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51
Med våre standarder og tilhørende produkter og 
tjenester er Standard Norge totalleverandøren 
for økt samfunns- og næringsnytte.

Standarder er fundamentet vi bygger og utvikler 
samfunnet på. De gjør det enklere å skape, 
forandre og innovere på alle samfunnsområder. 
De forenkler både arbeids- og hverdagslivet 
til folk flest og sikrer kvalitet og gir trygghet. 
Standarder bidrar til bærekraft, innovasjon og 
effektivitet og utvikles i en åpen prosess der  
alle kan delta.

Bærekraft
I en verden der vi alle må omstille oss for 
å få til en bærekraftig utvikling og nå FNs 
bærekraftsmål, er standarder velprøvde og 
effektive verktøy for å komme i gang, komme 
videre eller komme i mål med arbeidet.

Innovasjon
Standarder er fundamentet for videre utvikling 
og innovasjon. Standarder gjør det enklere å 
jobbe kreativt, sette nye ideer ut i livet, og gir et 
utgangspunkt for å utvikle og forbedre løsninger 
på en effektiv og treffsikker måte.

Effektivitet
Bruken av standarder setter samfunnet i stand  
til å møte dagens og morgendagens utfordringer 
på en smart måte. Standarder bidrar til å spare 
tid, penger og gir forutsigbarhet. De er grunnlaget 
for effektiv utvikling.

Deltakelse
Utviklingen av standarder foregår på en åpen og 
demokratisk måte, der alle interessenter kan bidra 
i arbeidet med å utvikle best mulig praksis. Disse 
prosessene sikrer standarder av høy kvalitet. 
Arbeidet bygger på standardiseringens prinsipper 
om åpenhet, frivillighet og konsensus.

Raske teknologiske og samfunnsmessige  
endringer gjør at behovet for standarder øker . 

Samfunnet og næringslivet etterspør gode  
verktøy for håndtering av blant annet økt  

digitalisering og klima- og miljøutfordringer .
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Styret i Standard Norge:

Styreleder

Jon Sandnes, spesialrådgiver, 
Byggenæringens Landsforening

Nestleder

Gro Brathovde, distriktsleder, Veidekke

Styremedlemmer

Guttorm Brattebø, seksjonsoverlege, 
Haukeland Universitets sykehus og professor, 
Universitetet i Bergen

Øyvind Rongevær, utredningsleder, LO

Knut Thorvaldsen, viseadministrerende 
direktør, Norsk olje og gass

Trine Gamst, avdelingsdirektør, Forbrukerrådet

Marit Endresen, avdelingsdirektør, Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap

Javad Sunde Fahadi, prosjektleder, Standard 
Norge (ansattes representant)

Kari Borgos, prosjektleder, Standard Norge 
(ansattes representant)

Representantskapet

Ingebjørg Harto, direktør, NHO (ordfører)

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens 
vegvesen (varaordfører)

Valgkomiteen

Sven Christian Ulvatne, daglig leder,  
Ulvatne AS (leder)

Aud Nistov, fagsjef, Norsk olje og gass

Randi Flesland

Ved utgangen av 2021 hadde  
styret og representantskapet 

følgene sammensetting:
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Standard Norges organisasjonskart  
ved utgangen av 2021

Internasjonale 
relasjoner og  

forretningsutvikling 
Fung. direktører 

Anne Kristoffersen 
og Jacob Mehus

Bygg, anlegg og 
info. teknologi 
Fung. direktør 
Jack Grimsrud

Samfunn, energi 
og bærekraft 
Fung. direktør 

Hanne G. Wells

Adm. direktør 
Jacob Mehus

Organisasjons
utvikling
Direktør

Elin Hogsnes

Kommunikasjon 
Direktør  

Marit Sæter
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Nøkkeltall 2021

4
23

15

17

8

1 5211 019

Total antall gyldige 
Norsk Standard

Fastsatte nasjonale 
Norsk Standard

Antall utgitte  
NORSOK-standarder

Totalt antall nasjonale 
standarder

Antall fastsatte Norsk 
Standard

17 19617 291

20202021

1 0441 037

1 085 37924 38*

Tall i de blå sirklene gjelder for 2021 . 
Grønne sirkler viser tilsvarende  

tall for 2020 .

Standarder

Antall tilbaketrukne  
standarder

Antall oversettelser
*Inkluderer også  

smittevernveiledninger  
som ble oversatt fra norsk  

til flere fremmedspråk
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Nøkkeltall 2021

Antall komiteer med 
norsk ledelse i ISO 

(TC, SC og WG)

Antall ansatte  
(i Standard Norge)

Antall komiteer med 
norsk ledelse i CEN 

(TC, SC og WG)

Kjønnsfordeling  
(menn/kvinner)

41

73

51

65

3936

Sekretariat

Ansatte

Antall nasjonale 
komiteer

Kjønnsfordeling  
(menn/kvinner)

Antall deltakere totalt Antall deltakere  
internasjonalt  
(ISO og CEN)

215230 Ca.  
3 350

Ca.  
 1 130

78 %/ 
22 %

Ca.  
4 200

76 %/ 
24 %

48 %/ 
52 %

Ca.  
1 400

Komiteer og deltakere
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Standard Morgen Antall påmeldte

19 3 700

Arrangement

Økonomiske nøkkeltall for Standard Norge (Mor) 2021 2020

Statstilskudd 36 450 000 33 850 000

Prosjektinntekter 37 791 271 37 674 023

Salgsinntekter (royalty) 70 771 747 65 580 061

Andre inntekter 9 690 151 10 483 945

Sum driftsinntekter 154 703 169 147 588 029

Prosjektkostnader 11 195 323 10 313 910

Personalkostnader 90 290 221 91 691 033

Andre kostnader 44 155 302 42 098 064

Sum driftskostnader 145 640 846 144 103 007

Driftsresultat 9 062 322 3 485 022

Årsresultat 10 986 715 4 318 162
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Standard Norge finansierer virksomheten 
gjennom royalty fra salg av standarder, stats-
tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet 
og prosjektinntekter fra offentlige og private 
virksomheter.

Standardisering innebærer utarbeiding av  
krav og spesifikasjoner for varer, tjenester og 
prosesser. Bruk av standarder bidrar til mer 
effektiv og bærekraftig utnyttelse av samfunnets 
ressurser. Standarder reduserer handels-
hindringer og sikrer at varer og tjenester har 
tilsiktet kvalitet og egenskaper i samsvar med 
krav fra marked og myndigheter.

Utarbeidelse av standarder skjer både nasjonalt 
og i de internasjonale standardiserings-
organisasjonene CEN (europeisk) og ISO 
(globalt), der Standard Norge er det norske 
medlemmet. Standarder utarbeides etter 
behov i samfunnet. Målgruppen er næringsliv, 
myndigheter, forbrukere, arbeids takere, 
forskning/utdanning og ulike interesse-
organisasjoner. Norge deltar aktivt i de delene 
av det internasjonale arbeidet som norske 

interessenter prioriterer og engasjerer seg i. 
Verdien av deltakernes innsats overstiger på 
årsbasis Standard Norges samlede inntekter. 
Standard Norges aktive engasjement i styrende 
organer i CEN og ISO sikrer norsk innflytelse 
på utviklingen av disse organisasjonene og at 
det utvikles standarder i overensstemmelse 
med våre nasjonale behov. Standard Norge 
tilfredsstiller kravene som er gitt i forordningen 
om standardisering; Europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 1025/2012. Dette inne bærer 
åpenhet og tilgjengelighet rundt standard-
iseringsprosessene og at de gjennom føres i 
henhold til anerkjente prosedyrer som sikrer 
deltakelse og involvering fra alle interessenter. 

Standard Norge eier 80 % av aksjene i datter-
selskapet Standard Online AS, som markedsfører 
og selger standarder og andre publikasjoner.  
I tillegg eier Standard Norge 81,5 % av aksjene 
i Standards Digital AS som utvikler digitale 
tjenester for standardiseringen. Standard Norge 
og datterselskaper har kontorer i Oslo og i Riga.

Standard Norge er en uavhengig 
medlemsorganisasjon som utarbeider og 

publiserer standarder til bruk på de fleste områder 
i samfunnet . Virksomheten skal bidra til økt 

verdiskapning og et tryggere, enklere og mer 
bærekraftig samfunns- og næringsliv .
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Hovedpunkter 2021
Verdien og samfunnsnytten av standardisering og 
især internasjonal standardisering er blitt enda 
tydeligere de siste årene under pandemien. 
Våren 2020 tilgjengeliggjorde standardiserings-
organisasjonene standarder for smittevern, 
risikovurdering og kontinuitets ledelse for fri 
nedlastning fordi det var viktig for samfunnet. 
Bare i Norge har 58 standarder blitt lastet ned  
31 802 ganger, med en potensiell inntekstverdi  
på 19,2 millioner kroner. I tillegg utarbeidet CEN 
en spesifikasjon for munnbind til bruk i det 
offentlige rom på 3 uker, og Standard Norges 
etablerte smittevernveiledere overfor 15 ulike 
bransjer. Dette har synliggjort samfunnsnytten, 
viktigheten og verdien av både nasjonal og 
internasjonal standardisering. Viktig å merke  
seg er også at nasjonalt ville vi ikke kunne  
levert standarder for smittevern dersom vi ikke 
hadde vært en del av et felles internasjonalt 
standardiseringsregime.

