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KJÆRE MEDLEMMER
KJÆRE MEDLEMMER

2016 har vært rapportenes å r der de fleste bransjene kom med sine innspill til hvordan en klimavennlig
fremtid med redusert oljeavhengighet kan se ut. De hele kulminerte i regjeringens rapport «Grønn
Konkurransekraft». Fellesnevneren for de fleste innspillene er at de peker på elektrifisering og digitalisering
som viktige brikker i den grønne omstillingen. Norge har et betydelig konkurransefortrinn gjennom
fornybar kraft og muligheten til å erstatte utslipp med ren elektrisitet. Norge kan bli verdens første
helelektriske samfunn – en utfordring stadig flere aktører og politikere tar til sitt bryst.
For vå r bransje er dette kjærkommen musikk. Det skjer store endring i og på tvers av bransjer og det er
mange aktører som ønsker å ta eierskap til elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge. EFO ønsker å
fange opp disse bransjeglidningene samt sørge for at nye områ der under utvikling kanaliseres inn i den
profesjonelle verdikjeden for elektro.
EFOs virksomhet er i dag bygget opp rundt tre pillarer
•
•
•

EFObasen
Statistikk
Næringspolitikk

De tre hovedpilarene fornyes og videreutvikles samtidig som vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for vå re
medlemmer. Det er et høyt engasjement blant medlemmene i EFO, noe blant annet deltakelsen på møtene i
EFOs mange underutvalg, styrer og faggrupper viser. Sammen med et kompetent sekretariat gir dette et
godt grunnlag for videre drift og utvikling. «Framtiden er elektrisk – spesielt for oss som liker spenning» og
EFO skal gjøre sitt for at vå re medlemmer har en sentral rolle og store muligheter i den fremtiden.
Takk for et sterkt og konstruktivt engasjement i 2016!

Frank Jaegtnes
Administrerende direktør
Oslo, 28.03.2017
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EFOBASEN

Det er et må l at EFObasen skal være den foretrukne varedatabasen for elektroprodukter. EFO jobber derfor
kontinuerlig med å videreutvikle og basen i henhold til vå re medlemmers ønsker og vå re kunders behov.

EFO har høyt fokus på å bistå vå re medlemmer og kunder i deres arbeid med EFObasen, og det ble i løpet av
2016 avholdt ca. 20 EFObase-kurs. Kursene arrangeres fortløpende i lokalene til Nelfo på Fridtjof Nansens
vei 19 i Oslo.

EFObasen 3.0 ble lansert

Den 15 april 2016 ble en oppgradert versjon 3.0 av EFObasen lansert. Dette var en oppgradering av tidligere
database, med må l om et bedre brukergrensesnitt og bedre brukeropplevelse for vå re medlemmer og
kunder. EFObasen 3.0 er utviklet i en plattform hvor BIM-felt og enklere brukertilpasset overføring av
produktdata, bilder og dokumenter er sentralt. Erfaringene viser en forbedret og mer effektiv
brukeropplevelse.
Det ble i 2016 også på begynt et strategiarbeid for å kartlegge behovene for fremtidens EFOBase. I grove
trekk viser funnene så langt at EFOBasen bør videreutvikles til å hå ndtere et mer komplett sett av
produktinformasjon som dekker behovet hos alle aktørene langs verdikjeden.

ETIM

EFO representerer Norge i ETIM International, og har etablert ETIM Norge sammen med Norsk
Byggtjeneste og NRF slk at alle tre varedatabasene tar i bruk ETIM. Det er også laget en egen hjemmeside for
samarbeidet.
ETIM versjon 6 er oversatt til norsk og aktiv i EFObasen. ETIM versjon 7, som også få r klasser som tilhører
E-verk vil være oversatt til Norsk i begynnelsen av Q3 2017.

Det holdes informasjonsmøter jevnlig, og det er inngå tt samarbeid med tre leverandører av verktøy som
hjelper interesserte medlemmer med å berike sine produkter med ETIM data i EFObasen.
IFD SignON/B-Link

Med støtte fra Innovasjon Norge har EFO, NRF og Norsk Byggtjeneste utviklet kundeløsningen IFD SignON,
senere omdøpt til B-Link. Løsningen skal bidra til å gjøre de tre organisasjonenes varedatabaser søkbare for
sluttkunder som arkitekter, rå dgivere, entreprenører og byggeiere.
Høsten 2016 ble selskapet og konseptet B-Link lansert. Et selskap som skal være med å støtte opp om
digitale byggenæringen med dyp og solid produktdokumentasjon. Ambisjonen er å sikre digitalisering
gjennom hele verdikjeden. Arbeidet med å standardisere egenskaper bå de i buildingSMART dataordbok og
standarden ETIM er en sentral brikke for å nå ambisjonen.
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Det ble i 2016 inngå tt avtaler med to leverandører av design/arkitektverktøy om å integrere seg mot deres
løsninger gjennom API. Det betyr at arkitekter og rå dgivere i 2017 vil få tilgang til databasene som «plugin»-løsninger i de verktøy de allerede bruker. Sentralt for 2017 blir å videreutvikle kundeløsningen, berike
de tre databasene samt få opp salg av lisenser til B-link.

