regnskapsført etter IFRS 16 og regnskapsmessig klassifisert under 
varige driftsmidler. Motposten er medtatt som langsiktig gjeld.
Leiebeløp fordeles mellom rentekostnad og avdrag på gjelden.

Klassifisering av eiendeler og gjeld
Konsernet skiller mellom omløpsmidler og anleggsmidler ved presentasjon av eiendeler 
i balanseoppstillingen. På samme måte skilles det mellom kortsiktige og langsiktige 
forpliktelser.

Konsernet klassifiserer en eiendel som et omløpsmiddel når det:
- Forventer å realisere eiendelen eller har til hensikt å selge eller forbruke den i foretakets 
ordinære driftssyklus
- Primært holder eiendelen for omsetning
- Forventer å realisere eiendelen innen tolv måneder etter rapporteringsperioden

Eller
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- Eiendelen er i form av kontanter eller en kontantekvivalent, med mindre eiendelen er 
underlagt en begrensning som gjør at den ikke kan veksles eller
benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden.

Alle andre eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, inkl. utsatt skattefordel.
Konsernet klassifiserer gjeld som kortsiktig når forpliktelsen:
- Forventes å bli gjort opp i foretakets ordinære driftssyklus
- Primært holder forpliktelsen for omsetning
- Forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden

Eller
- Konsernet ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv 
måneder etter rapporteringsperioden.
Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktig gjeld, inkl. utsatt skatt.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler omfatter eiendom, anlegg og utstyr som er beregnet for produksjon, 
levering av varer eller administrative formål, og som har varig levetid. Driftsmidlene måles til 
anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved salg eller avhendelse 
blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap (gevinst) resultatføres.
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og 
kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter 
at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres som driftskostnader, 
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres 
ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en 
estimatendring. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik 
levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene.

Immaterielle eiendeler
Separat ervervede immaterielle eiendeler balanseføres til kost. Immaterielle eiendeler 
anskaffet gjennom virksomhetssammenslutninger innregnes i konsernregnskapet til virke-
lig verdi. Ved etterfølgende rapporteringsperioder måles immaterielle eiendeler til anskaf-
felseskost redusert for eventuelle av – og nedskrivninger.
Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, 
balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid 
avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette.
Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes 
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for nedskrivning dersom det er indikasjoner for verdifall, men minst årlig, enten individuelt 
eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. 
For immaterielle eiendeler med ubestemt levetid gjøres det en årlig vurdering med hensyn til 
om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til bestemt 
levetid prospektivt.
Gevinst eller tap ved avgang av immaterielle eiendeler beregnes som differansen mellom 
netto salgsinntekt og balanseført verdi. Gevinst inntektsføres under “andre driftsinntekter” og 
tap under “andre driftskostnader”.

Forskning og utvikling
Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad man kan identifisere en fremtidig 
økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immaterielle eiendel og hvor 
anskaffelseskostnaden kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. 
Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.

Nedskrivninger av ikke-finansielle eiendeler
Konsernet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at en 
eiendel har falt i verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres eiendelens 
gjenvinnbare beløp.
Gjenvinnbart beløp anses som den høyeste verdi av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og 
bruksverdi, og beregnes for en enkelt eiendel, med mindre eiendelen ikke genererer 
inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer 
fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.
En eiendel har falt i verdi når dens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp, og 
eiendelen nedskrives i slike tilfeller til gjenvinnbart beløp. Reduksjonen er et tap ved verdi-
fall som føres i resultatet. Konsernet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes 
indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill i 
tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres 
denne eiendelens gjenvinnbare beløp, og tidligere nedskrivning reverseres til et beløp som 
maksimalt tilsvarer 
tidligere det gjenvinnbare beløp med fradrag for akkumulerte avskrivninger.

Finansielle instrumenter
Et finansielt instrument er enhver kontrakt som gir opphav til en finansiell eiendel for et 
foretak og en finansiell forpliktelse eller et egenkapitalinstrument for et annet foretak.

Finansielle eiendeler
Konsernets finansielle eiendeler er: kundefordringer, og kontanter og kontantekvivalenter. 
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Klassifiseringen av finansielle eiendeler ved førstegangsinnregning avhenger av 
karakteristika ved de kontraktsmessige kontantstrømmene til eiendelen, og hvilken 
forretningsmodell konsernet legger til grunn i styringen av sine finansielle eiendeler. 
Med unntak for kundefordringer som ikke har et betydelig finansieringselement, innregner 
konsernet en finansiell eiendel til virkelig verdi tillagt, hvis den finansielle eiendelen ikke er 
målt til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader, 
transaksjonskostnader.

Konsernet klassifiserer sine finansielle eiendeler som finansielle eiendeler målt til amortisert 
kost
- Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og 
kostnader med reklassifisering av akkumulerte gevinster og tap
til resultatet
- Egenkapitalinstrumenter vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter 
og kostnader uten reklassifisering av akkumulerte gevinster
og tap til resultatet
- Derivater til virkelig verdi over resultatet (ikke utpekt som sikringsinstrumenter)

Finansielle eiendeler målt til amortisert kost
Konsernet måler finansielle eiendeler til amortisert kost hvis følgende betingelser er oppfylt:
- Den finansielle eiendelen holdes i en forretningsmodell hvor formålet er å motta kontrakts-
festede kontantstrømmer, og
- Kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen gir opphav til kontantstrømmer som ute-
lukkende består av betaling av hovedstol og renter på gitte
datoer.
Etterfølgende måling av finansielle eiendeler målt til amortisert kost gjøres ved bruk av 
effektiv rentes-metode og er gjenstand for tapsnedskrivning.
Gevinst og tap føres i resultat når eiendelen er fraregnet, modifisert eller nedskrevet.
Konsernets finansielle eiendeler til amortisert kost inkluderer kundefordringer og andre 
kortsiktige innskudd.