Pandemien har preget arbeidshverdagen med 
digitale møter og arrangementer og hjemme -
kontor for de ansatte. Standard Norge har 
tilpasset seg situasjonen godt og tilfredshets-
undersøkelser viser at både deltakere i komiteer 
og deltakere på våre arrangementer er godt 
fornøyd med gjennomføringen av arbeidet.  
Vi har lykkes med å rekruttere flere medlemmer  
til komiteene og deltakere til arrangementene 
gjennom digitale møter. Disse representerer 
ulike interessentgrupper og en bred geografisk 
spredning. 

Strategien for konsernet (Standard Norge, 
Standard Online AS og Standards Digital AS) 
stiller krav til omstilling og kompetanseutvikling. 
Strategien er drevet av et sterkt ønske om å 

levere økt verdi til kundene. Konsernet skal  
være en totalleverandør for nåværende og 
fremtidige behov innenfor standardisering 
gjennom å levere flere og bedre varer og 
tjenester til mangfoldet i norsk samfunns- 
og næringsliv. COVID-19-pandemien har 
medført behov for å omprioritere ressurser 
i organisasjonen. Leder-ressurser er i mye 
større grad blitt brukt til å opprettholde driften 
av organisasjonen på et så normalt nivå som 
mulig. Dette har spesielt hatt konsekvenser for 
gjennomføring av de strategiske målene. 

For å gjøre organisasjonen bedre i stand til å 
svare på konsernstrategien ble et organisasjons-
designprosjekt igangsatt i 2020. I 2021 besluttet 
styreleder og administrerende direktør en ny 
organisasjonsmodell for Standard Norge, etter 
fullmakt fra styret. I løpet av året ble organisasjons -
modellen innført. Organisasjonsendringen og 
flere relaterte og omfattende rekrutterings-
prosesser har vært ressurskrevende, men viktig 
for å få på plass en organisasjon som er i stand  
til å nå målene i strategien. 

I 2021 ble det igangsatt et prosjekt om bruken  
av standarder i regelverksutvikling. Prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med NEK og 
Regelrådet med finansiell støtte fra Nærings-  
og fiskeridepartementet. Bruken av standarder 
innenfor ulike rettsområder undersøkes  
gjennom intervjuer med både regelverk s-
utviklere, standardutviklere og brukere av 
regelverk. Resultatene fra undersøkelsen er 
ventet i løpet av første kvartal 2022 og vil kunne 
bidra med kunnskap om hvordan standarder i 
enda større grad kan bidra til forenkling av 
regelverksarbeidet også i Norge.
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Standard Norge deltar i arbeidet med 
etableringen av en nasjonal termportal gjennom  
å stille fagterminologien fra termdatabasen 
Snorre til disposisjon. Standard Norge er en 
vesentlig bidragsyter til fagterminologi i Norge. 
Kulturdepartementet har sett betydningen  
av dette arbeidet og støtter utviklingen av 
fagterminologi. Sammen med Språkrådet har vi 
revidert handlingsplanen for å øke oversettelsen 
av standarder og fagterminologi fram mot 2025. 
Standard Norge deltar også i et samarbeid med 
svensk, dansk og østerriksk standardisering om 
en felles terminologidatabase for standarder. 
Standard Norges termbase Snorre vil bli brukt 
som grunnlag for den felles termbasen.

Internasjonalt engasjement

Digitalisering og grønt skifte angir retningen for 
strategiene til de internasjonale standardiserings-
organisasjonene fram mot 2030. Det er 
igangsatt flere standardiseringsprosjekter 
innenfor disse områdene. Det er et strategisk 
mål for Standard Norge at vi har et aktivt 
engasjement internasjonalt i tråd med norske 
nærings- og samfunnsinteresser. Dette gjelder 
både arbeid på policy-nivå og arbeidet i 
standardiseringskomiteene. Høsten 2021 
vedtok ISO den såkalte London-erklæringen 
som er ISOs svar på hvordan organisasjonen 
ved hjelp av standarder kan bidra til å nå 
nullutslippsmålene, støtte Paris-avtalen og FN-
bærekraftsmål. Standard Norge vil bidra aktivt i 
dette arbeidet sammen med våre interessenter. 

Standard Norges adm. direktør er medlem 
av CENs styre og ivaretar rollen CENs Vice 
President Finance. Rollen innebærer en sterk 
involvering i europeisk standardisering på 
høyeste strategiske nivå. I ISO er vi gjenvalgt 
som medlem i ISOs tekniske styre fram til 
2025. Vi deltar i tillegg i en rekke policy-
grupper blant annet innenfor digitalisering, nye 
forretningsmodeller, kjønnsbalanse, forbrukere  
og kapasitetsbygging i utviklingsland. Ordfører 

i Standard Norges representantskap, Ingebjørg 
Harto deltar i CEN/CENELEC Industry Advisory 
Forum (IAF). IAF ble etablert i 2018 og 
identifiserer og kommer med anbefalinger om 
standardiseringsrelevante områder av viktighet 
for industrien som CEN og CENELEC bør følge 
opp. Eksempler på områder er New Legislative 
Framework, the Construction Products Directive, 
samarbeid med andre standardutviklings-
organisasjoner, digitalisering av industrien, 
standardiseringsprosessen og digitalisering  
av standarder. 

Standard Norge leder arbeidet i henholdsvis 
11 komiteer og 25 arbeidsgrupper i CEN 
og 11 komiteer og 40 arbeidsgrupper i ISO. 
Dette er en liten økning i forhold til i fjor. 
Deltakelsen fra norske interessenter i særlig 
global standardisering har økt med 5 % det 
siste året. Dette kan skyldes oppstart av nye 
standardiseringsprosjekter av betydning for 
norske interessenter og at digitale møter 
gjør det enklere å delta og innebærer lavere 
ressursinnsats. 

Den europeiske standardiseringsmodellen er 
blitt utfordret de siste årene. En rettsavgjørelse 
fra EU domstolen gjør at det stilles spørsmål  
ved standardenes legale status. Dette har blant 
annet medført at ferdigstillelsen av harmoniserte 
standarder ikke går som forutsatt. Både 
nærings liv, myndigheter og de europeiske 
standardiseringsorganisasjonene har adressert 
sin bekymring til både presidentskapet i EU og 
til EU kommisjonen. De ønsker ikke en utvikling 
der standarder blir mer som en del av regelverket. 
Det er imidlertid nå forventninger til at EU-
kommisjonens nye strategi for europeisk 
standardisering vil kunne bidra til løsninger i  
den forbindelse. Standard Norge vil bidra aktivt  
i dette arbeidet og samarbeide med norske 
interessenter om oppfølgingen av denne 
strategien i Norge.
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Digitale prosesser og løsninger

Viktigheten av digitalisering for utvikling, 
salg og bruk av standarder synliggjøres 
gjennom digitaliseringsstrategien som ble 
revidert i 2021 for å gjenspeile den raske 
utviklingen på området. Standard Norge har 
igangsatt flere viktige utviklingsprosjekter 
for å i størst mulig grad å automatisere 
produksjonen av standarder, og samtidig 
kunne møte markedets forventninger om å 
i økende grad bruke standarder integrert i 
sine egne forretningsprosesser. Eksempler 
er maskinlesbare standarder innenfor særlig 
petroleums- og byggeområdet. Majoriteten  
av NS-standarder produsert i 2021 er 
tilgjengelige i XML-format. Standard Norge 
arbeider aktivt i CEN og ISO og med andre 
standardiseringsorganisasjoner om felles digitale 
systemer og løsninger. Den digitale satsingen 
er viktig for Standard Norge, og den tilegnede 
kunnskapen og kompetansen brukes  
til å være i forkant av utviklingen. 

Bruken av digitale møteverktøy skjøt fart i 
2020 og har fortsatt i 2021. For å opprettholde 
aktiviteten i standardiseringsarbeidet har det 
vært av stor betydning at vi delvis hadde tatt 
disse verktøyene i bruk før pandemien og at vi  
kunne intensivere bruken av dem.
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Figur 1: Utgitte norske standarder fordelt på fagområde

Publiserte NSdokumenter 2021 prosentvis  
fordelt på næringerfagområde

Produksjon av standarder

Det ble totalt utgitt 1019 norske standarder i 2021, 
hvorav 17 er nasjonalt utviklede standarder. Det 
ble utgitt 8 NORSOK-standarder. Produksjonen 
er noe lavere enn den var i 2020. Det ble totalt 
oversatt 28 ulike standarder til ulike språk i 2021.

