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EFO ElerrRoFoRENtNcEN

AnseeRETNtNG
01 .01 .2014 - 31.12.2014

Elektroforeningen er en neringsorganisasjon for produsenter, importorer og grossister i

den elektrotekniske bransje.

EFO skalfremme saker og pAvirke beslutninger pA vegne av medlemmene overfor
myndigheter, andre neringsorganisasjoner og forbrukere. Foreningen skal ogsA vere et
serviceorgan for medlemmene, stimulere markedet og profilere bransjen generelt.

EFO har som mAl A bidra til gode rammevilkAr for bransjen, A vere den elektrotekniske
bransjens statistikksenter og stotte opp om og medvirke til utviklingen av medlemmenes
kunnskapsnivA pA definerte omrAder.
Det er videre et mAl for EFO A synliggjore funksjoners og aktsrers plass i verdikjeden,
vare en p6driver til synliggjoring av den elektrotekniske bransje og fA flest mulig
relevante bedrifier til a bli medlemmer i Elektroforeningen.

Til grunn for EFO's organisering og drift ligger Lov for Elektroforeningen, siste gang
revidert 25. april 2013.

EFO har pr. 31 .12.2014 totalt en medlemsmasse pA 137 bedrifter som er en reduksjon
pA 2 gjennom Aret. Det er 2 nye medlemmer, 1 fusjonert med annet medlem og 3 har
meldt seg ut.

Foreningens kontoradresse er Oslo.

Fortsatt drift

Hovedstyret vurderer grunnlaget for videre drift A vere til stede, og regnskapet for 2014
er utarbeidet under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljo i EFO

Det er Hovedstyrets oppfatning at arbeidsmiljaeti EFO er godt. Det har ikke forekommet
eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker i lapet av Aret.

Ytre miljo

Foreningens egen virksomhet har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljo.

EFO har i samarbeid med andre bransjeorganisasjoner inngitt avtale med
Miljoverndepartementet om innsamling og behandling av kasserte EE-produkter pA
vegne av egne medlemmer og andre leverandorer som gnsker 6 tilslutte seg et felles
innsamlingssystem. I samarbeid med Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk
Industri, har EFO etablert miljaselskapet RENAS AS som opererer et landsomfattende
system som sikrer innsamling og miljomessig forsvarlig behandling av avfallfra elektro-
og elektronikkprod ukter.
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EFObasen

EFO har en varedatabase med 270.000 artikler med varierende grad av vareinformasjon
og kvalitet i innhold. Det er et mAl A ake kvaliteten i innholdet og det har gjennom 6ret
blitt satt i gang flere tiltak for A nA mAlene, deriblant EFObaseskolen.

EFObasen skalforenkle og effektivisere utvekslingen av varedata mellom produkteiere
og grossister gjennom felles standarder og formater, og det er et m6l at EFObasen skal
vare den foretrukne varedatabasen for elektroprodukter i byggvareindustrien. Den har
blitt forbedret og videreutviklet pA nye plattformer med enklere grensesnitt for okt
brukervennlighet, og den er klargjort for BlM.

Norsk Byggtjeneste AS (NOBB-basen), Norske Rorgrossisters Forening (NRF-basen) og
Elektroforeningen (EFObasen) har etablert og utviklet et felles prosjekt IFD SignOn, for A

tilrettelegge en felles kommunikasjonsplattform for tilgjengelighet mot BlM. Innovasjon
Norge har vart med og delfinansierer prosjektet og Forsvarsbygg deltok som krevende
kunde.

EFO er medlem av ETIM International som er et europeisk produktklassifiserings-system
hvor produktene er delt inn i produktgrupper og produktklasser med tekniske egenskaper
og verdier.

Statistikker

EFO har utviklet salgsstatistikker som sammen med annen tilgjengelig markeds-
informasjon skal gi et bilde av markedet og markedets utvikling.

Det er i prinsipp to statistikker, G-statistikk (grossister) og Pl-statistikk (leverandorer), og
Pl-statistikk har fire fagstatistikker (lysarmaturer, lyskilder, nodlys og varme) med en
storre detaljeringsgrad.

Det er et mAl i utvikle statistikkene til et enda bedre verktoy for medlemmene og i storre
grad bidra med markedsanalyser.