STATISTIKKER

Må let med statistikkene og bransjeanalysene som EFO bidrar med er å gi god beslutningsinformasjon til
medlemsbedriftene. I 2016 har EFOs bransjeanalytiker jobbet strukturert med å få økt kvaliteten i alle
prosesser og programmer som behandler omsetningstallene som meldes inn fra medlemmene. Det har blitt
gjort flere oppgraderinger i statistikksystemet, blant annet har det kommet automatiske varslinger om
frister og oppstart av innmelding, det kommer nå varsling dersom man melder inne vesentlig høyere
omsetning enn man har gjort tidligere og det er gjort grep for å tydeliggjøre at EFObasen og statistikken er
to forskjellige nettsider, med egne visuelle inntrykk.
Salgssta�s�kker

Hensikten med EFO salgsstatistikker er å gi medlemmene mulighet til å se hvordan deres
omsetningsutvikling er sammenlignet med markedet. Alle medlemmer som deltar i statistikken få r se den
samlede utviklingen for alle EFOs medlemmer. I 2016 var det to salgsstatistikker; Grossiststatistikken og
Produsent- /Importør-statistikken. I PI-statistikken var det fire fagstatstikker som har mer detaljert
rapportering. Mot slutten av å ret ble kabelstatistikken opprettet, men på grunn av utviklingstiden blir første
innmelding som bruker den nye kabelstatistikken 1. kvartal 2017.
Markedsinformasjon

Som et ledd i å holde medlemmene oppdaterte på markedsprognoser i bygg- og anleggsmarkedet
videreførte EFO i 2016 samarbeidet med Prognosesenteret. Det ble for andre gang gjort en markeds- og
verdikjedeanalyse i samarbeid med konsulentselskapet Varde Hartmark, som ble presentert på EFOs
julemøte og distribuert til alle medlemmer. 2016-rapporten ble utvidet med sammenligninger fra 2015rapporten, og hadde flere kvalitetsvurderinger og tekstlige beskrivelser enn den første rapporten.
Omsetningsutvikling fra 2015 �l 2016

I et å r der den generelle prisstigningen var 3,5% og den generelle lønnsveksten kun 1,6%, hadde PIstatistikken en vekst på 2,6% og G-statistikken en vekst på 3,6%. Som vanlig er det store variasjoner
innenfor hver av statistikkene.

NÆRINGSPOLITIKK

EFOs næringspolitiske arbeid har som formå l å sikre gode rammebetingelser for elektrobransjen. Dette for å
utløse markedsutvikling og økt lønnsomhet hos vå re medlemsbedrifter.
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Næringspolitikk stå r høyt på dagsorden i EFOs hovedstyre og har også vært fast tema i grossist-, PI- og
lysstyret/-gruppen. Vå rt overordnede må l er å renvaske elektrisiteten og synliggjøre at elektrobransjen har
løsningene for fremtidens Norge.
Samarbeid og allianser

EFO har lenge hatt et nært samarbeid med Nelfo om næringspolitikk, og dette er videreført i 2016.
Samarbeidet er i løpet av å ret ytterligere forsterket gjennom flyttingen av EFOs administrasjon til samme
lokaler som Nelfo. EFO og Nelfo har felles ukentlige strategimøter for gjensidig oppdatering og planlegging
av næringspolitisk arbeid.