Fordelingen av standardproduksjonen per 
næringsområde er vist i figur 1.

0 5 10 15 20

1. Kjemikalier og plast

3. Forbruker

5. Digitalisering og telekommunikasjon

7. Energi og infrastruktur

8. Primærnæringer og mat

12. Materialutvinning og metaller

13. Handel og tjenesteyting

14. Samferdsel og logistikk

15. Olje og gass

10. Oppvarming, ventilasjon mm (innemiljø)

11. Mekanisk utstyr og maskiner

9. Helse, miljø og sikkerhet

6. Elkraftteknologi og elektronikk

2. Bugg og anlegg

4. Forsvar
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Salgsutvikling

Utviklingen av salget i 2021 har vært bra og 
både nettbutikken og personlig salg har levert 
godt. Konsekvensene av nedstengningen av 
samfunnet med tilhørende økonomiske vansker 
hos mange bedrifter og kunder har ikke rammet 
Standard Online sitt salg slik som fryktet. 
Standard Online har derimot hatt en solid 
økning på 11% i antall nye abonnementsavtaler 
sammenlignet med 2020 som også var et godt 
år. Dette er gledelig da store deler av omsetningen 
kommer fra løpende abonnementsinntekter.

Kursvirksomheten har imidlertid møtt 
utfordringer knyttet til «gjenåpning» med 
påfølgende «nedstengning». Selv om Standard 
Online har erfaring fra 2020 både med fysiske  
kurs og digitale kurs har salget sviktet i 
perioder hvor samfunnet har vært i endring, 
enten endringen har vært gjenåpning eller 
nedstengning - sannsynligvis på grunn av usikre 
kunder. Et stabilt og gjenåpnet samfunn i 2022  
vil trolig øke salget av kurs.

Arrangementer

Arrangementene bidrar til større synlighet 
og styrket posisjon for Standard Norge. 
Gjennom disse knytter organisasjonen til seg 
nye kunder og interessenter. Standard Norge 
rekrutterer blant annet nye komitemedlemmer, 
får nye abonnenter til nyhetsbrev, får flere 
besøkende til nettsidene våre og flere følgere 
og større engasjement i sosiale medier. I 2021 
gjennomførte Standard Norge 21 arrangementer. 
Av disse var 19 frokostmøter i serien Standard 
Morgen med til sammen 3700 påmeldte. Dette 
er en stor økning fra tidligere år. Grunnen til 
dette er i hovedsak at møtene blir holdt digitalt, 
noe som har gjort at det er enklere å delta 
for interessenter fra hele landet. De tre mest 
besøkte arrangementene var

• Lansering av NS 6510 Faglig oppdatering  
av autoriserte sykepleiere

• Bærekraftskonferansen, der det ble vist 
hvordan internasjonale standarder kan fungere 
som gode kommunale styringsverktøy i arbeid 
med å nå FNs bærekraftsmål.

• Konferansen SirkulæriTET, som viste hvordan 
standarder kan bidra i omstillingen til et mer 
sirkulært samfunn.

Oppslutningen og tilbakemeldingen på 
arrangementene er veldig gode. Bruk av digitale 
verktøy har medført betydelig økning i antall 
deltakere. Denne møteformen vil derfor videføres. 
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Styrets arbeid

Styret har hatt seks styremøter i 2021. Styret 
har lagt vekt på god økonomistyring og at 
Standard Norge skal være en effektiv og 
profesjonell standardiseringsorganisasjon til 
det beste for medlemmer og interessenter. 
Styret har fulgt opp arbeidet med iverksetting 
av konsernstrategien og vært involvert i re-
planleggingen av denne, godkjent en revidert 
digitaliseringsstrategi og fulgt opp arbeidet med 
ny organisasjonsstruktur. Styret har også vært 
opptatt av hvordan CENs og ISOs strategier 
mot 2030 gjenspeiles i Standard Norges 
strategi. Den gode dialogen med NEK om 
videreutvikling av samarbeidet er blitt videreført 
i 2021. Styret godkjente også reviderte regler 
for standardiseringsarbeid. Reglene er viktig for 
Standard Norges standardiseringsvirksomhet 
nasjonalt og internasjonalt.

Styret la fram forslag til ny medlemsordning som 
ble godkjent av medlemmene på årsmøtet i mai 
2021. Ordningen gjøres gjeldende fra årsskifte 
2021/2022. Hensikten med endringene har blant 
annet vært å knytte tettere bånd til medlemmene 
ved å invitere dem til medlems møter om temaer 
av interesse for dem og å få medlemmer som 
representerer brede interesse grupper, geografisk 
bredde, kjønn og alder. 

Styret har videre vært opptatt av samarbeidet 
med Nærings- og fiskeridepartementet. Støtten 
fra departementet er et viktig bidrag til å fremme 
standardiseringsarbeidet som skal bidra til økt 
konkurransekraft og verdiskapning i norsk 
næringsliv. Standarder tas i bruk på stadig flere 
viktige områder i samfunnet. I mange tilfeller  
kan også standarder erstatte forskrifter, eller 
forskrifter vise til standarder. I den forbindelse  
vil resultatet av prosjektet som nå gjennomføres 
om bruk av standarder i regelverk være viktig 
innspill. For at ikke standardisering skal 
representere et demokratisk underskudd er det 
også viktig at alle interessentene deltar i relevant 
standardiseringsarbeid. Det gjennomføres  
årlig kartlegglegging av interessent-
sammensetningen i både policygrupper  
og i standardiseringskomiteer.

Fortsatt drift
Standard Norge har ikke økonomisk erverv 
som formål. Det anses likevel som avgjørende 
at virksomheten har en sunn økonomi og en 
tilfredsstillende soliditet. Styret konstaterer at  
så er tilfelle. 

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes 
det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.
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Framtidig utvikling
Styret baserer virksomheten på Standard 
Norges konsernstrategi som gjelder for 
perioden 2019-2023. Denne strategien skal 
re-planlegges i 2022 og styret vil vektlegge 
at de strategiske målene til de internasjonale 
standardiseringsorganisasjonene også 
gjenspeiles i Standard Norges strategi.  
Grønt skifte og digitalisering vil vektlegges.  
Det er viktig at økonomien er robust nok 
til å håndtere nødvendige investeringer for 
å gjennomføre framtidig utviklingsbehov. 
Egenkapitalen i Standard Norge må derfor  
være tilstrekkelig til å sikre framtidig drift. 

Nye digitale løsninger krever standarder 
for å sikre interoperabilitet, effektivitet og 
sikkerhet. Styret er opptatt av å sikre Norges 
digitale posisjon gjennom bruk av standarder. 
Dette vil kunne styrke norske virksomheters 
konkurranseevne og sikre samfunnsinteressene. 

I 2022 trådde den nye medlemsordningen for 
Standard Norge i kraft. Styret vil følge opp at 
ambisjonene med denne ordningen nås.

Internasjonale standardiseringsorganisasjoner 
utarbeider 98 % av standardene. Styret er derfor 
opptatt av Standard Norges rolle og ambisjons-
nivå i internasjonal standardisering. I europeisk 
politikk er bruk av standarder viktig både i 
kommisjonens arbeid med indre markedsstrategi 
og i arbeidet med digitalisering. EU-kommisjonens 
nye strategi for europeisk standardisering som 
ble lansert i februar 2022 vil være en viktig 
rettesnor også for norsk nærings- og samfunnsliv. 
Styret vil følge opp denne i dialog med 
interessentene. 

Utvikling og bruk av standarder som supplement 
til regelverk er viktig i årene framover. På enkelte 
områder er tendensen at myndigheter velger å 
lage egne standarder. En slik utvikling gjør det 
vanskeligere å eksportere norsk innovasjon 
og norske varer og tjenester innenfor dette 
området. Styret ser behovet for å få styrket 
legitimitet og posisjon slik at initiativ til nytt 
standardiseringsarbeid går gjennom Standard 
Norge. Styret vil følge opp resultatene fra 
prosjektet om bruk av standarder i regelverk 
både med tanke på forenkling og hvordan 
standarder kan være et supplement til regelverk 
på nye rettsområder.