Fraregning av finansielle eiendeler
En finansiell eiendel (eller, hvis aktuelt, en del av en finansiell eiendel eller en del av en 
gruppe med like finansielle eiendeler) er fraregnet (tatt ut av konsernets konsoliderte 
balanseoppstilling) hvis:

- Den kontraktsfestede retten til å motta kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen 
utløper, eller
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- Konsernet har overført den kontraktsfestede retten til å motta kontantstrømmene fra den 
finansielle eiendelen eller beholder retten til å motta kontantstrømmene fra en finansiell 
eiendel, men samtidig forplikter seg til å overføre disse til en motpart; og enten:
a) Konsernet har overført det vesentligste av risiko og fordeler forbundet med eiendelen, eller
b) Konsernet har hverken overført eller beholdt det vesentligste av risiko og fordeler forbundet 
med eiendelen, men har overført kontrollen av eiendelen.

Finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser er, ved førstegangsinnregning, klassifisert som lån og forpliktelser. 
Lån og forpliktelser innregnes til virkelig verdi justert for direkte henførbare 
transaksjonskostnader.

Lån og forpliktelser
Etter førstegangsinnregning vil rentebærende lån bli målt til amortisert kost ved bruk av 
effektiv rentes-metode. Gevinster og tap føres i resultat når forpliktelsen er fraregnet.

Amortisert kost er beregnet ved å ta hensyn til enhver rabatt eller premie knyttet til kjøpet, 
eller kostnader og avgifter som er en integrert del av den effektive renten. 
Effektiv rente presenteres som finanskostnader i resultatregnskapet.

Forpliktelser er målt til deres nominelle beløp dersom effekten av diskontering er ubetydelig.
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Fraregning av finansielle forpliktelser
En finansiell forpliktelse fraregnes når forpliktelsen er innfridd, kansellert eller utløpt. 
Når en eksisterende finansiell forpliktelse erstattes med en ny forpliktelse fra samme 
långiver hvor vilkårene er vesentlig endret, eller vilkårene på en eksisterende forpliktelse 
er vesentlig modifisert, fraregnes den opprinnelige forpliktelsen og en ny forpliktelse 
innregnes. Forskjellen i balanseført verdi innregnes i resultat.

Måling av virkelig verdi
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved 
slutten av rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra 
forhandlere av finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange posisjoner og salgskurs for korte 
posisjoner), uten fradrag for transaksjonskostnader.
For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige 
verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk 
av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og 
frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet 
instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrømsberegning
eller andre verdsettelsesmodeller.

Kontanter og kontantstrømoppstilling
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, 
likvide plasseringer. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode.

Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er 
hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets 
finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i 
fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.
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Note 2 - Beskrivelse av virksomheten

Aider Konsern AS er et holdingsselskap for selskaper som driver med regnskap- og
rådgivningstjenester. Selskapet investerer med hovedfokus i selspaer som driver med 
regnskaps- og teknologileveranser for kunder som outsourcer hele eller deler av 
økonomifunksjonen.

Note 3 - Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført

Ordinære aksjer  1 000 000  1,00  1 000 000 

Totalt  1 000 000  1 000 000 

Aksjekapitalen eies av følgende 
aksjonærer:   

Aksjonærer: Antall aksjer Eierandel

Aider Holding AS 1 000 000 100,00 %

Totalt antall aksjer 1 000 000 100 %
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Note 4 - Virkning av endring i konsernsammensetning

Aider Konsern AS kjøpte samtlige aksjer i følgende selskaper:
- Imprezzio AS den 01.09.2021
- Aider Nord AS den 01.08.2021
- Master Regnskap AS den 01.05.2021
- Prokurist AS den 01.11.2021
- Vingman AS den 30.11.2021
Resultatet i konsernregnskapet gjenspeiler eierperioden av disse selskapene.
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Virkning av oppkjøp

Virkelig verdi innregnet 
ved oppkjøp

Aider Nord 

AS

Aider Midt-

Norge AS

Master 

Regnskap AS
Prokurist AS Vingman AS

Eiendeler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler  241 614  1 690 386  1 631 241  475 921  3 734 210 

Finansielle anleggsmidler

Kontanter og kontantekvivalenter  1 034 624  2 626 511  1 526 583  1 414 947  8 865 775 

Utsatt skattefordel

Fordringer  379 918  3 290 055  3 278 823  1 701 045  3 150 741 

Sum  1 656 156  7 606 952  6 436 647  3 591 913  15 750 727 

Gjeld

Leverandørgjeld  19 372  151 794  227 524  55 938  331 543 

Avsetninger  663 477  2 705 272  4 023 110  1 505 900  6 163 517 

Skyldige offentlige avgifter og gjeld  329 572  1 092 620  1 290 108  226 774  1 431 503 

Forpliktelser ved utsatt skatt  91 881  -87 073  303 113  428 811 

Rentebærende gjeld

Sum  1 104 302  3 862 613  5 540 742  2 091 725  8 355 374 

Netto identifiserbare eiendeler og gjeld  551 854  3 744 339  895 905  1 500 188  7 395 353 