Neringspolitikk

EFO har etablert en stilling for fagdirektor naringspolitikk. Det er et m6l med stillingen 6
bidra til 6 bevare og ufuikle medlemmenes narings- og virksomhetsomrAder, sikre at
bransjen har gode okonomiske og regulatoriske rammebetingelser, synliggjore bransjens
samfunnsbetydning og samfunnsansvar og sikre utdanning og rekruttering til bransjen.

Likestilling

Det er fem ansatte i EFO og to av disse er kvinner. Det er ingen kvinner i Hovedstyret.
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Arsresultat og disponering

Arsresu ltatet foreslAs disponert slik:

Til annen egenkapital

Totalt disponert

kr.2.511.016.24

kr.2.511.016,24
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AnsnaPPoRr 2014

1. GeruenaLFoRSAMLINGEN2ol4

Den ordinere Generalforsamlingen ble avholdt pA Hotel Continentaltirsdag 29.
april2014.
Det mstte 62 personer fra 38 medlemsbedrifter (112 stemmer), og motet ble ledet
av hovedstyrets leder P6l Mathisen.
Det var ingen saker ut over de faste saker til behandling.

Valgene ga folgende utfall:

HOveoSWRET:

Styreleder: P6l Mathisen ELKO
Medlem: Endre Espeseth Onninen
Medlem: Erik Gjemdal Nexans Norway
Medlem: Geir Aronsen Elektroskandia Norge
Medlem: Lederne i Pl- og G-styret

ABB
Osram
ELKO

Glamox
DEFA Lighting
Osram
Philips Norge

Gjenvalg 1Ar
lkke pi valg 1 Ar
Gjenvalg 2 Ar
Gjenvalg 2 Ar

lkke pA valg
Gjenvalg
lkke pi valg

Gjenvalg 2 Ar
lkke pA valg 1 Ar
Gjenvalg 2 Ar
f kke pi valg 1 Ar

GNUppTSTYRER:

Prod usent-/l m porto rstvret:

Leder: Geir Bjornstad
Medlem: Arvid Furru
Medlem: Mildrid Kvals
Medlem: Leder i Lysstyret

Lvsstyret:

Leder: Geir Skeie
Medlem: Svein Eriksen
Medlem: CatoJohannessen
Medlem: Frank Brenn

1Ar
2Ar
1Ar

Grossiststvret:

Leder: Morten Harsem Ahlsell Norge Ny
Medlem: Lars Hamborg Otra Norge lkke pi valg
Medlem: Hege Amundsen ElvestadBerggArd Amundsen & Co AS lkke pA valg

2Ar
1Ar
lAr
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VALGKOMITE (etter innstilling fra Hovedstyret):

Leder: Bjorn Amundsen Berggird Amundsen & Co lkke pA valg I Ar
Medlem: Jan Olav Wammer ABB lkke pA valg 2 Ar
Medlem: Jack Andresen Onninen Ny 3 Ar

De uttredende styremedlemmer ble takket for innsatsen og de nye medlemmene
ble onsket velkommen.

2. SernernRnrET

Ved utgangen av 2014 besto sekretariatet av folgende:

Jens-Dag Vatndal - Direktar I daglig leder
Ruth Solveig Opsahl - Sekreter
Phillip Tran - Prosjektmedarbeider
Ole Christoffersen - Prosjektleder
Therese Fevang - Naringspolitisk medarbeider (sluttet 30.11 .2014)

Regnskapsforer - Resultat Regnskapsservice AS

Revisjon - KPMG

3. MeolerrrmER PR. 3i .12.2014

3.1 Totalt antall bedrifter

Produsenter (P): 30 (pr. 01.01.13: 31 )
lmportorer (l): 94 (pr. 01.01.13: 95 )
Grossister (G): 13 (pr. 01.01.13: 13 )

Sum (P+l+Q) 137 (pr. 31 .12.13: 139 )

3.2 Nye medlemsbedrifter i 2014:

IPAS Installasjonspartner AS I

Konsulent Team AS I

3.3 Avgang medlemmer

Ericsson AS
Kruge AS

(Fusjonert med NKT)
(Utmeldt)
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Pax Norge AS
Power Controls AS

(Utmeldt)
(Utmeldt)

3.4 Aresmedlemmer:

EFO har 5 eresmedlemmer: Johan Chr. Ulrichsen, Markus Holden, Kjell T.
Olsen, Rune W. Marki og Bjorn Amundsen.