Samarbeidet mellom de nordiske landene, samt 
Nederland og Østerrike er fortsatt viktig og 
omfatter policysaker og produkt-, tjeneste- og 
systemutvikling. Standard Norge ledet dette 
arbeidet i 2021. Deltakerne i dette nettverket 
av standardiseringsorganisasjoner opplever 
samarbeidet som interessant og viktig. Det 
pågår konkrete prosjekter knyttet blant annet 
til felles terminologidatabase og undersøkelse 
om samfunnsnytten ved standardisering. Med 
en kostnads- og risikodeling mellom landene 
kan prosjektene gjennomføres raskere og med 
betydelig lavere kostnader og risiko. Ved å være 
tidlig ute med denne utviklingen får Standard 
Norge en mulighet til å tilby tjenester rundt bruk 
av standarder før mange av de andre europeiske 
standardiseringsorganisasjonene, og det gir 
dermed en styrket posisjon i markedet.
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Redegjørelse for årsregnskapet
Omsetningen i Standard Norge økte fra 147,6 
mill. kroner i 2020 til 154,7 mill. kroner i 2021. 
Tilsvarende tall for konsernet var henholdsvis 
236,5 mill. kroner og 251,9 mill. kroner, som 
tilsvarer en vekst på 6,5 %. Resultatet fra driften 
i Standard Norge ble i 2021 et overskudd på 9 
mill. kroner mot et overskudd på 3,5 mill. kroner 
i 2020, mens konsernet fikk et driftsoverskudd 
på 12,9 mill. kroner i 2021 mot 10,8 mill. kroner i 
2020. Netto finansresultat er positivt med 1,9 mill. 
kroner for Standard Norge og 1,9 mill. kroner for 
konsernet. Årsresultatet for Standard Norge gikk 
fra 4,3 mill. kroner i 2020 til 11 mill. kroner i 2021. 
Konsernet fikk et årsresultat på 12,6 mill. kroner  
i 2021, mot 11,0 mill. kroner i 2020.

Samlet kontantstrøm fra driften i Standard Norge 
var 18 mill. kroner og fra investeringer -18,6 mill. 
kroner. Likviditetsbeholdning per 31. desember 
2021 er 46,7 mill. kroner. For konsernet var 
kontantstrøm fra driften 23,6 mill. kroner. Konsernet 
brukte 24,5 mill. kroner på investeringer i 2021. 
Likviditetsbeholdningen i konsernet var 67,6 mill. 
kroner per 31. desember 2021.

Verken Standard Norge eller konsernet har 
rentebærende gjeld ved utgangen av 2021. 
Likviditeten utgjør 49 % av totalkapitalen i 
Standard Norge per 31. desember 2021 og  
43 % i konsernet.

Totalkapitalen i Standard Norge var ved utgangen 
av året 94,5 mill. kroner sammen lignet med 80,4 
mill. kroner ved utgangen av 2020. I konsernet 
var totalkapitalen 158,5 mill. kroner 31. desember 
2021 mot 142,1 mill. kroner per desember 2020. 
Standard Norges egenkapital er 52,4 mill. kroner 
per 31. desember 2021 mot 41,4 mill. kroner 
foregående år. Egenkapitalandelen er 55,4 % mot 
51,4 % i 2020. Egenkapitalen i konsernet er 94,3 
mill. kroner og tilsvarer en egenkapitalandel på 
59,5 % mot 57,5 % i 2020.
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Finansiell risiko
Standard Norge har etablert styringssystemer 
som generelt reduserer risikoen virksomheten 
kan være eksponert for. Standard Norge har 
styreansvarsforsikring gjennom Tryg Forsikring 
som gjelder styremedlemmer og daglig leder 
med forsikringssum inntil 10 mill. kroner.

Statstilskuddet fra Nærings- og fiskerideparte-
mentet utgjør ca. 23 % av driftsinntektene i 
Standard Norge og 14 % i konsernet. Dette viser  
at aktivitetsnivået i betydelig grad er avhengig  
av tilskuddets størrelse i årene framover. 

Standard Norges plassering av midler hos 
forvalter har en relativt lav risikoeksponering  
og ga positiv avkastning på 1,4 mill. i 2021.  
Utover dette har ikke Standard Norge eiendeler 
eller gjeld som medfører finansiell risiko.

• Valutarisiko 
Virksomheten har begrenset valuta-
eksponering. Dette gjelder kun betaling  
av medlemskapsavgifter til CEN og ISO. 

• Kredittrisiko 
Risiko for tap på fordringer er vurdert som lav. 
Dette henger sammen med at en stor andel 
av inntektene kommer fra offentlige etater  
og at datterselskapet Standard Online AS  
i stor grad selger produktene til medlems-
organisasjoner og andre veletablerte kunder.

• Likviditetsrisiko 
Standard Norge dekker sitt behov for 
driftskapital med egne omløpsmidler.

Arbeidsmiljø 
Det totale sykefraværet i Standard Norge var 4,4 % 
i 2021, hvorav fravær utover 16 dager utgjorde  
3,9 %. Sykefraværet tidligere år har variert mellom 
3,2 % og 7,4 %. Eventuelle tiltak rettet mot arbeids-
relatert sykefravær følges opp kontinuerlig av 
både administrasjonen og styret. Standard 
Norge har bedriftslegeordning, verneombud  
og et aktivt arbeidsmiljøutvalg. Det er godt 
samarbeid med de ansatte for å avdekke og 
realisere muligheter for et enda bedre arbeidsmiljø. 
I et «normalår» gjennomføres det vernerunde, 
arbeidsmiljøundersøkelse og ved behov også 
fysioterapeutundersøkelse. 

Grunnet pandemien har våre ansatte i hovedsak 
jobbet på hjemmekontor siden mars 2020.  
Dette har ført til at vi ikke har hatt den ordinære 
vernerunden i 2021. Vi har under pandemien hatt 
tett oppfølging av hver enkelt ansatt fra leder, og 
utarbeidet spørreundersøkelser til de ansatte om 
arbeidssituasjonen hjemme. Disse undersøkelsene 
har blitt sendt ut jevnlig og de ansattes ulike 
behov har blitt fulgt opp. Standard Norge 
gjennomførte høsten 2021 en medarbeider-
undersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen  
var gode, men ga også signaler om noen ting 
organisasjonen må jobbe med. Oppfølgingen  
av medarbeiderundersøkelsen strekker seg inn  
i 2022, fram til undersøkelsen gjennomføres  
på nytt høsten 2022.
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Likestilling
Standard Norge jobber for likestilling og mot 
diskriminering på bakgrunn av kjønn, alder, 
graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner 
av disse grunnlagene. Standard Norges visjon er 
å realisere visjoner. For å kunne oppfylle denne 
visjonen er vi avhengig av å ha mennesker på 
laget som gjenspeiler samfunnet rundt oss. 

Vår strategi understreker viktigheten av standarder 
som støtter FNs bærekraftsmål, herunder like-
stilling mellom kjønnene. Standard Norge har 
blant annet signert en internasjonal erklæring for 
likestilling mellom kjønnene i standardiseringen. 
Likestillingsarbeidet i Standard Norge behandles 
blant annet i samarbeidsutvalget hvor både 
tillitsvalgte, HR og ledelsen er representert. 
Samarbeidsutvalget skal jobbe aktivt, målrettet 
og planmessig for å fremme likestilling og hindre 
diskriminering.Hensynet til likestilling og ikke-
diskriminering er ellers inkludert i den øvrige 
personalpolitikken i Standard Norge. 

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass som 
skal tiltrekke, utvikle og beholde kvalifiserte og 
motiverte medarbeidere. Kompetanse og innsats 
skal verdsettes, og det skal være lagånd mot 
våre felles mål. Alle ansatte i Standard Norge 
er ansvarlig for å bidra til et godt arbeidsmiljø 
som kjennetegnes av tillit, respekt, mangfold og 
toleranse. Det skal vises respekt for alle individer.

Det er nedfelt i våre etiske retningslinjer at 
ansatte skal avstå fra oppførsel som har negativ 
innvirkning på personer, arbeidsmiljøet eller 
Standard Norge. Dette omfatter blant annet 
enhver form for trakassering, mobbing og 
diskriminering. Du skal også ha respekt for 
kulturelle forskjeller.

For at vi skal lykkes i arbeidet med å fremme 
likestilling og hindre diskriminering på arbeids-
plassen kreves det at vi jobber aktivt, plan-   
messig og målrettet over tid. En stor del av dette 
systematiske arbeidet handler om kartlegging  
og analyse. For regnskapsåret 2021 har vi 
utarbeidet en likestillingsredegjørelse og tatt 
utgangspunkt i den lovpålagte firetrinns metoden. 
Arbeidet har bestått av å gjennomgå alle 
virksomhetens retningslinjer på de forskjellige 
personalområdene, rutiner og retningslinjer.  
Vi har også gjennomført kartlegging av kjønns-
likestilling i 4. kvartal 2021. I medarbeider-
undersøkelsen som ble gjennomført høsten
2021 ble det blant annet stilt spørsmål om  
det er like muligheter for kvinner og menn  
i Standard Norge. 
 