Goodwill ved oppkjøpet  948 146  17 377 096  15 561 055  2 999 812  14 904 647 

Kjøpesum  1 500 000  21 121 435  16 456 960  4 500 000  22 300 000 
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Virkning av oppkjøp

Virkelig verdi innregnet 
ved oppkjøp

Aider Nord 

AS

Aider Midt-

Norge AS

Master  

Regnskap AS
Prokurist AS Vingman AS

Gjeld

Kapitalforhøyelse*  750 000  8 751 698  9 106 960  1 250 000  6 690 000 

Kontanter  750 000  12 369 737  7 350 000  3 250 000  15 610 000 

Direkte utgifter

Kjøpesum  1 500 000  21 121 435  16 456 960  4 500 000  22 300 000 

Betalt i kontanter  750 000  12 369 737  7 350 000  3 250 000  15 610 000 

Kontanter mottatt  1 034 624  2 626 511  1 526 583  1 414 947  8 865 775 

Kontanter ut (+)/inn (-)  -284 624  9 743 226  5 823 417  1 835 053  6 744 225 

*Kapitalforhøyelse for selskapene er ikke gjennomført pr. 31.12.21
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Note 5 - Estimatusikkerhet

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, 
kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig vurdering av imma-
terielle eiendeler. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og 
de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater 
regnskapsføres i den perioden endringene skjer. Estimater og vurderinger blir kontinuerlig 
vurdert basert på erfaringer og faktorer som er vurdert rimelige under gitte forhold. Viktige 
estimater og forutsetninger som det er betydelig risiko for at vil vesentlig påvirke bokførte 
verdier på eiendeler og forpliktelser i løpet av det neste regnskapsåret, er spesifisert neden-
for. Viktige og kritiske vurderinger ved utøvelsen av selskapets regnskapsprinsipper er også 
spesifisert.

Verdivurderinger av immaterielle verdier
De viktigste estimater og forutsetninger som det er betydelig risiko for vil vesentlig påvirke 
bokførte verdier på eiendeler og forpliktelser i løpet av neste regnskapsår, er relatert til verdi-
vurdering av immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler knyttet til programvare, utvikling 
og lisenser, og avskrives over en forventet levetid som er estimert til  år. Eiendelene som er 
gjenstand for avskrivninger, vurderes årlig for mulig verdifall. Gjenvinnbare beløp for kontant-
genererende enheter fastsettes basert på verdivurdering av virkelig verdi fratrukket salgskost-
nader eller ved estimat av bruksverdien. 
For nærmere omtale om vurderinger av immaterielle verdier, se note 8.

Årsrapport • Aider Konsern AS

39



Brutto verdi bruksrett pr. 1.1.2021 47 841 177 4 093 962 51 935 140

Tilgang i perioden 8 393 349 182 357 8 575 706

Avgang i perioden 0 0 0

Brutto verdi bruksrett pr. 31.12.2021 56 234 526 4 276 320 60 510 846

Akkumulert avskrivning og nedskrivning per 1.1.2021 3 637 218 608 167 4 245 385

Årets avskrivning 8 114 873 1 062 393 9 177 266

Årets nedskrivning 0 0 0

Avgang/termineringer i perioden 0 0 0

Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12.2021 11 752 091 1 670 560 13 422 651

Balanseført verdi per 31.12.2021 44 482 435 2 605 760 47 088 195

Leieperiode 74 måneder 40 måneder

Gjenstående leieperiode 74 måneder 40 måneder

Leieforpliktelser Leide lokaler Utstyr Totalt

Innen 1 år 9 224 679 1 087 152 10 311 831

1 til 5 år 27 121 247 1 623 295 28 744 542

Etter 5 år 9 346 028 0 9 346 028

Sum 45 691 954 2 710 447 48 402 400

Leide lokaler Utstyr Totalt

Note 6 - Leieavtaler

Selskapet har inngått operasjonelle leieavtale av kontorer, utstyr og andre fasiliteter. Leieavtalene 
inneholder ikke restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter. 
Årets leiekostnad bestod av følgende:
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Anskaffelseskost pr. 01.01.2020  6 330 777  6 330 777 

Tilgang kjøpte driftsmidler  3 197 172  3 197 172 

Anskaffelseskost pr. 31.12.2020  9 527 949  9 527 949 

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12  4 988 559  4 988 559 

Balanseført verdi 31.12.  4 539 390  4 539 390 

Årets avskrivning  1 320 093  1 320 093 

Avskrivingssats ordinære avskrivinger 20 - 33 %

Driftsløsøre,
inventar ol.

Totalt

Note 7 - Varige driftsmidler
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Anskaffelseskost 01.01 18 452 754 372 727 906 391 180 660

Tilgang oppkjøp 51 790 756 51 790 756

Øvrig tilgang 7 822 848 7 822 848

Justert kjøpesum oppkjøp 2020 -136 259 -136 259

Anskaffelseskost 31.12 26 275 602 424 382 404 450 658 006

Akk. av-/nedskrivninger 31.12 14 734 276 0 14 734 276

Balanseført verdi 31.12 11 541 326 424 382 404 465 392 282

Årets avskrivning/nedskrivninger 1 803 728 0 1 803 728

Avskrivningssats

Avskrivningsplan Lineær Ikke aktuelt

Økonomisk levetid 3-5 år

Forskning og 
utvikling

Goodwill Totalt

Note 8 - Immaterielle verdier

Forskning og utvikling tilknytter seg løsninger for automatisering av inngående fakturahåndtering 
for regnskapssystemene og kvalitetssystem. Kostnaden er tydelig identifiserbar, kan relativt enkelt 
isoleres og vil ha klare fremtidige økonomiske fordeler. 