EFO . oPPGAVER 2014

4.2

EFObasen

Det er et mAl at EFObasen skal v€re den foretrukne varedatabasen for
elektroprodukter i byggvareindustrien, og det vil kreve resurser for drift og
vedlikehold som brukerne av basen mA delfinansiere. Nye aktorer i

EFObasen skal ved inntredelse bidra med en innmeldingsavgift som er med
A dekker de investeringer medlemsbedriftene og kunder har bidratt med
gjennom 6r.

EFO Syncronizer er en synkroniseringsmodul spesielt utviklet for grossistene
for effektiv oppdatering av produktdata fra EFObasen, og gjennom denne
oke tryggheten for innholdet i overforte produktdata og bidra til okt kvalitet i

EFObasen.

EFObasen er videreutviklet pd ny plattform som ble ferdigstilt 3. kvartal 2013.
Dette er et ledd i tilretteleggingen IFC/lFD-data i BIM prosjekter. Det er
sterke foringer fra Statsbygg og Forsvarsbygg om bruk av BIM i prosjekter
og innkjop, og EFObasen er verktoyet som kan mote foringene.

EFO vil overvAke utviklingen av UNSPSC - standard for produktklassifisering
og komme med forslag til GSI som er prosjektadministrator i Norge.

IFD SignOn

Store markedsaktarer som Statsbygg, Forsvarsbygg og flere entreprenorer
tar i bruk BygningslnformasjonsModell (BlM) som er utviklet i

buildingSMART, og det blir etter hvert et krav at alle aktarer i

byggeprosessen skal bruke de samme Apne standarder i den digitale BlM.
Det vil igjen stille krav til at produktinformasjon skal leveres digitalt i den
Apne standarden ISO 12006-3, ogsA kalt lFD.

EFObasen er tilrettelagt med egenskapsfelt for leverandsrenes produkter
etter den samme Apne ISO-standarden slik at de kan tas i bruk i BIM nAr det
kreves av markedsaktorene.

For A mste markedets krav har EFO sammen med Norsk Byggtjeneste
(NOBB-basen) og Norske Rorgrossisters Forening WS (NRF) etablert et
prosjekt, IFD SignOn, som er en felles kommunikasjonsplattform for alle
databaser i byggebransjen med Apen IFD-standard i BlM. lnnovasjon Norge

4.

4.1
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har delfinansiert utviklingen av kommunikasjonsplattformen og Forsvarsbygg
har deltatt som krevende kunde.
Partene etablerer aksjeselskapet IFD SignOn i2014 som skal ferdigstille
utvikl i ngen og id riftsette kom m u n i kasjonsp lattformen.

4.3 Statistikk

Hensikten med EFO salgsstatistikker er som et av flere verktoy A gi et bilde
for i best mulig grad forstA markedets utuikling. Det er i prinsippet to
salgsstatistikker, G-statistikken og Pl-statistikken. I Pl-statistikken er det
etablert fire segmentstatistikker som har en utvidet detaljeringsgrad.
For at statistikkene skal bli et verktoy som reflekterer utviklingen i markedet
mA den ha stor deltakelse, og generalforsamlingen i 2013 vedtok at alle
medlemsbedriftene i EFO er forpliktet til 6 delta i relevante statistikker.

4.4 Markedsinformasjon

I den hensikt 6 holde medlemmene oppdaterte pA markedsprognoser
videreforer EFO samarbeidet med Prognosesenteret og sender informasjon
om markedsutvikling og forventninger fire ganger i Aret.

EFO henter ogsA makroskonomiske hovedtall fra SSB som sendes
medlemmene nAr dette foreligger.