Den komplette likestillingsredegjørelsen blir  
utgitt som en egen rapport. Likestillings - 
rede gjørelsen inneholder vår tilstand for 
kjønnslike stilling og vårt arbeid med likestilling 
og mot diskriminering. Vi har også kartlagt 
risikoområder og utarbeidet forslag til tiltak.  
Neste side har en oppsummering av tallene  
for 2021.
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92 %

78 %

95 %

98 %

94 %

51 %

67 %

50 %

42 %

69 %

49 %

33 %

50 %

58 %

31 %

Total*

Direktører*

Ledere**

Prosjektledere

Øvrige ansatte

Kvinner Menn

* Inkludert administrerende direktør 
** Ikke inkludert direktører
*** Oversikten viser ikke forskjeller i lønn som 
følge av for eksempel ansiennitet og utdanning

Kjønnsfordeling på  
ulike stillings nivåer Lønnsforskjeller***

Kvinners andel av menns lønn oppgitt i 
prosent basert på avtalt lønn/fastlønn
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33 17

Kvinner Menn

Oppgitt i gjennomsnitt antall uker

0 0

Kvinner Menn

51 % 49 %

Kvinner Menn

0 % 0 %

Kvinner Menn

3 4

Kvinner Menn

Foreldrepermisjon

Midlertidig ansatte

Faktisk deltid Ufrivillig deltid

Kjønnsbalanse
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Forskning og utvikling
Standard Norge deltar som partner i forsknings-
prosjekter nasjonalt og internasjonalt der dette 
er relevant. Representanter fra forskningsmiljøene 
deltar i standardiseringsarbeidet. Det pågår 
prosjekter for utvikling av effektive IT-løsninger 
både internt og for kunder. 

Ytre miljø
Standard Norge driver kontorvirksomhet i 
leide lokaler og har ingen spesielle utslipp 
av miljømessig art. I det daglige arbeidet er 
Standard Norge opptatt av tiltak som har positiv 
innvirkning på miljø og klima. Standard Norge 
arbeider blant annet spesifikt med å synliggjøre 
hvordan standarder bidrar til å oppfylle bærekrafts-
målene. Standard Norge er sertifisert i

henhold til kravene i miljøstyringssystemet  
NS-EN ISO 14001. Standardene som Standard 
Norge er med å utvikle og utgi, gir betydelige 
bidrag for å hjelpe næringslivet og samfunnet 
generelt til å oppnå bedre ressursutnyttelse  
og miljø. 

Årsresultat og disponering
Standard Norges virksomhet ga i 2021 et resultat 
på 10 986 715 kroner. Konsernets årsresultat 
var på 12 568 347 kroner. Styret forslår følgende 
disponering av årsresultatet for Standard Norge:

Annen egenkapital kr 10 986 715

Totalt disponert kr 10 986 715

Styret takker administrasjonen for solid arbeid 
og gjennomføringsevne under krevende 

forhold og under pandemien .

Oslo, 20. april 2022
I styret for Standard Norge

(sign. elektronisk)
Jon Sandnes

Styreleder

(sign. elektronisk)
Gro Brathovde

Nestleder

(sign. elektronisk)
Javad Sunde Fahadi 

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Guttorm Brattebø

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Øyvind Rongevær 

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Trine Gamst  

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Marit Endresen  
Styremedlem

(sign. elektronisk)
Kari Borgos  

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Knut Thorvaldsen

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Jacob Mehus
Adm. direktør
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336.1

Mor Konsern

2020 2021 DRIFTSINNTEKTER Note 2021 2020

74 059 674 78 097 899 Salgsinntekter 2 177 629 621 164 998 807

33 850 000 36 450 000 Statstilskudd 2 36 450 000 33 850 000

39 678 355 40 155 269 Prosjektinntekter 2 37 798 962 37 674 023

147 588 029 154 703 168 Sum driftsinntekter 251 878 583 236 522 830

DRIFTSKOSTNADER

10 313 910 11 195 323 Varekostnader 60 513 040 55 963 188

91 691 033 90 290 221 Lønnskostnader m.m 6,7 130 578 045 127 289 366

498 568 1 180 815 Ordinære avskrivninger 3 3 569 098 1 929 578

614 015 - Nedskrivning av varige driftsmidler 3 - 614 015

40 985 482 42 974 488 Andre driftskostnader 3,6 44 286 315 39 899 749

144 103 007 145 640 846 Sum driftskostnader 238 946 497 225 695 896

3 485 002 9 062 322 DRIFTSRESULTAT 12 932 086 10 826 934

395 208 250 585 Renteinntekter 469 364 1 467 987

844 978 1 745 978 Andre finansinntekter 10 2 019 872 947 682

3 936 24 217 Rentekostnader 400 590 110 246

403 110 47 953 Andre finanskostnader 157 526 505 224

833 140 1 924 393 FINANSRESULTAT 1 931 120 1 800 199

4 318 162 10 986 715 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 14 863 206 12 627 133

- - Skattekostnad 11 2 294 859 1 626 993

4 318 162 10 986 715 ÅRSRESULTAT 12 568 347 11 000 140

Overføringer

4 318 162 10 986 715 Overført til/(fra) annen egenkapital 11 779 465 9 409 150

  Overført til/(fra) minoritetsinteresse 788 881 1 590 990

4 318 162 10 986 715 Sum overføringer 12 568 347 11 000 140
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356.2

Mor Konsern

2020 2021 EIENDELER Note 2021 2020

Anleggsmidler

- Immaterielle eiendeler

- Programvare 3 41 903 463 37 678 157

- - Utsatt skattefordel 11 2 186 353 2 026 380

0 0 Sum immaterielle eiendeler 44 089 816 39 704 537

Driftsmidler

4 208 019 3 116 913 Driftsløsøre, inventar o.a utstyr 3 4 228 830 5 779 325

4 208 019 3 116 913 Sum driftsmidler 4 228 830 5 779 325

Finansielle anleggsmidler

2 353 730 2 561 960 Lån i foretak i samme konsern

2 644 500 2 644 500 Aksjer i datterselskap 4 - -

4 998 230 5 206 460 Sum finansielle anleggsmidler - -

9 206 249 8 323 373 Sum anleggsmidler 48 318 646 45 483 862

Omløpsmidler

  Varelager 13 159 201 187 084

Fordringer

10 076 539 5 528 960 Kundefordringer 9 5 118 700 9 395 907

1 845 849 2 503 641 Andre kortsiktige fordringer 14 5 893 673 5 613 015

11 922 388 8 032 601 Sum fordringer 11 012 373 15 008 922

Finansielle omløpsmidler

11 929 313 31 387 524 Kortsiktige finansplasseringer 10 31 387 524 11 929 313

11 929 313 31 387 524 Sum finansielle omløpsmidler 31 387 524 11 929 313

47 380 623 46 768 360 Bankinnskudd, kontanter 5 67 589 412 69 464 142

71 232 324 86 188 485 Sum omløspmidler 10 148 510 96 589 461

80 438 573 94 511 858 SUM EIENDELER 158 467 157 142 073 323
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Mor Konsern

2020 2021 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 2020

Egenkapital

Opptjent egenkapital

41 371 236 52 357 950 Annen egenkapital 8 84 534 967 72 755 500

- - Minoritetsinteresser 8 9 806 446 9 017 565

41 371 236 52 357 950 SUM EGENKAPITAL 94 341 415 81 773 067

Gjeld

Avsetning forpliktelser

12 258 755 10 633 783 Pensjonsforpliktelser 7 10 633 783 12 258 755

12 258 755 10 633 783 Sum avsetning forpliktelser 10 633 783 12 258 755

Øvrig langsiktig gjeld

- - Øvrig langsiktig gjeld 15 3 432 000 4 433 330

0 0 Sum øvrig langsiktig gjeld 3 432 000 4 433 330

Kortsiktig gjeld

6 007 955 6 551 599 Leverandørgjeld 10 989 698 9 878 649

- - Betalbar skatt 11 1 477 131 1 021 577

6 816 885 6 796 341 Skyldige off. avgifter 5 10 054 681 10 690 035

13 983 741 18 172 184 Annen kortsiktig gjeld 12 27 538 449 22 017 911

26 808 582 31 520 125 Sum kortsiktig gjeld 50 059 959 43 608 171

39 067 337 42 153 908 Sum gjeld 64 125 742 60 300 256

80 438 573 94 511 858 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 158 467 157 142 073 323

Oslo, 20. april 2022
I styret for Standard Norge

(sign. elektronisk)
Jon Sandnes

Styreleder

(sign. elektronisk)
Gro Brathovde

Nestleder

(sign. elektronisk)
Javad Sunde Fahadi 

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Guttorm Brattebø

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Øyvind Rongevær 

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Trine Gamst  

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Marit Endresen  
Styremedlem

(sign. elektronisk)
Kari Borgos  

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Knut Thorvaldsen

Styremedlem

(sign. elektronisk)
Jacob Mehus
Adm. direktør
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Kontantstrømoppstilling

396.3

Mor Konsern

2020 2021 2021 2020

KONTANTSTRØMMER FRA DRIFT

4 318 162 10 986 714 Resultat før skattekostnad 14 863 206 12 627 133

20 142 Tap/gevinst ved salg av investeringer 20 142

- - Periodens betalte skatt - 1 987 959 -2 240 058

1 112 583 1 180 815 Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 3 569 098 2 543 593