Goodwill i selskapsregnskapet og konsernet er anskaffet gjennom transaksjonen hvor Aider 
Holding AS anskaffet Tet Gruppen AS med datterselskaper og Aider AS med datterselskaper i 
2020, samt selskaper i note 3. Goodwill tilknyttet disse transaksjonene er knyttet til humankapital, 
kjennskap til drift som regnskapsforetak og regulatoriske krav samt relasjoner, ref note 3. Good-
will er testet for nedskrivning, gjennom verdivurdering av konsernet før og etter anskaffelse,  
hvor det ikke forekommer indikasjoner på verdifall. 
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Aider Oslo AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 68 % 100,0 % 1 560 415 8 158 898

Aider Nord AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 100 % 100,0 % 323 485 154 371

Aider Innlandet AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 63,5 % 93,5 % 104 469 1074 862

Aider Innlandet 
Teams AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 100 % 100,0 % 30 000 197 753

Aider Oslo Team AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 22 % 100,0 % 37 678 2 065 202

Aider Vestfold 
Team AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 100 % 100,0 % 30 000 0

Aider Sør Teams AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 100 % 100,0 % 30 000 0

Aider Midt-Norge 
AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 70 % 100,0 % 2 697 391 2 224 742

Aider Midt-Norge 
Teams AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 100 % 100,0 % 30 000 0

Aider Tech AS Infanterivegen 16, 3734 Skien 100 % 100,0 % 3 575 343 3 875 757

Aider Vestfold AS Træleborgveien 9, 3112 Tønsberg 100 % 100,0 % 100 000 2 224 742

Causa Nord AS C.M. Havigs gate 21, 8656 
Mosjøen 100 % 100,0 % -151 719 -197 811

Prokurist AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 100 % 100,0 % 1 747 131 1 117 131

Aider Bergen AS Johan Berentsens vei 109, 5163 
Laksevåg 100 % 100,0 % 3 273 884 1 832 472

Tet Innfordring AS Infanterivegen 16, 3734 Skien 100 % 100,0 % 1 062 883 278 917

Vingman AS Tollbugata 115, 3041 Drammen 100 % 100,0 % 7 448 754 1 614 692

Aider Sør AS Karenslyst allé 11, 0278 Oslo 100 % 100,0 % 14 487 866 12 021 384

Selskap Forretningskontor
Eier-
andel

Stemme-
andel

Egenkapital 
pr. 31.des

Årets resultat

Note 9 - Investering i datterselskap og tilknyttede foretak

Investering i datterselskap er konsolidert i konsernregnskapet når selskapet har kontroll over 
virksomheten. Kontroll over virksomheten er angitt ved en stemmerett i selskapet på over 50%. 
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Note 10 - Langsiktig rentebærende gjeld

Gjeld til kredittinstitusjon-
pantelån   NOK 4,2 % 6 år 29.12.2026 96 276

Valuta Gjennomsnittlig rente Løpetid Forfall 2020

Oversikt over gjeld som forfaller senere enn fem år etter 31.12.2021:
(Beløp i NOK 1000)

Gjeld til kredittinstitusjon:
Konsernet har lån hos DNB Bank ASA pålydende MNOK 96. Dette er et serielån som ble tatt opp i 
2020 og løper over 6 år. Lånet er sikret med pant i selskapets aksjer.

Grasp labs AS Infanterivegen 16, 3734 Skien 30 % 1 958 364 -360 266

Grasp labs AS 1 117 955 0 -108 080 1 009 875

Tilknyttede
selskaper Forretningskontor Eierandel Egenkapital Resultat

Endringer i 
bokført verdi 01.01.2021 Utbytte og 

kapitalendringer
Resultat-

andel Aider
Bokført verdi 

31.12.21
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Note 11 - Skatt

Betalbar skatt  5 709 067  4 252 465 

Korrigering fjorårets skatteoppgjør -257 085  -   

Endring i utsatt skatt  515 880  8 680 

Sum skattekostnad  5 967 862  4 261 145 

Skattepliktig inntekt:

Ordinært resultat før skatt  19 732 902  10 825 690 

Permanente forskjeller  12 654 603  12 635 433 

Endring i midlertidige forskjeller -157 580  256 409 

Ikke utnyttet fremførbart underskudd -  197 757 

Anvendelse av fremførbart underskudd -2 869 414 -977 948 

Sum skattepliktig inntekt  29 360 511  22 937 340 

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2021 2020
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Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt på årets resultat  6 502 820  721 511 

Sum betalbar skatt i balansen  6 502 820  721 511 

Midlertidige forskjeller

Varige driftsmidler -514 181 -1 280 651 

Andre fordringer -3 057 038 -2 225 237 

Øvrige endringer -5 322 919  456 270 

Sum -8 894 138 -3 049 618 

Akkumulert fremførbart underskudd -779 357 -7 966 417 

Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt  370 457  9 498 

Grunnlag for beregning av utsatt skatt -9 303 038 -11 006 537 

Netto utsatt skatt/skattefordel -2 046 668 -2 421 438 

Utsatt skatt  175 510  210 215 

Utsatt skattefordel  2 222 178  2 631 653 

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2021 2020
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Aider Oslo AS 2 686 974