Det har også vært et fokus i 2016 å utvide EFOs kontaktnett og finne flere samarbeidspartnere. EFO har tatt
aktiv del i Elektroforums næringspolitiske utvalg, og vi har inngå tt en formell samarbeidsavtale med
miljøstiftelsen Bellona. Miljøorganisasjonene har høy troverdighet nå r de snakker om fordelene ved
elektrifisering, og disse anses derfor som en strategisk svært viktig samarbeidspartner for EFO. Avtalen med
Bellona utfyller vå r eksisterende avtale med Zero på en god må te. Sammen med Bellona jobber vi særlig
med elektrifisering av maritim sektor, samt oppfølging av ulike EU-direktiver som på virker vå r bransje. I
avtalen med Zero er samarbeidet fokusert på bygg, distribuert energiproduksjon og transport på land.
Konkrete saker

2016 ble å ret hvor EFO for alvor fikk gjennomslag politisk. I forbindelse med regjeringens arbeid med
Energimeldingen lanserte vi et forslag om at Stortinget burde vedta et energieffektiviseringsmå l på 10 TWh
innen 2030. Dette ble presentert på et frokostmøte vi arrangerte sammen med Zero, og senere kommunisert
gjennom bå de muntlige høringer i Stortinget, direkte møter med politikere og i vå rt skriftlige
høringsinnspill til energimeldingen. Vi fikk også bred oppslutning fra en rekke andre organisasjoner om
dette må let, og ved Stortingets behandling av Energimeldingen ble det enstemmig vedtatt.
En annen viktig sak i 2016 har vært oppfølging av de nye energikravene i TEK 10 som ble vedtatt i 2015.
Her sikret vi i 2015 en viktig seier som fjernet begrensningene på bruk av elektrisitet til oppvarming i nye
bygg under 1000m2. I løpet av 2016 har enkelte krefter, med fjernvarmelobbyen i spissen, prøvd seg på
ulike omkamper for å få omgjort denne seieren. EFO har arbeidet aktivt mot disse kreftene, og vi forsøker å
samle flest mulig samarbeidspartnere bak vå rt budskap om at en heller må gå enda lengre, ved å oppheve
tilknytningsplikten for fjernvarme. Her er vi ikke i må l – men vi opplever at stadig flere støtter vå rt syn.
Vi har også i 2016 prioritert arbeidet med synliggjøring av bransjen, lønsingene vi leverer og arbeidet med
renvasking av elektrisiteten. Det er ikke alltid like enkelt å nå igjennom i media, men vi har likevel hatt en
rekke mediaoppslag om alt fra opprinnelsesgarantier og renvasking av elektrisiteten, til elbilladere,
landstrøm og AMS.
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Faksimiler fra abc nyheter: EFO setter fokus på renvasking av strøm
Et annet viktig områ de for synliggjøring av bransjen er vå r rolle som arrangør av en hel rekke utadrettete
møter, kurs og seminarer. Dette spenner fra rene politikermøter, via konferanse om energismarte bygg, til
kurs om nye energiregler for elektrikere, studietur for beslutningstagere om landstrøm og å pne
frokostmøter om Enovas rolle og mandat.
I 2016 meldte EFO seg inn som medlem i Initiativ for Etisk Handel (IEH). Det er utarbeidet egne
retningslinjer for etisk handel som alle medlemmer oppfordres til å benytte om en ikke selv allerede har
egne retningslinjer som gå r enda lengre.

FREMTIDSUTSIKTER

Det skjer store endring i og på tvers av bransjer og det er mange aktører som ønsker å ta eierskap til
elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge. EFO ønsker å fange opp disse bransjeglidningene samt sørge
for at nye områ der under utvikling kanaliseres inn i den profesjonelle verdikjeden for elektro.
Det betyr at vi må vå re tilstede og synlige på de nye arenaene og i den grønne omstillingen, samt fange opp
nye aktører gjennom rekruttering av medlemmer og kunder.

De tre hovedpilarene (EFOBasen, Statistikker/analyser og Næringspolitikk) i EFO fornyes og videreutvikles i
å rene som kommer samtidig som vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for vå re medlemmer. Vi har derfor
satt i gang strategi og utviklingsprosjekter relatert til EFOBasen, statistikkbasen samt interne
støttesystemer/CRM som vi forventer skal gi verdier tilbake til vå re medlemmer og kunder.
EFO er en liten organisasjon men er godt rustet for å bidra til en bransje i endring.
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Ved utgangen av 2016 besto sekretariatet av følgende:
Frank Jaegtnes

Ruth Solveig Opsahl

Phillip Tran

Per Øyvind Voie

På l Kristian Granholt

-

-

-

-

-

Administrerende direktør

Sekretær

Prosjektleder EFObasen

Næringspolitisk direktør

Bransjeanalytiker

Knut Vibstad

-

Prosjektleder ETIM

Regnskapsfører

-

Resultat Regnskapsservice AS

Revisjon

-

KPMG

MEDLEMMSBEDRIFTER
Per 31.12.2016 hadde Elektroforeningen totalt 130 medlemsbedrifter etter følgende fordeling:
Produsenter (P):
24
Importører (I):
95
Grossister (G):
11
________________________________________________________
Sum (P+I+G)
130
________________________________________________________