- - Endring varelager 27 883 -6 219

-3 075 608 4 547 579 Endring i kundefordringer 4 277 207 -881 899

-810 247 -1 204 287 Endring markedsbasert verdipapirportefølje - 1 204 287 -810 247

-72 991 543 644 Endring leverandørgjeld 1 111 048 1 630 069

3 241 045 3 510 107 Endring i andre tidsavgrensningsposter 4 593 201 6 547 261

-467 246 -1 624 972 Forskjell mellom kostnadsført og betalt pensjon -1 624 972 -467 246

4 245 698 17 959 742 Netto kontantstrøm fra drift 23 644 567 18 942 387

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGER

-4 078 764 -89 709 Utbetalinger kjøp driftsmidler og immaterielle eiendeler -6 243 905 -15 539 840

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

Utbetalinger ved kjøp av aksjer i andre foretak

-85 730 -208 230 Utbetaling av lån til datterselskap - -

11 909 172 Innbetalinger ved realisasjon av verdipapirportefølje 11 909 172 -

-30 183 238 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -30 183 238

4 164 494 18 572 005 Netto kontantstrøm fra investeringer 24 517 971 15 539 840

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERING

- - Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 4 001 330

- - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -1 001 330 -

- - Innbetaling fra minoritet i konsern -

  Netto kontantstrøm fra finansiering  1 001 330 4 001 330

81 204 612 263 NETTO KONTANTSTRØM 1 874 730 7 403 881

47 299 419 47 380 623 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 69 464 142 62 060 261

47 380 623 46 768 360 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 67 589 412 69 464 142
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Standard Norge er organisert som en forening 
og har som formål å fremme standardiseringen  
i det norske samfunnet innenfor definerte fag -
områder. Standard Norge utvikler og forvalter 
standarder i Norge. Standard Norge har ikke 
erverv som formål. Standard Norge har 
organisasjons nummer 985 942 897.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med  
regn skapsloven og norske regnskapsstandarder. 
Regnskapsåret følger kalenderåret og balansen 
er satt opp per 31. desember. Alle beløp er i 
norske kroner.

Konsern

Konsernregnskapet inkluderer Standard 
Norge og selskaper som Standard Norge har 
bestemmende innflytelse over. Bestemmende 
innflytelse oppnås normalt når konsernet 
eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og 
konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll 
over selskapet. Minoritetsinteresser inngår  
i konsernets egenkapital.

I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i 
datterselskap med datterselskapets eiendeler  
og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som  
om konsernet var en økonomisk enhet. Trans-
aksjoner, urealisert fortjeneste og mellom-
værende mellom selskapene i konsernet er 
eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet   
etter ensartede prinsipper, ved at datter-
selskapet følger de samme regnskaps prinsipper 
som morselskapet.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskap s-
føring av virksomhetssammenslutninger.  
Kjøpte datterselskaper regnskapføres i  
konsern regnskapet basert på morselskapets 
anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes 
virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld  
i datterselskapet. Eventuell merverdi ut over hva 
som kan henføres til identifiserbare eiendeler og 
gjeld balanseføres som goodwill. Goodwill 

behandles som en residual og balanse føres med 
den andelen som er observert i oppkjøps-
transaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet 
avskrives over de oppkjøpte eiendelenes 
forventede økonomiske levetid.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av 
året inkluderes i konsernregnskapet fra det 
tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll 
opphører.

Hovedregel for vurdering og  
klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er 
klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler  
er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer  
som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert 
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig 
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt  
til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,  
men nedskrives til virkelig verdi når verdi-
fallet ikke forventes å være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives planmessig. Langsiktig 
lån balanseføres til nominelle verdier på 
etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til 
virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig  
gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp  
på etableringstidspunktet, uten hensyn til  
senere renteendringer.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til 
balansedagens kurs. Kursgevinster og kurstap 
knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk 
valuta klassifiseres som driftsinntekter  
og vareforbruk.
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Driftsinntekter

Vederlag for salg av standarder, kurs og tjenester 
inntektsføres i den periode leveransen finner 
sted. Abonnementsinntekter opptjenes lineært 
over abonnementets varighet. Standard Norges 
royalty fra datterselskap inntektsføres i samme 
periode som datterselskapet innregner inntekten 
fra salget av standarden eller abonnementet. 
Statsstøtte inntektsføres i det kalenderår 
bevilgningen gjelder. Eksterne tilskudd til utvikling 
av standarder inntektsføres når utviklingsarbeidet 
finner sted. Mottatt tilskudd som ikke er opptjent 
inngår blant annen kortsiktig gjeld.

Driftskostnader

Løpende driftsutgifter kostnadsføres i den 
perioden varen eller tjenesten er mottatt og 
forbrukt, uavhengig av betalingstidspunkt. 
Forskuddsbetalte utgifter innregnes blant  
andre fordringer og kostnadsføres i den 
perioden forbruket finner sted, mens det  
avsettes for påløpte ikke avregnede kostnader 
blant annen kortsiktig gjeld.

Immaterielle eiendeler

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det 
kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel 
knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell 
eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt 
fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført 
utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives 
lineært over driftsmidlenes forventede økonomiske 
levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende og inngår blant andre 
driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i 
takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold 
og påkostning/forbedring regnes i forhold 
til driftsmidlets stand ved vår anskaffelse av 
driftsmidlet. Innredning i leide lokaler balanse - 
føres og avskrives over leiekontraktens løpetid.

Leieavtaler

Driftsmidler som leies på betingelser som i det 
vesentlige overfører de økonomiske rettigheter 
og forpliktelser til enheten (finansiell leasing), 
balanseføres under bygninger, maskiner, 
inventar o.l. og medtas som forpliktelse under 
rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien 
av minimumsleien. Driftsmidlet avskrives over 
antatt økonomisk levetid, og forpliktelsen 
reduseres med betalt leie etter fradrag for 
beregnet rentekostnad. Operasjonelle leieavtaler 
kostnadsføres løpende.

Aksjer og andeler i datterselskaper

Aksjer i datterselskaper vurderes etter kost-
metoden i morselskapets regnskap. Kostprisen 
økes når morselskapet tilfører datterselskapet 
økt egenkapital ved kapitalutvidelse. Kostprisen 
reduseres når mottatt utbytte fra datterselskapet 
overstiger morselskapets andel av opptjent 
egenkapital i datterselskapet etter kjøpet.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)

Aksjer og avledede finansielle instrumenter  
som er klassifisert som omløpsmiddel og inngår 
i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi 
på balansedagen.  Virkelig verdi er børskurs 
eller tilsvarende observerbar markedsverdi. 
Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger 
fra selskapene inntektsføres som annen 
finansinntekt.

Varer

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Virkelig verdi er estimert salgs-
verdi etter fradrag for beregnede nødvendige 
utgifter for gjennomføring av salget (netto 
salgsverdi). For tilvirkede varer medtas en 
forholdsmessig andel av direkte og indirekte 
variable og faste tilvirkningskostnader.
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Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres 
til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetningen til tap gjøres på 
grunnlag av individuell vurdering av fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 
uspesifisert avsetning for å dekke påregnelig 
tapsrisiko.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt beløp.

Skatter

Standard Norge er en allmennyttig 
medlemsorganisasjon og er ikke skattepliktig. 
Datterselskapene er imidlertid skattepliktige. 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter 
både periodens betalbare skatt og endring i 
utsatt skatt/utsatt skattefordel for datter-
selskapene. Utsatt skatt beregnes på grunnlag  
av de midlertidige forskjellene som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier, og på grunnlag av eventuelt ligning s-
messig underskudd ved utgangen av regn-
skapsåret. Skatteøkende og skattereduserende 
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 
reversere i samme periode, utlignes. Utsatt 
skattefordel på netto skattereduserende 
forskjeller som ikke er utlignet og på under -
skudd til fremføring, balanseføres i den grad 
skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom 
fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt 
og utsatt skattefordel som kan balanseføres, er 
oppført netto i balansen.

Pensjoner

Selskapet har en kollektiv innskuddsbasert 
pensjonsordning. Hertil er det gitt ytelsesbaserte 
pensjonsløfter til et fåtall ansatte som er finansiert 
over drift. Note 7 spesifiserer ordningene.

Ved innskuddsplaner betaler selskapet 
innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet 
har ingen ytterligere betalingsforpliktelse 
etter at innskuddene er betalt. Innskuddene 
regnskapsføres som lønnskostnad. 

Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanse-
føres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad 
innskuddet kan refunderes eller redusere 
framtidige innbetalinger.

Ved ytelsesplaner har selskapet det  
økonomiske ansvaret for at de ansatte får de 
avtalte ytelsene, som beregnes ut fra forventet 
sluttlønn. Nåverdien av de definerte ytelsene på 
balansetidspunktet fratrukket virkelig verdi av 
pensjonsmidlene balanseføres som en forpliktelse 
ved ytelsesplanen. Pensjonsforpliktelsen beregnes 
årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær 
opptjeningsmetode. Økonomiske forutsetninger 
benyttet for å beregne pensjonskostnad og 
pensjonsmidler bygger på veiledninger utgitt  
av Norsk RegnskapsStiftelse.