Aider Nord AS 83 183

Aider Innlandet AS 429 870

Aider Innlandet Teams AS 0

Aider Oslo Team AS 0

Aider Vestfold Team AS 0

Aider Sør Teams AS 0

Aider Midt-Norge AS 394 068

Aider Midt-Norge Teams AS 0

Aider Tech AS 874 023

Aider Vestfold AS 1 687 154

Causa Nord AS 310 049

Prokurist AS 170 420

Aider Bergen AS 238 020

Tet Innfordring AS 101 606

Vingman AS 635 808

Aider Sør AS 2 305 451

Totalt 9 916 626

31.12.2021

Konsernet har per utgangen av 31.12.21 kr 9916626 i bundne skattetrekksmidler, fordelt 
som følger:       

Note 12 - Bankinnskudd
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Note 13 - Fordringer og gjeld

Overskytende på klientmiddelkonto  -    120 044 

Forskuddsbetalte kostnader  3 518 370  890 443 

Tilgode SkatteFUNN  -    1 600 386 

Andre kortsiktige fordringer  2 094 620  1 174 804 

Sum andre fordringer  5 612 990  3 785 677 

Avsette gebyrer tilknyttet innfordring  -    224 676 

Avsatt utbytte minoritet  1 883 415  245 374 

Påløpne kostnader  3 269 749  6 400 040 

Avsetninger vedrørende lønn  29 247 448  20 389 297 

Gjeld i forbindelse med oppkjøp  29 800 000  10 000 000 

Annen kortsiktig gjeld  455 190  1 104 835 

Sum annen kortsiktig gjeld  64 655 802  38 364 222 

2021 2020
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Note 14 - Salgsinntekter

Pr. virksomhetsområde 2021 2020

Lønn- og regnskapstjenester  266 029 465  109 707 055 

Systeminntekter  50 772 345  17 239 251 

Øvrige inntekter  313 588  1 611 627 

Sum driftsinntekter  317 115 398  128 557 932 

Geografisk fordeling

Norge 100 %  317 115 398  128 557 932 

Sum  317 115 398  128 557 932 
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Note 15 - Spesifikasjon av driftskostnader etter art

Annen driftskostnad 2021 2020

Revisjon, regnskap og juridisk bistand  1 053 773  738 214 

Kontorkostnader  5 788 640  3 447 877 

IT-utstyr  12 649 443  5 521 390 

Kursavgifter  341 075  1 225 994 

Reklame og salgskostnader  3 210 556  1 961 776 

Tap på fordringer  1 266 630  1 926 120 

Andre driftskostnader  5 291 259  4 443 440 

Sum andre driftskostnader  29 601 376  19 264 811 
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Note 16 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte

Ytelser til ledende personer Daglig leder 

2021 2020

Lønnskostnader 2021 2020

Lønninger  157 592 971  71 922 474 

Arbeidsgiveravgift  23 022 926  10 144 365 

Pensjonskostnader  9 153 989  4 482 164 

Andre ytelser  9 117 681  3 773 746 

Sum  198 887 567  90 322 749 

Antall årsverk pr. 31.12.  271 213

Lønn  1 821 972  1 709 451 

Annen godtgjørelse  4 706  4 392 

Sum 1 826 668  1 713 843 

Daglig leder er ansatt i Aider Oslo AS      
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.   
    

Pensjonsforpliktelser         
Selskaper i konsernet med ansatte har inngått pensjonsordninger som tilfredstiller kravene etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon.          
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Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2021 utgjør følgende:

2021

Lovpålagt revisjon  658 435 

Andre attestasjonstjenester  60 200 

Sum honorar til revisor  718 635 
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Note 17 - Kundefordringer

Note 18 - Mellomværende med selskap i samme konsern

2021 2020

Fordringer Gjeld

Kundefordringer til pålydende  50 544 649  37 475 808 

Avsetning til tap -4 214 999 -2 898 718 

Balanseført verdi av kundefordringer 31.12  46 329 650 34 577 090

Endring i avsetning til tap  1 316 281  1 071 301 

Realisert tap  474 373  854 819 

Sum resultatførte tap på krav  1 790 654  1 926 120 

2021 2020 2021 2020

Aider Holding AS 0 0 25 891 399 0

Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med konsernselskaper for 
Aider Konsern AS:        
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Note 19 - Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 2021 2020

Renteinntekt fra bankkontoer  71 676  129 099 

Valutagevinst  2 907  43 293 

Andre finansinntekter  50 672  79 027 

Sum finansinntekter  125 255  251 419 

Finanskostnader

Rentekostnader -10 262 590 -2 048 908 

Resultat fra tilknyttede selskaper -108 080 -212 045 

Andre finanskostnader -11 625 -31 153 

Sum finanskostnader -10 382 294 -2 292 105 

Resultat av finansposter -10 257 039 -2 040 687 
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Note 20 - Finansiell risiko, klassifisering av finansielle instrumenter og måling av virkelig verdi   
 

Konsernet har begrenset eksponering mot finansielle risiko.
De viktigste finansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til kredittrisiko og likviditetsrisiko. 

i) Kredittrisiko
Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre 
kortsiktige fordringer. 