Følgende bedrifter ble nye medlemmer i 2016:
o
o
o
o
o
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Riegens Norge AS

Media Components eMCOM AS

CBK Distribusjon AS
Ledvance AS

Fibox OY AB

ORGANISASJON
ÆRESMEDLEMMER:
EFO har fem æresmedlemmer som også er del av «Den Gyldne Gnist». Disse er:
o
o
o
o
o

Markus Holden
Kjell T. Olsen
Rune W. Marki
Bjørn Amundsen og
Jens-Dag Vatndal

GENERALFORSAMLING OG TILLITSVALGTE I 2016
Den ordinære Generalforsamlingen ble avholdt på Hotel Continental tirsdag 20. april 2016. Det møtte 48
representanter fra 27 medlemsbedrifter med til sammen 92 stemmer registrert. Det var ingen saker ut over
de faste saker til behandling.
Valgene ga følgende utfall:

HOVEDSTYRET:

Styreleder:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Medlem:

Endre Espeseth

Hans H. Bruusgaard

Dagfinn Ringå s

Jan Willy Fjellvær

Geir Aronsen

Lederne i PI- og G-styret

Onninen AS

Ikke på valg

1 å r

Draka Norsk Kabel AS

Ny

2 å r

Solar Norge AS

Ny

2 å r

Schneider Electric Norge AS

Ny

2 å r

Elektroskandia Norge AS

Ikke på valg

1 å r

DEFA Lighting

Ikke på valg

1 å r

GRUPPESTYRER:
PRODUSENT-/IMPORTØRSTYRET:
Leder:

Medlem:

Medlem:

Medlem:
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Geir Bjørnstad

Jon Helsingeng

Ola M. Storrusten

Leder i Lysstyret

Eaton Electric AS
Miltronic AS

Gjenvalgt

Ikke på valg

2 å r
1 å r

ORGANISASJON
GROSSISTSTYRET:
Leder:

Medlem:

Medlem:

Geir Aronsen

Lars Hamborg

Elektroskandia Norge AS

Otra Norge AS

Gjenvalgt

Ikke på valg

2 å r

1 å r

Hege A. Elvestad

Berggå rd Amundsen & Co AS

Ikke på valg

1 å r

Geir Skeie

Glamox ASA

Gjenvalgt

2 å r

LYSSTYRET:
Leder:

Medlem:

Medlem:

Svein Eriksen

Trond E. Antonsen

DEFA Lighting

Fagerhult Belysning AS

Ikke på valg

1 å r

Ny

2 å r

VALGKOMITE - ETTER INNSTILLING FRA HOVEDSTYRET:
Leder:

Bjørn Amundsen

Berggå rd Amundsen & Co. A

Ikke å valg

2 å r

Medlem:

Jack Andresen

Onninen AS

Ikke på valg

1 å r

Medlem:

Jan Olav Wammer

Unilamp Norden AS

Gjenvalgt

3 å r

EKSTERN REPRESENTASJON
EFO er medlem, medeier eller samarbeidspart i en rekke ulike organisasjoner og selskaper. Her følger en
oversikt over hvem som har representert EFO i ulike fora i 2016.
Renas AS

Geir Bjørnstad (leder i PI-gruppen) og Frank Jaegtnes er EFOs representanter i Renas styre, mens Jon
Helsingeng (styremedlem i EFOs hovedstyre) er varamedlem.
B-Link AS (�dligere IFDSignon AS)

Frank Jaegtnes er representant for EFO i styret for B-Link AS.

Elektroforum

Frank Jaegtnes er EFOs representant og nestleder i Elektroforums styre. Per Øyvind Voie er varamann. Per
Øyvind Voie har også representert EFO i Elektroforums næringspolitiske utvalg.
NEMKO

Geir Bjørnstad er EFOs representant i Nemkos rå d der Frank Jaegtnes er vararepresentant.
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REGNSKAPSPRINSIPPER, VESENTLIGE REGNSKAPSPOSTER
AÅ rsregnskapet bestå r av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med
regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak. AÅ rsregnskapet er basert på de grunnleggende
prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av
regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske
realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.

INNTEKTSFØRINGS- OG KOSTNADSFØRINGSTIDSPUNKT, - SAMMENSTILLING

Inntekt resultatføres som hovedregel nå r den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på
leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de
inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres nå r
de på løper.

FORDRINGER

Fordringer er oppført til på lydende med fradrag for forventede tap.

NOTER
1.

2.
3.
4.