Arbeidsgiveravgift er beregnet og avsatt 
på grunnlag av netto faktisk forpliktelse. 
Estimatendringer resultatføres i sin helhet  
den periode estimatendringen oppstår.

Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres 
som lønns- og personalkostnader.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet 
etter den indirekte metode. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter  
og bankinnskudd.
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Note 2 Driftsinntekter

Mor Konsern

2021 2020 2021 2020

Salg av standarder - - 156 507 232 147 199 587

Salg av kurs - - 8 959 208 8 098 737

Royalty fra salg av standarder 70 771 747 65 580 061 - -

Medlemskontingent 1 631 562 1 604 250 1 631 562 1 604 250

Salg av tjenester 5 694 590 6 875 363 10 531 620 8 096 233

Sum salgsinntekt 78 097 899 74 059 674 177 629 621 164 998 807

Statstilskudd 36 450 000 33 850 000 36 450 000 33 850 000

Eksterne prosjekttilskudd 37 791 271 37 674 023 37 798 962 37 674 023

Annen driftsinntekt 2 363 998 2 004 332 - -

Sum Prosjektinntekter 40 155 269 39 678 355 37 798 962 37 674 023

Sum driftsinntekter 154 703 168 147 588 029 251 878 583 236 522 830

Samtlige driftsinntekter skriver seg fra samme forretningsområde (standardisering) og gjelder ytelser 
levert til det norske markedet. 
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Note 3 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Mor Varige driftsmidler

Inventar og 
maskiner

Innredning 
leide lokaler

Sum

Anskaffelseskost 1.1 775 544 4 078 764 4 854 308

Tilgang i perioden 89 709 89 709

Avgang i perioden - -

Anskaffelseskost 31.12 775 544 4 168 473 4 944 017

Akk. av- og nedskrivninger 1.1. -646 289 -646 289

Årets avskrivning -129 255 -1 051 560 -1 180 815

Årets nedskrivning -

Avgang i perioden -

Akk. av- og nedskrivninger 31.12 -775 544 -1 051 560 -1 827 104

Bokført verdi - 3 116 913 3 116 913

Avskrivningsprofil Lineær Lineær

Levetid i år 3 5

Leieavtaler 2021 2020

Leiekostnad kontormaskiner 85 726 85 751

Leiekostnad transportmidler 121 832 133 136

Leiekostnad kontorlokaler 7 724 713 7 656 205
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Note 3 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, forts.

Konsern Immaterielle
eiendeler

Varige driftsmidler

Programvare Inventar og  
maskiner

Inndredning 
leide lokaler

Sum

Anskaffelseskost 1.1 66 985 099 1 952 430 5 356 929 7 309 359

Tilgang til anskaffelseskost 7 523 796 89 709 89 709

Refundert fra Skattefunn -1 427 138 - - -

Avgang i perioden - - - -

Anskaffelseskost 31.12 73 081 757 1 952 430 5 446 638 7 399 068

Akk. av- og nedskrivninger 1.1. -29 306 943 -911 969 - 560 526 -1 472 495

Årets avskrivning -1 871 351 -406 978 -1 290 768 -1 697 746

Årets nedskrivning -

Avgang i perioden -

Akk. av- og nedskrivninger 31.12 -31 178 294 -1 318 947 -1 851 294 -3 170 241

Bokført verdi 41 903 463 633 483 3 595 344 4 228 827

Avskrivningsprofil Lineær Lineær Lineær

Levetid i år 5 5 5

Leieavtaler 2021 2020

Leiekostnad kontormaskiner 123 078 132 936

Leiekostnad transportmidler 121 832 133 136

Leiekostnad kontorlokaler 8 649 853 8 488 189

Note 4 Aksjer datterselskap

Mor
Antall aksjer Eierandel Aksjekapital Pålydende Bokf. verdi

Standard Online AS 2 400 80,00 % 3 000 000 1 000 2 400 000

Standard Digital AS 244 500 81,50 % 300 000 1 244 500

Sum 2 644 500

Aksjene i datterselskapene er bokført til kostpris.
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Note 5 Bankinnskudd

Mor Konsern

2021 2020 2021 2020

Herav bundne midler på  skattetrekkskonto 3 670 085 3 922 057 5 294 177 5 529 343

Som dekker skyldig skattetrekk 3 623 155 3 870 015 5 169 580 5 429 300

Note 6 Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelse til adm. direktør, styret og revisor

Lønnskostnader Mor Konsern

2021 2020 2021 2020

Lønninger/ honorar 65 518 747 68 316 139 98 441 347 98 842 041

Refusjon fra Skattefunn - - -345 984 -

Balanseført lønnskostnad vedr. utvikling - - -836 920 -3 029 848

Arbeidsgiveravgift 10 805 720 10 529 913 14 994 409 14 510 523

Pensjonskostnader 8 098 898 9 322 947 11 059 001 12 416 176

Honorar innleid personale 4 921 468 2 607 997 4 921 468 2 607 997

Andre ytelser 945 388 914 036 2 344 724 1 942 477

Sum lønnskostnader 90 290 221 91 691 034 130 578 046 127 289 368

Antall årsverk 68,90 73,50 110,90 113,00

Godtgjørelse til administrerende direktør Mor

2021 2020

Lønn 1 694 383 1 651 307

Pensjon 341 556 336 965

Annen godtgjørelse 155 449 163 923

Sum ytelse til administrerende direktør 2 191 388 2 152 195
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Note 6 Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelse til adm. direktør, styret og revisor, forts.

Godtgjørelse til styret Mor Konsern

2021 2020 2021 2020

Godtgjørelse til styret 400 600 400 600 900 600 900 600

Herav fast honorar styreleder 130 100 130 100 - -

Eventuell konsulentbistand fra styreleder inngår i fast honorar til styreleder.

Honorar til revisor Mor Konsern

2021 2020 2021 2020

Lovpålagt revisjon 216 694 180 000 462 675 385 782

Attestasjonsoppgaver 30 050 114 201 38 175 114 201-

Regnskapsmessig bistand 140 263 157 425 204 063 198 271

Annen bistand 14 332 6 900 24 470 20 389

Skattemessig bistand 15 313 - 35 333 81 487

Sum 416 652 458 526 764 716 800 130

Note 7 Pensjoner

Mor
Standard Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Den etablerte pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i loven.

Innskuddspensjon

Alle ansatte er medlemmer av en kollektiv innskuddsordningen med årlig innskudd på 7 % av lønn opp 
til 7,1 G og 20 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

2021 2020

Kostnad innskuddspensjon ekskl. arbeidsgiveravgift 6 897 241 7 021 204

Antall medlemmer 72 73

Kompensasjon for overgang til innskuddspensjon 541 776 621 264

Standard Norge hadde frem 31.12.2015 en lukket ytelsesordning for ansatte som begynte 
arbeidsforholdet før 30. juni 2006. Ved full opptjening ga ordningen en livsvarig årlig pensjonsytelse 
tilsvarende 66 % av lønnsnivået ved ordinær pensjonsalder. Ansatte som var medlemmer av den 
avviklede ytelsesordningen får en kompensasjon for tapt pensjon og som sparesog forvaltes gjennom 
et forsikringsselskap.
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Note 7 Pensjoner, forts.

Avtalefestet pensjon

Standard Norge er medlem av en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ordningen anses som 
en ytelsesbasert flerforetaks-ordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det 
foreligger pålitelig informasjon som gjør selskapet i stand til å regnskapsføre sin proporsjonale andel 
av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Standard Norges AFP-
forpliktelser er derfor ikke balanseført som gjeld.

2021 2020

Kostnad avtalefestet pensjon, ekskl. arbeidsgiveravgift 903 851 912 312

Driftspensjon

I tillegg til disse ordningene har Standard Norge gitt særskilte pensjonsløfter til et fåtall ansatte og 
som utbetales eller vil bli utbetalt over driften (usikrede ordninger). Kostnaden og forpliktelsen ved de 
usikrede ordningene er beregnet av en aktuar og er innregnet i regnskapet som spesifisert nedenfor.

Usikret ytelsespensjon

2021 2020

Årets pensjonsopptjening 0 256 846

Rentekostnad 196 660 195 641

Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) -440 630 220 754

Arbeidsgiveravgift 0 94 926

Netto pensjonskostnad inkl. arb.giveravgift -243 970 768 167

Aktuarielt tap knytter seg til endret diskonteringsrente og endringer i økonomiske forutsetninger.
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Note 7 Pensjoner, forts.