Det foreligger ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til én enkelt motpart eller flere motparter 
som kan oppfattes som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen.  

ii) Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle 
forpliktelser etter hvert som de forfaller. Konsernets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er 
å ha tilstrekkelig med likvide midler til enhver tid, slik at man kan innfri finansielle forpliktelser 
ved forfall, også ved ekstraordinære hendelser, uten å risikere uakseptable tap eller 
konsernets rykte. Det har også blitt implementert en konsernkontoordning for å sikre 
betalinger på tvers av selskapene i konsernet. 

Klassifisering av finansielle instrumenter

Aider Konsern
Konsernets finansielle eiendeler består av fordringer og bankinnskudd som i sin helhet er 
vurdert til amortisert kost. Alle konsernets finansielle forpliktelser er vurdert til amortisert kost.

Prinsipper for beregning av virkelig verdi
Finansielle instrumenter i morselskapet og konsernet regnskap består av kontanter, 
kundefordringer, langsiktig og kortisiktig gjeld. Alle er vurdert til pålydende, som 
representerer virkelig verdi.
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Note 21 - Transaksjoner med nærstående parter

Aider Oslo AS Datterselskap

Aider Nord AS Datterselskap

Aider Innlandet AS Datterselskap

Aider Innlandet Teams AS Datterselskap

Aider Oslo Team AS Datterselskap

Aider Vestfold Team AS Datterselskap

Aider Sør Teams AS Datterselskap

Aider Midt-Norge AS Datterselskap

Aider Midt-Norge Teams AS Datterselskap

Aider Tech AS Datterselskap

Aider Vestfold AS Datterselskap

Causa Nord AS Datterselskap

Prokurist AS Datterselskap

Aider Bergen AS Datterselskap

Tet Innfordring AS Datterselskap

Vingman AS Datterselskap

Aider Sør AS Datterselskap

Grasp Labs AS Tilknyttet selskap

Oversikt nærstående parter og tilknytninger

Nærstående part Tilknytning

Transaksjoner med nærstående parter
Gruppen har foretatt flere transaksjoner med nærstående parter. Alle transaksjoner er 
foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. 
De vesentligste transaksjonene er som følger: 
a) Kjøp av tjenester for utførelse av konsulentarbeid
b) Kjøp av konserntjenester og produkter, slik som daglig leder, kvalitetsoppfølging, 
HR-tjenester etc. 
Transaksjonene er eliminert ut i konsernregnskapet.
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Morselskap: Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 2020

Driftsinntekter Note 2021 2020

Salgsinntekt 5 12 530 596 10 716 974

Sum driftsinntekter 12 530 596 10 716 974

Varekostnad 5 1 932 845 5 754 093

Lønnskostnad 7 0 339 620

Avskrivning og nedskrivning av driftsmidler 8 202 015 29 760

Nedskrivning av driftsmidler og 
immaterielle eiendeler 8 0 1 745 091

Annen driftskostnad 7 15 382 631 5 640 012

Sum driftskostnader 17 517 491 13 508 576

Driftsresultat -4 986 895 -2 791 602
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Morselskap: Resultatregnskap

Finansinntekter og finanskostnader Note 2021 2020

Inntekt på investering i datterselskap 5 22 949 760 7 567 736

Annen renteinntekt 0 33

Annen rentekostnad 5 613 804 725 345

Annen finanskostnad 6 361 1 472

Resultat av finansposter 17 329 595 6 840 952

Ordinært resultat før skattekostnad 12 342 700 4 049 350

Skattekostnad på ordinært resultat 3 154 215 271 185

Ordinært resultat 12 188 485 3 778 165

Ekstraordinære inntekter og kostnader Note 2021 2020

Årsresultat 2 12 188 485 3 778 165

OVERFØRINGER

Avsatt til annen egenkapital 12 188 485 3 777 976

Overført til/fra udekket tap 0 -189

Sum overføringer 12 188 485 3 778 165
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Morselskap: Balanseoppstilling

EIENDELER Note 2021 2020

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler Note 2021 2020

Finansielle anleggsmidler

Forskning og utvikling 8 2 153 774 344 250

Sum immaterielle eiendeler 2 153 774 344 250

Investeringer i datterselskap 4,5 225 941 312 159 355 376

Investeringer i tilknyttet selskap 5 1 330 000 1 330 000

Sum finansielle anleggsmidler 227 271 312 160 685 376

Sum anleggsmidler 229 425 086 161 029 626
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Omløpsmidler Note 2021 2020

Fordringer

Investeringer

Kundefordringer 5 229 688 0

Andre kortsiktige fordringer 1 009 435 1 182 380

Konsernfordringer 5 23 617 068 17 545 760

Sum fordringer 24 856 191 18 728 140

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 9 909 1 416 484

Sum omløpsmidler 24 866 100 20 144 624

Sum eiendeler 254 291 186 181 174 250
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EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 2020

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Aksjekapital 1 1 000 000 1 000 000

Overkurs 44 565 971 44 565 971

Sum innskutt egenkapital 45 565 971 45 565 971

Annen egenkapital 15 966 461 3 777 976

Sum opptjent egenkapital 15 966 461 3 777 976

Sum egenkapital 2 61 532 432 49 343 948
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Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt 3 0 2 028