4.5 Neringspolitikk

EFO vil intensivere innsatsen pA det naringspolitiske omrAdet og har pA

denne bakgrunn ansatt en neringspolitisk medarbeider som har et nart
samarbeid med naringspolitisk avdeling i Norsk Teknologi da vi pA en rekke
neringspolitiske omrAder har sammenfallende interesser.
I forste omgang vil naringspolitisk medarbeider ha spesiellfokus pA arbeidet
innenfor energieffektivisering og velferdsteknologi og skal inng6 som medlem
iNPU iElektroforum.

EFO har ogs6 etablert et neringspolitisk utualg (NPU) som i samarbeid med
nerings-politisk medarbeider har som m6l:
. A bidra til at den elektrotekniske naringsklyngen heves p6 den

neringspolitiske dagsorden i Norge.
. A bidra til en sterkere synliggjoring av elektronaringens samlede

verdiskaping i det offentlige rom og hos politiske beslutningstakere.

Det er et mAl A utvikle elektromarkedet i den profesjonelle verdikjeden for
bransjen slik at eventuelt svart arbeid reduseres og sikkerheten for kundene
ivaretas.

Distribusjonskart for elektrisk materiell i Norge bor oppdateres, og det er et
m6l 6 etablere en arbeidsgruppe sammen med NELFO som kartlegger
hvordan elektrisk materiell distribueres i Norge og hvordan omsetningen
fordeler seg pA de ulike omsetningsledd.
Arbeidsgruppen skal i dette arbeidet soke A fA oversikt over DlY-markedet
og trender i det norske markedet.
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4.6 Miljo

Det er et m6l A hindre at kasserte elektroprodukter kommer pA aweie og blir
et miljoproblem, og EFO skal folge opp og medvirke til at
medlemsbedriftenes forpliktelser og rettigheter med hensyn til EE-
forskriftene (WEEE-direktivet) og Bransjeavtalen ivaretas av Renas som
forutsatt.

EFO deltar i neringspolitisk utvalg (NPU) i Elektroforum med det mAl A
identifisere elektrobransjens muligheter til losninger og initiere tiltak som
reduserer COz -utslipp og bidrar til A stoppe den negative klimautuiklingen.

4.7 Elektroniske handelsdokumenter

Det er sterke foringer fra det offentlige bruk av elektroniske
handelsdokumenter, og EFO har som m6l A bidra til effektiv utveksling av
handelsdokumenter og skal overvAke og lede utviklingen av standarder for
slike i elektrobransjen. Samtidig deltar EFO i BIT - prosjektet for utvikling av
standarder for elektroniske handelsdokumenter pA tvers av bransjer.

4.8 Medlemsmoter og seminarer

EFO vil arrangere medlemsmoter med tidsriktige temaer i og pA tvers av
gruppene/faggruppene og vare et fagforum for den elektrotekniske bransje.

4.9 Utvalg

EFO skal vare sekretariat for oppnevnte interne utvalg sA vel som A delta i

relevante eksterne utvalg og komiteer.

4.10 Kontakt med myndigheter og relevante organisasjoner

EFO skal holde lopende kontakt med relevante organisasjoner, myndigheter,
nord iske sosterorgan isasjoner og den Eu ropeiske Elektrou n ionen (EU EW).

4.11 Medlemsverving

EFO soker nye medlemmer med basis i bedrifter som er relevant.

4.12 Eliaden2014

HovedmAlsettingen for Eliaden 2014 er A skape et overordnet, formAlstjenlig
arrangement for automatiserings-, elektro- og energ ibransjen.

PA Eliaden skal besgkende finne leverandorer og fA informasjon om
bransjens losninger og tilbud.

EFO vil pAvirke til at Eliaden 2014 blir en god arena for medlemmene.

5. MorevrnKsoMHET

5.1 MeoleusM@rER r EFO:

EFO har avholdt to medlemsmoter i2014.
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Det motte 59 deltakere pA medlemsmate pA Hotel Continental i forkant
av generalforsamlingen 29. april 201 4.

Mstet hadde tre saker pA agendaen;
- Neringspolitisk strategifor EFO

v/Therese Fevang, EFO

- EFObasen og strategi for 2015
v/ Jens-Dag Vatndal, EFO

Det motte 75 deltakere pA medlemsmate pA Hotel Continentalfar
middagen torsdag 4. desember 2014.