Usikret ytelsespensjon

2021 2020

Pensjonsforpliktelse 10 633 783 12 258 754

Pensjonsmidler - -

Netto pensjonsforpliktelse/(-midler) 10 633 783 12 258 754

Ikke resultatført estimatavvik - -

Balanseført pensjonsforpliktelse/(-midler) 10 633 783 12 258 754

Antall yrkesaktive medlemmer av ordningene 1 1

Antall pensjonister 2 2

Økonomiske forutsetninger for driftspensjon 2021 2020

Diskonteringsrente 1,90 % 1,70 %

Forventet lønnsregulering 2,75 % 2,25 %

Forventet pensjonsregulering 2,50 % 2,00 %

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

Konsern
Datterselskapene Standard Online AS og Standards Digital AS har kollektive pensjonsordning 
tilsvarende beskrivelsen for morselskapet ovenfor. Også Standard Online AS avviklet den kollektive 
ytelsesordningen pr 31.12.2015 og overførte medlemmene til en forbedret innskuddsordning. De 
samlede pensjonskostader og -forpliktelser for konsernet fremgår av nedenstående tabeller:

Innskuddspensjon 2021 2020

Kostnad innskuddspensjon, ekskl arbeidsgiveravgift 9 174 144 9 339 847

Antall medlemmer 106 106

Kompensasjon for overgang til innskuddspensjon 670 879 766 242

Avtalefestet pensjon 2021 2020

Kostnad avtalefestet pensjon, ekskl. arbeidsgiveravgift 1 252 936 1 256 623
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Note 7 Pensjoner, forts.

Driftspensjon

Konsernets usikrede ytelsespensjoner består av ordningene i Standard Norge og konsernets 
kostnader og forpliktelser er tilsvarende som for mor.

Usikret ytelsespensjon

2021 2020

Årets pensjonsopptjening 0 256 846

Rentekostnad 196 660 195 641

Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) -440 630 220 754

Arbeidsgiveravgift 0 94 926

Netto pensjonskostnad inkl. arb.giveravgift -243 970 768 167

Aktuarielt tap knytter seg til endret diskonteringsrente og endringer i økonomiske forutsetninger.

Usikret ytelsespensjon

2021 2020

Pensjonsforpliktelse 10 633 783 12 258 754

Pensjonsmidler - -

Netto pensjonsforpliktelse/(-midler) 10 633 783 12 258 754

Ikke resultatført estimatavvik - -

Balanseført pensjonsforpliktelse/(-midler) 10 633 783 12 258 754

Antall yrkesaktive medlemmer av ordningene 1 1

Antall pensjonister 2 2

Økonomiske forutsetninger for driftspensjon 2021 2020

Diskonteringsrente 1,90 % 1,70 %

Forventet lønnsregulering 2,75 % 2,25 %

Forventet pensjonsøkning 2,50 % 2,00 %

Forventet G-regulering 2,50 % 2,00 %
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Note 8 Egenkapital

Mor Konsern

Annen Annen Minoritet Sum

Egenkapital 01.01.2021 41 371 236 72 755 500 9 017 565 81 773 067

Resultat 2021 10 986 715 11 779 465 788 881 12 568 347

Egenkapital  31.12.2021 52 357 951 84 534 965 9 806 446 94 341 415

Note 9 Kundefordringer

Mor Konsern

2021 2020 2021 2020

Kundefordringer, datterselskap 3 500 537 7 480 965 - -

Kundefordringer, eksterne 2 528 423 3 095 574 5 977 417 11 094 253

Avsetning for påregnelig tap -500 000 -500 000 -858 717 -1 698 347

Bokført verdi 5 528 960 10 076 539 5 118 700 9 395 907

Note 10 Kortsiktige finansplasseringer

Mor og konsern
Standard Norge innløste i mars 2021 fondsandelene som tidligere ble forvaltet av Carnegie 
Kapitalforvaltning og reinvesterte NOK 30.000.000 under forvalting i Storebrand Asset Management. 
Aktivaallokeringen av midlene er spesifisert i tabellen under. Investeringer i markedsbaserte aksjer  
er innregnet til markedsverdi på balansedagen. Obligasjoner er verdsatt til lavest av kostpris og  
virkelig verdi.

2021 2020

Pengemarked - -

Obligasjoner 10 204 287 9 357 140

Aksjer 21 183 238 2 572 173

Bokført verdi kortsiktige finansplasseringer 31 387 524 11 929 313

Avkastning som inngår i andre finansinntekter 1 367 383 810 248
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Note 11 Skatt

Mor
Standard Norge er en ideell forening som ikke har erverv som formål og svarer ikke inntektsskatt.

Konsern
Årets skattekostnad består av 2021 2020

Betalbar skatt 2 454 832 1 987 959

Endring utsatt skatt -159 973 -360 966

Årets skattekostnad 2 294 859 1 626 993

Betalbar skatt fremkommer slik 2021 2020

Resultat før skattekostnad 14 863 206 12 627 133

Skattefri virksomhet -10 986 714 -4 318 162

Permanente forskjeller -521 875 -913 551

Endring midlertidig forskjeller 743 952 1 640 758

Årets skattepliktig inntekt 4 098 569 9 036 178

Underskudd som ikke utlignes 7 059 758 -

Grunnlag betalbar skatt 11 158 327 9 036 178

Skattesats 22 % 22 %

Betalbar skatt 2 454 832 1 987 959

Spesifikasjon av betalbar skatt i balansen 2021 2020

Betalbar skattekostnad 2 454 832 1 987 959

Skattefunn til gode -977 701 -966 382

Betalbar skatt i balansen 1 477 131 1 021 577

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller: 2021 2020 Endring

Anleggsmidler / langsiktig gjeld -9 207 076 -8 044 449 1 162 627

Omløpsmidler / kortsiktig gjeld -747 695 -1 166 370 -418 675

Sum midlertidige forskjeller -9 954 771 -9 210 819 743 952

Underskudd til fremføring -7 059 758 -

Netto midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring -17 014 529 -9 210 819

Inngår ikke i grunnlag balanseført skattefordel 7 076 558

Grunnlag balanseført skattefordel -9 937 971

Skattesats for beregning av utsatt skatt/skattefordel 22 % 22 %

Utsatt skatt/(utsatt skattefordel) -2 186 354 -2 026 380 -159 972
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Note 11 Skatt, forts.

Effektiv skattekostnad 2021 2020

Resultat før skattekostnad 14 863 206 12 627 133

Skattesats 22 % 22 %

Nominell skattekostnad 3 269 905 2 777 969

Skattefri virksomhet -2 417 077 -949 996

Skattevirkning av permannente forskjeller -114 812 200 981

Ikke balanseført skattefordel 1 556 843

Effektiv skattekostnad 2 294 860 1 626 991

Effektiv skattesats 15 % 13 %

Note 12 Annen kortsiktig gjeld

Mor Konsern

2021 2020 2021 2020

Avsetning skyldige feriepenger 6 940 715 7 167 857 9 696 936 10 017 351

Ikke opptjent prosjektstøtte 7 850 514 4 352 000 8 183 847 4 685 333

Annen kortsiktig gjeld 3 380 955 2 463 884 9 657 666 7 315 227

Sum annen kortsiktig gjeld 18 172 184 13 983 741 27 538 449 22 017 911

Note 13 Varelager

Mor Konsern

2021 2020 2021 2020

Ferdigvarer - - 159 201 187 084

Sum varelager - - 159 201 187 084
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Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Mor Konsern

2021 2020 2021 2020

Periodiserte forsikringspremier 647 862 1 143 537 647 862 1 481 648

Mva til gode 962 883 - 1 962 736 1 307 784

Skattefunn til gode - - 1 483 310 1 392 568

Andre kostnadsperiodiseringer 892 896 702 312 1 799 765 1 431 015

Sum andre kortsiktige fordringer 2 503 641 1 845 849 5 893 673 5 613 015

Skattefunn til gode i konsernet er til sammen kr 2 461 011 (2020 kr 2 358 950) ettersom deler av 
fordringen er ført netto mot betalbar skatt, jf note 11.

Note 15 Langsiktig gjeld

Mor Konsern

2021 2020 2021 2020

Aksjonærlån fra minoritet 432 000 448 330

Gjeld til kredittinstitusjon - - 3 000 000 3 985 000

Sum varelager 0 0 3 432 000 4 433 330

Lån fra kredittinstitusjon er et serielån som nedbetales med like terminer over fire år. Det er tatt 
sikkerhet i driftstilbehør pålydende kr 5 000 000 og kundefordringer pålydende kr 5 000 000.  
I tillegg er det stilt vekstgaranti fra Innovasjon Norge.

Pantsatte eiendeler har følgende bokførte verdier

Programvare 12 269 568

Kundefordringer 2 814 415
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Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Standard Norges årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på kr 10 986 715 og 
et overskudd i konsernregnskapet på kr 12 568 347. Årsregnskapet består av: 

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, 

• gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og 
av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret 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 avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

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. 

Øvrig informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig informasjon 
som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken 
informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon. 

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 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 er ledelsen ansvarlig for å 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 årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

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, 20. april 2022  
RSM Norge AS  
 
 
 
Arnfinn Osvik  
Statsautorisert revisor 
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