Sum avsetning for forpliktelser 0 2 028

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 9 94 331 505 92 895 168

Sum annen langsiktig gjeld 94 331 505 92 895 168

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 4 339 082 2 495 282

Betalbar skatt 3 156 243 224 700

Skyldig offentlige avgifter 0 75 342

Konserngjeld 5 63 875 130 25 808 309

Annen kortsiktig gjeld 30 056 794 10 329 473

Sum kortsiktig gjeld 98 427 248 38 933 107

Sum gjeld 192 758 753 131 830 302

Sum egenkapital og gjeld 254 291 186 181 174 250

e-signert

Andreas Vik
Styremedlem/daglig leder

e-signert

Bjørnar Fjeld
Styremedlem
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Resultat før skattekostnad 12 342 700 4 049 350

Periodens betalte skatt -224 700 0

Ordinære avskrivninger 202 015 29 760

Nedskrivning anleggsmidler 0 1 745 091

Endring i kundefordringer -229 688 0

Endring i leverandørgjeld 1 843 800 2 489 712

Endring i andre tidsavgrensningsposter 106 381 164 15 826 265

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 120 315 292 24 140 178

Morselskap: Kontantstrømoppstilling

Konsern

Note 2021 2020

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 011 537 0

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -66 585 936 -160 685 376

Netto endring i kassekreditt -63 099 450 0

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -131 696 924 -160 685 376

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 1 436 337 92 390 331

Innbetalinger av egenkapital 0 45 541 541

Utbetalinger av konsernbidrag 8 538 719 0

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 9 975 056 137 931 872

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -1 406 576 1 386 673

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01. 1 416 484 29 811

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12. 9 909 1 416 484

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
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Noteoversikt

Regnskapsprinsipper
Note 1 - Aksjonærer
Note 2 - Egenkapital
Note 3 - Skatt
Note 4 - Note 4 Datterselskap, TS og FKV
Note 5 - Transaksjoner med nærstående parter
Note 6 - Bankinnskudd
Note 7 - Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Note 8 - Anleggsmidler
Note 9 - Pantstillelser og garantier
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 

Bruk av estimater
I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som har påvirket 
resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forplikt-
elser på balansedagen i henhold til god regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike 
skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og 
estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert 
som de leveres. Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter (anleggs-
kontrakter) resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan 
estimeres på en pålitelig måte.  Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun 
inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert 
at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin 
helhet.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt 
skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til frem-
føring ved utgangen av regnskapsåret.  Skatteøkende og skattereduserende midlertidige 
forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. 
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost, fratrukket avskrivinger og nedskrivinger. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på transaksjonstidspunktet. 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige 
driftsmidler som består av flere betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med 
ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 
løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp 
ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto 
salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eien-
delen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
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Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
transaksjonstidspunktet.

Forskning og utvikling
Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad man kan identifisere en fremtidig 
økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immaterielle eiendel og hvor 
anskaffelseskostnaden kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. 
Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.

Datterselskap og tilknyttet selskap
Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Invest-
eringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. 
Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes 
å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er 
reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er 
avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter 
anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, 
og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 
For øvrige kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.

Fusjon
Fusjon med datterselskap er regnskapsført til selskapskontinutitet.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontant-
ekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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Note 1 - Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I AIDER KONSERN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

Antall            Pålydende Bokført

Ordinære aksjer  1 00 000  10,00  1 000 000 

Totalt  1 00 000  1 000 000 

Eierstruktur - De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

Eierstruktur Ordinære Eierandel Stemmeandel

Aider Holding AS 100 000 100,0 100,00 

        Note 2 - Egenkapital

Aksje-
kapital Overkurs Annen

egenkapital
Sum

egenkapital

Pr. 31.12.2020 1 000 000 44 565 971 3 777 976 49 343 948

Årets resultat 12 188 485 12 188 485

Pr 31.12.2021 1 000 000 44 565 971  16 456 960 61 532 432
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Note 3 - Skatt

Betalbar skatt 156 243 224 700

Endring i utsatt skatt -2 028 46 485

Skattekostnad ordinært resultat 154 215 271 185

Skattepliktig inntekt:

Ordinært resultat før skatt 12 342 700 4 049 350

Permanente forskjeller -11 804 922 -8 595 642

Endring i midlertidige forskjeller 172 415 -9 220

Mottatt konsernbidrag 0 6 845 026

Anvendelse av fremførbart underskudd 0 -1 268 152

Sum skattepliktig inntekt 710 194 1 021 363

ÅRETS SKATTEKOSTNAD 
Resultatført skatt på ordinært resultat: 2021 2020

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt på årets resultat -2 249 145 -1 281 206

Betalbar skatt konsernbidrag   2 405 388 1 505 906

Sum betalbar skatt i balansen 156 243 224 700

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, 
spesifisert på typer av midlertidige forskjeller
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2021 2020 Endring

Varige driftsmidler -163 195 9 220 172 415

Sum -163 195 9 220 172 415

Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt 163 195 0 -163 195

Grunnlag for  utsatt skattefordel / skatt 0 9 220 9 220

Utsatt skattefordel / skatt (22 %) 0 2 028 2 028    

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.
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Aider Bergen AS BERGEN 100,0% 100,0 % 3 273 884 1 832 472