Motet hadde tre saker pA agendaen;
- Verden i ubalanse - utfordringer for Norge

v/ Arne Jon lsachsen, Handelshoyskolen Bl

- Urbanisering - en stabilvekstdriver
v/ Erling Dokk Holm, Markedshoyskolen

- EFObasen - ETIM, APP, PIM
v/ Jens-Dag Vatndal, EFO

5.2 MoTeR I FoRSKJELLIGE STYRER/GRUPPER:

Hovedstvret

Hovedstyret har avholdt 6 moter i 2014 og primart vart engasjert i

folgende oppgaver:

Forberedelse av ordiner Generalforsamling og oppfolging av nedfelte
arbeidsoppgaver tor 2014, Neringspolitikk i EFO, Eliaden 2014, opptak av
nye medlemmer, okonomisk status/prognoser, statistikker, EFObasen, I FD
SignOn og BlM, ETIM, Nemko, RENAS og Elektroforum.

Prod usent-/l mporto rg ruppen :

Pl-gruppen har hatt 3 styremoter og 3 gruppemoter i 2014.

Saker som har stAtt i fokus har vert:
o EFObasen med ny versjon

- Grunndata, Logistikkdata og BIM data
- Syncronizer, PIM og APP+

o BIM og IFD SignOn
o ETIM
o RENAS
o Eliaden
o Pl-statistikk
o Neringspolitikk i EFO
. Standard for identifisering og merking av produkter
o Markedsutvikling og prognoser byggmarkedet
. Soknader om medlemskap
Ellers har Pl-styret behandlet diverse lopende saker.
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Grossistqruppen:

G-gruppen har hatt 3 styremoter og 1 gruppematei2014.

Saker som har vart behandlet:' :E?ffi'r"ilJil&n"-t'j".1 os Br M data
- Syncronizer, PIM og APP+

o BIM og IFD SignOn
r ETIM
o Naringspolitikk i EFO
. Standard for identifisering og merking av produkter
. Grossiststatistikker
o EUEW
o Diverse lopende saker

Lysoruppen:

Lysgruppen har i 2014 gjennomfort 4 styremoter og 4 gruppemoter, og
aktuelle temaer for motene har vert:
. LED brosjyre
o Statistikker
o Markedsutvikling
o EFObasen, IFD SignOn og BIM
o ETIM
o Neringspolitikk i EFO
o Standard for identifisering og merking av produkter
o Eliaden2Ol4

6. EFObaSe.UTVALGET

EFObase-utvalget har som mAl A medvirke til at EFObasen til enhver tid er aktuell
og fungerer optimalt.

Oppgaver: - A behandle innmeldinger det er tvil om

- A behandle tvister mellom bedrifter vedr. Elnummer

- 6 behandle regler for EFObasen
- A behandle nye hovedgrupper
- A behandle eventuelle forbedringer vedrorende EFObasen

- A utarbeide standardbetegnelser pA produkter i EFObasen, ogsA
n6r det gjelder forkortelser. Betegnelsen til et produkt skal kunne
benyttes av alle ledd i elektroniske dataoverforinger fra produsent
til sluttbruker.

- A vedlikeholde og utvikle Blokknummerstrukturen

EFObaseutvalget har i 2014 bestAtt av:

Knut Vibstad Solar Norge
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Morten Bodtker-Lund Otra Norge
HAvard Nordsetmoen Elektroskandia Norge
Ole Christoffersen EFO

Blokknummerklassene er kontinuerlig Apne for videreutviklet ut fra innspill fra
brukere.

EFObaseutvalget benyttes som ressurs i arbeidet med revidering av krav til
innhold og brukergrensesnitt av EFObasen.

7. EFObasen
Det utvikles nye versjoner av EFObasen med enklere brukergrensesnitt, og nye
funksjoner. Dagens EFObase har blitt bygget i flere trinn de siste 12 Arene, og den
nye varedatabasen er utviklet i en ny plattform hvor BIM felt og enklere
brukertilpasset overforing av produktdata, bilder og dokumenter er sentralt.

EFObasen er tilrettelagt fore grunndata, logistikkdata og utvidet informasjon (BlM-
data), og en egen arbeidsgruppe i EFO har et prosjekt med mil A samordne ETIM
klassifisering med Blokknummer og lFD.