EFObasen hadde noe reduserte inntekter grunnet opprydding av utgå tte produkter.

Andre inntekter er i hovedsak egenandel middager i forbindelse med generalforsamling og
julemøte. Avviket skyldes fremleie av gamle lokaler på Helsfyr (utgjør 274.000kr) samt
inntekter opptjent men ikke fakturert (553.000kr).

Reduserte lønn- og personalkostnader skyldes godskrift av pensjonsmidler ved overgang til
innskuddsbasert pensjon.
Avskrivninger og varige driftsmidler:

Elektroforeningen

Årsregnskap 2016
Beløp i NOK

Note 4: Varige driftsmidler (og immaterielle eiendeler)
Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12

APP+
Dok.samler

ETIM prosjekt
i EFObasen

ETIM
Systemutvikl.

EFO/NRF
iManager

154 931
182 523
0
337 454

450 000
0
0
450 000

573 625
0

732 500
0

50 000
0

2016

2015

1 961 056
182 523
0
2 143 579

2 645 190
1 736 056
0
4 381 246

573 625

732 500

50 000

Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Reverserte nedskrivninger
Årets avskrivninger/nedskrivinger
Akkumulerte av - og nedskrivninger 31.12

12 911

162 500

127 472

122 083

13 889

91 827
104 738

287 500
450 000

446 153
573 625

610 417
732 500

36 111
50 000

438 855
0
1 472 008
1 910 863

1 951 200
0
907 845
2 859 045

Bokført verdi 31.12.

232 716

0

0

0

0

232 716

1 522 201

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
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5 år

3 år

3 år

3 år

3 år

NOTER TIL REGNSKAP 2016

5.
6.

7.

Alt investeringer relatert til EFObasen er kostnadsført i 2016 da EFO kun har bruksrett (ikke
eierrettighet) til det som er utviklet til EFObasen. Resterende varige driftsmidler er
kontorutstyr.

Avviket skyldes dobbel husleie etter at EFO flyttet inn i nye lokaler på Majorstua mars 2016. De
gamle lokalene er fremleid og og inntektene er omtalt i note 2. Netto effekt etter flytting er en
besparelse på ca 200.000 kroner per å r.

Alle kostnader relatert til drift/support av EFObasen samt utarbeidelse av markedsanalyse
Varde Hartmark.

Avvik kostnader til regnskap, revisjon og honorarer:
Regnskap
Revisjon
Andre

8.

9.

10.

11.

12.

Virkelig forbruk

"
SUM

kr.
"

kr.

83.348

51.602

208.375 "

Budsjett

kr.
"

343.225 kr.

85.000

55.000

160.000

300.000

Posten Andre utgjør revisjon av EFObasen samt gjennomførte seminarer.

Utgifter til medlemsmøter/kurs/utvikling samt samarbeid med Zero.

Kostnader til bla Ideutvikling av «Med Strøm i Seilene», samarbeidsavtale Bellona, Prosjekt
Norge203040, rammeavtale Adapt Consulting, markedsanalyse for EFObasen samt
Prognosesenteret.

Lavere kostnader da bla medlemskap i ETIM International ikke ble fakturert 2016 samt noen
kostnader er overført posten «Salgs- og reklamekostnader».

I hovedsak kostnader til kurs- og møter samt generalforsamling.

Kostnadene relatert til Næringspolitikk er fra 2016 inkludert i ordinær drift.

13.

EFO/NRF i Manager ble kostnadsført med kr. 36.111. Aksjer i IFD SignOn AS (B-Link) ble ikke
fanget opp i balansen i 2016 og er nå tatt med.

15.

Tidligere lå n til B-Link som er flyttet i balansen fra «negativ langsiktig gjeld» til anleggsmidler.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

Side 15

Lå n til eDok for styrket markedsføring av Boligmappa. Det beregnes 10% rente p.a på lå net som
tilbakebetales over 5 å r.

Nytt lå n til B-Link for utvikling i 2016.

Innskuddsfond relatert til overgang fra ytelsesbasert pensjon til innskuddsbasert pensjon.

Senere fakturering medførte at flere fakturaer hadde forfall etter nyttå r.

Opptjente inntekter som ikke ble fakturert før å rsskiftet.

Skyldes i hovedsak forskuddsbetalt leie (11.500kr) og forsikringer (16.500kr).
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KONTAKTINFORMASJON
Elektroforeningen

Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 17, 5.etg, 0369 OSLO
Postadresse:

EFO, Postboks 5468 Majorstuen, 0305 OSLO

Internet:

www.efo.no

Telefon:
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22 62 63 50