Aider Innlandet AS OSLO 63,5% 93,5% 100 000 1 070 393

Aider Innlandet Teams AS OSLO 63,5 % 100,0 % 30 000 197 753

Aider Midt-norge Teams AS TRONDHEIM 85,0% 100,0 % 2 697 391 2 224 742

Aider Midt-norge AS OSLO 100,0% 100,0 % 30 000 0

Aider Nord AS BODØ 100,0% 100,0 % 323 485 154 371

Aider Oslo AS OSLO 100,0% 100,0 % 1 560 415 8 158 898

Aider Oslo Team AS OSLO 76,3% 100,0 % 37 678 2 065 202

Aider Sør AS TINN 12,0% 100,0 % 14 487 866 12 021 384

Aider Sør Teams AS OSLO 100,0% 100,0 % 30 000 0

Aider Tech AS SKIEN 100,0% 100,0 % 2 009 525 2 310 040

Aider Vestfold AS OSLO 100,0% 100,0 % 100 000 2 579 543

Aider Vestfold Teams AS TØNSBERG 100,0% 100,0 % 30 000 0

Causa Nord AS VEFSN 100,0% 100,0 % -151 719 -197 811

Grasp Labs AS SKIEN 30,0% 30,0% 1 958 364 -360 266

Prokurist AS OSLO 100,0% 100,0% 1 747 131 1 117 131

Tet Innfordring AS SKIEN 100,0% 100,0% 1 062 883 278 917

Vingman AS DRAMMEN 100,0% 100,0% 7 448 754 1 614 692

Sum 36 775 657 35 067 461

Note 4 - Datterselskap, TS og FKV

DS/FKV/TS Kontorkommune Eierandel Stremme-
andel

Egen-
kapital Resultat
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Agenda Regnskapsbyrå As Datterselskap

R8 Consulting AS Datterselskap

Tet Regnskap og Økonomi AS Datterselskap

Tet Innfordring AS Datterselskap

Aider Tech AS Datterselskap

Aider Oslo AS Datterselskap

Aider Innlandet AS Datterselskap

Aider Bergen AS Datterselskap

Aider Vestfold AS Datterselskap

Salg av konserntjenester 12 530 596

Kjøp av arbeidskraft fra konsernselskaper 8 014 238

Andre kortsiktige fordringer 667 308 9 998 033

Konsernbidrag og utbytte fra datterselskaper 22 949 760 7 567 736

Annen kortsiktig gjeld 63 875 130 25 808 309

Sum 87 492 198 43 374 079

Nærstående part Tilknytning

Følgende interne transaksjoner har funnet sted i 2021: Beløp

Balansen inkluderer følgende beløp som følge av 
transaksjoner med tilknyttede selskap: 2021 2022

Note 5 - Transaksjoner med nærstående parter

Note 6 - Bankinnskudd

Selskapet inngår i konsernkonto til morselskapet Aider Holding AS og er klassifisert som mellomværende 
med selskap i samme konsern.
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Styrehonorar 0 235 834

Arbeidsgiveravgift 0 68 503

Andre ytelser 0 35 283

Sum 0 339 620

Lønn 0 0

Sum 0 0

Lønnskostnader 2021 2022

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Note 7 - Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Note 8 - Anleggsmidler

Selskapet har ingen ansatte

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 150 000 eks. mva.

Anskaffelseskost pr. 01.01.2021 2 119 101

Tilgang anleggsmidler 2 011 539

Anskaffelseskost 31.12.2021 4 130 640

Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2021 1 774 851

Årets ordinære avskrivninger 202 015

Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2021 1 976 866

Årets avskrivning og nedskrivning 202 015

Bokført verdi 31.12.2021 2 153 774

Økonomisk levetid 5 år - ingen avskrivning

Forskning og utvikling
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Note 9 - Pantstillelser og garantier

DNB Bank ASA hadde ved utgangen og 2021 pant i aksjene, samt factoringpant og pant i driftstilbehør hos 
hver av de underliggende datterselskaper på MNOK 50

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 93 826 668 0

Sum 93 826 668 0

Aksjer 225 941 312 0

Sum 225 941 312 0

Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier 31.12.2021 31.12.2020

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler i Aider konsern
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Revisjonsberetning
Aider Konsern AS



Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

Norway
Tel: +47 23 19 63 00

www.mazars.no

Mazars AS
Org. no. 979 605 994

Til generalforsamlingen i

Aider Konsern AS

UUaavvhheennggiigg  rreevviissoorrss  bbeerreettnniinngg
Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Aider Konsern AS som består av:

 selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap, 
oppstillinger over andre inntekter og kostnader, oppstilling over endringer i egenkapital og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

 konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap, 
oppstillinger over andre inntekter og kostnader, oppstilling over endringer i egenkapital og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
 gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen per 31. desember 2021 

og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og

 gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 
2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne 
datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er 
uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige 
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Vi er ikke kjent med at vi har levert tjenester som er i strid med forbudet i revisjonsforordningen (EU) 
No 537/2014 artikkel 5 nr. 1.

Vi har vært Aider Konsern ASs revisor sammenhengende i 2 år fra valget på generalforsamlingen den 
04.05.2020 for regnskapsåret 2020.
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Øvrig informasjon
Styret (ledelsen) er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet 
ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er 
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og 
den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i 
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen 
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

 er konsistent med årsregnskapet og
 inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Vår uttalelse om årsberetningen gjelder tilsvarende for redegjørelser om foretaksstyring, 
samfunnsansvar og rapportering om betalinger til myndigheter m.v.

Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde, for 
selskapsregnskapet i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for 
konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for selskapsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for konsernregnskapet med mindre ledelsen enten 
har til hensikt å avvikle konsernet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ 
til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Oslo, 30.06.22
Mazars AS

Rune Jalving
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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EElleekkttrroonniisskk  ssiiggnnaattuurr

Signert av Dato og tid
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Jalving, Rune
Norwegian BankID 30.06.2022 16.33.58

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en
håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med
innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.
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