Det er prosjekter i gang for utvikling av nye verkJay som APP med dokument-
samler for smarttelefoner og PIM-losninger som kan effektivisere leverandorenes
administrering og innlegg av produktdata i EFObasen.

Antall registrerte Elnummer pr. 31 .12.2014 i EFObasen er 274.167, og av disse er
265.260 Elnummer registrert med Blokknummer og 264.242 med GTIN nummer.

Det var 131 medlemmer av EFO og 227 kunder som pr. 31J22014 var registret
som produkteiere med Elnummer i EFObasen.

| 2014 har EFO arrangert EFObase skole kurs med til sammen 72 deltagere fra 46
firmaer (1 15 i 2013). Det var 1 15 deltaker i 2013, og pr. utgangen av mars har 54
deltatt pA kurs i EFObaseskolen | 2015.

De som har deltatt pA EFObase skolen har oppdatert produktdata pA egne
produkter i EFObasen. Det betyr at kvaliteten pA varedatabasen har blitt gradvis
bedre.

8. IFD SignOn, buildingSMART og BIM

BIM (BygningslnformasjonsModell) er en mAte 6 samle og organisere
informasjonen pA i en digital bygningsmodell, og det gir uante muligheter for
systematisering og automatisering av prosesser.

Viktige aktarer som Statsbygg, Forsvarsbygg, Innovasjon Norge, Standard Norge,
SINTEF og flere bransjeforeninger er aktive pAdrivere for A ta i bruk BIM for nye
prosjekter og for drift og vedlikehold av bestAende bygg. Dette vil igjen stille krav
til at rAdgivere, entreprenarcr og leverandorer kan levere prosjekt- og
produktinformasjon digitalt etter vedtatte Apne standarder.
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EFO, NRF og Norsk Byggtjeneste vedlikeholder hver sin varedatabase for sine
respektive bransjer, og etter onske fra prosjektet buildingSMART arbeider disse
tre organisasjonene sammen med Forsvarsbygg for A utvikle en felles
"sokemoto/' / kommunikasjonsplattform, - IFD SignOn. Gjennom
IFD SignOn tilrettelegges en informasjonsteknologi isamarbeid med bransjenes
varedatabaser som mater markedets krav til 6 levere produktinformasjon pi
vegne av leverandarer og grossister digitalt etter Apen standard ISO 120006-3,
ogsA kalt lFD. lnnovasjon Norge har vert med og finansiert utviklingen av IFD
SignOn, og prosjektet ferdigstilles i april 2015.

9. EE-TONSKRIFTEN / RENAS

Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter, EE-forskriftene, ble
fastsatt av Miljoverndepartementet (MD) 16. mars 1998 og ble satt i kraft 1. juli
1 999.

Elektroforeningen og Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industri, har
med bakgrunn i Bransjeavtalen og likhet i medlemmenes produktomrAder etablert
Renas som det verktoy som skal ivareta vAre medlemmers forpliktelser mot EE-
forskriftene.

Renas stir ikke selv for avfallsh6ndteringen men har inngAtt avtaler med
profesjonelle aktorer som utforer hAndteringen pA vegne av Renas.

Selskapet skal ha en kostnadseffektiv drift som finansieres ved at importorer og
produsenter betaler miljogebyr. I lapet av 2014 fikk Renas 220 nye bedrifter inn
som medlemmer, og selskapet har 3.000 medlemmer.

Geir Bjornstad (leder i Pl-gruppen) og Jens-Dag Vatndal er EFOs representanter i

Renas styre, mens Erik Gjemdal (styremedlem i EFOs hovedstyre) er
varamedlem.

Gunnar Murvold som har vart adm. direktor siden RENAS ble etablert i 1999 gikk
av for aldersgrensen med pensjon i oktober 2014 og ny adm. direktor Bjorn Arild
Thon, begynte i september 2014.

Det har vart gjenn omfart 7 styremoter i 2014, og det har bAde fra styret og fra
administrasjonen vart satt stor fokus pA tiltak for utvikling av innsamlingsgraden
og kontroll av kontraktspartnerne med hensyn til overholdelse av kvalitative og
kvantitative forhold.

Arsberetning og Regnskap for 2014 falger som vedlegg til denne Arsrapporten.

10. EDI IeUKTRoNTSKDATAUTVEKSLTNc)
Utvalget for Handelsmeldinger, det tidligere EFO's XML-Utvalg, arbeider
kontinuerlig med vedlikehold og utvikling av elektrobransjens handelsmeldinger.

EFO/NELFO flatfiler versjon 4.2 er nA tilgjengelig. Det er en forbedret versjon av
den mye benyttede versjon 4.0. Den ble ferdig utarbeidet i juni 2013 og er
tilgjengelig pA EFO hjemmesider og kan lastes ned pA

www. efo. n o/Forned lasti no/F latfi lfom ate r. Den besti r av Va refo rm at,
Bestillingsformat, Ordrebekreftelsesformat, Rabattformat og Fakturaformat og
im plementasjonsg u ider.
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EFO/NELFO 5.0 XML ble utarbeidet i2007.

Meldingene finnes som EFO/NELFO 5.0 XML BESTILLING, EFO/NELFO 5.0 XML
FAKTURA, EFO/NELFO 5.0 XML ORDREBEKREFTELSE med skjemaer og
eksempler, og kan lastes ned pA www.efo. no/Forned lasting/XM L-formater.

Meldingene er godt tilpasset hele byggebransjen og kan fritt benyttes av alle
aktarer.

EFO/NELFO 5.0 XML er kompatibel mot EFO/NELFO 4.2 og e2b versjon 3.3.

For d $are innholdet mer tilgjengelig for internasjonale brukere er det engelske
betegnelser p6 "tags".

Det er utarbeidet en (mapping> for EFO/NELFO 5.0 XML mot EHF Faktura. Den
kan lastes ned under www.efo.no/Fornedlastinq/XML-formater,
Mappi ng_efonelfo50xm l-E H F_faktu ra.

I forbindelse med prosjektet ETIM skal det utarbeides et standardformat for
utveksling av ETIM data. Formatet baseres pA BMEcat. Det finnes en standard i

Tyskland som er utgangspunkt for dette formatet:
For A sikre at formatet som blir utviklet inneholder all informasjon som er relevant
for det norske markedet, har utvalget for Handelsmeldinger i 2014 kommet med
innspill til ETIM International.

Utuafget for Handelsmeldinger har i 2014 bestAtt av:

Jan Loken Johannessen
Roger Tangen
Finn Heggelund
Geir Ornum
Rune Stiauren
Ole Christoffersen

Elektroskandia Norge
Onninen
Solar Norge
Ahlsell Norge
Norsk Teknologi
EFO

11. ElerrnoFoRuM

Elektroforum ble etablert i 1988 av NELFO, Norsk Industri, Energi Norge, IFEA,
RIF og EFO.

Jens-Dag Vatndal har i perioden sittet som EFO er representant i Elektroforums
styre med Pil Mathisen som varamann.

Elektroforums mAlsetting :

* A fremme el-bransjens betydning i Norge.
* A etablere bransjeaktiviteter med basis i organisasjonene.
. A legge grunnlag for utvikling av synergieffekter.

Disse milsetningene soker Elektroforum A oppnA gjennom:

" Eliaden
* Bransjestotte
* Neringspolitiskutvalg
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12.

Elektroforum NPU har i moter med partigruppene pA Stortinget gitt god
informasjon om hva elektrobransjen kan bidra med for A redusere klimagasser
gjennom energieffektivisering og fornybar energi. EFOs representant i NPU har i

2014 vart Therese Fevang.

Elnoen
Efiaden 2014 ble arrangert pA Norges Varemesse i Lillestrom mandag 2. juni -
torsdag 5. juni 2014 med utstilling, seminarer og sosiale arrangementer.

Eliaden er elektrobransjens arena for A profilere elektro-, energi- og
automatiseringskonsepter i. Bransjen har ansvar for 6 vedlikeholde og
videreutvikle livsviktig samfunnsmessig infrastruktur.

Elektro-, energi- og automatiseringsbransjen stAr for en betydelig samfunnsmessig
verdiskaping og er med i hele kjeden, fra vannet ifossen til industriell foredling og
velstandsutvikling for folk flest.

Elektrobransjen stAr for nytenkning innen viktige omrAder som miljo, ressursbruk
og utdanning og er en bransje som driver effektivt, skaper resultater og
arbeidsplasser.

Neruxo

Stiftelsen Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) er en privat stiftelse
opprettet med virkning fra og med 1. januar 1991. Den er en direkte fortsettelse av
den kontrollvirksomhet av elektrisk materiell som ble etablert av Norske
Elektrisitetsverkers Forening i 1933 og som ble skilt ut som egen uavhengig
institusjon i 1970.

Stiftelsen skal gjennom sin virksomhet arbeide for sikkerhet ved omsetning og
bruk av elektrisk utstyr. Den skal gjennom det heleide selskapet Nemko AS, dekke
Norges behov for et internasjonalt konkurransedyktig og anerkjent
provelaboratorium og sertifiseringsorgan som kan bidra til trygghet ved omsetning
og bruk av elektrisk utstyr.

Stiftelsen har et RAd som bestAr av medlemmer med personlig varamedlem
oppnevnt av organisasjonene EFO, Energi Norge, Elektronikkbransjen, IFEA, IKT
Norge, Norsk Teknologi og Norsk Industri (Elektro og Energi). I tillegg sitter tre
ansatte representanter i ridet.

Geir Bjornstad er EFOs representant i Nemkos rAd med PAI Mathisen som
varamann.

RAdet er Stiftelsens hoyeste organ og det tilligger RAdet A lede Stiftelsen og pAse
at den blir forvaltet pi en tilfredsstillende mAte, heri inngAr bl.a.:

o Behandle og godkjenne Stiftelsens Arsberetning og regnskap (Arsoppgjoret).

o Behandle og godkjenne langsiktige retningslinjer for Stiftelsens virksomhet.
o Utove eierrettigheter og vere generalforsamling for Nemko AS og eventuelle

andre heleide selskaper.
. Velge RAdets formann og viseformann.
. Velge revisor og fastsette dennes godtgjorelse.

13.
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o Avgjore sporsmAl om vedtektsendringer og omdannelse/opphar.
o Tilsette forretningsfarer og fastsette dennes godtgjorelse.

For ovrig har RAdet kompetanse i alle saker som ang6r forvaltning av stiftelsen.

14. InTenTRSJoNALEAKTIVITETER

14.1 NOnOeru

Finland, Sverige og Norge har Arlig moter hvor man orienterer hverandre
om utviklingen innen hvert land. Danmark har ogsA blitt invitert til A delta
men har av forskjellige Arsaker ikke kunnet delta.

| 2014 ble det arrangert tre nordiske moter:
o Stockholm 14. januar 2014 hvor det ble utvekslet informasjon

innenfor folgende omr6der:
Presentasjon av respektive lands foreninger, aktuelle prosjekter,
salgs- og markedsutvikling i Norden, aktiviteter for
energieffektivisering, ETIM, BIM og lFD, status produktdatabaser,
EUEW og Nordic Report.

o Helsinki 27 . mai 2014 hvor det ble utvekslet informasjon og
erfaringer innenfor utvikling og drift av varedatabaser og ETIM som
klassifisering av produkter og produktegenskaper.
Oslo 30. september 2014 som teknisk mote om ETIM og utfordringer
for 6 tilrettelegge i varedatabasene med nasjonal oversettelse.

Neste nordiske mote skal vere i Stockholm 15. april 2015.

14.2 Drru TUROPETSKE EL-GROSSTSTUNTON (EUEW)

Den Europeiske El-grossistunionen (EUEW) gjennomforte sin Arlige
kongress i Kobenhavn 12.- 14. juni 2014. Fra Norge deltok 4 delegater fra
EFO medlemsbedrifter og 1 delegat fra EFO. Det var til sammen 175
deltakere fra 20 land.

Kongressen startet med en samling for sosialt samver torsdag og fortsatte
med program for alle deltakerne med foredrag og workshop pa fredag.

EUEW arrangerer den 60. kongressen 4.-7. juni 2015 i Lisboa.

15. NcrunosPolrnKK I EFO

Den elektrotekniske bransjen har som hensikt A pAvirke politiske
beslutningssystemer, og EFO skal delta i de neringspolitiske prosesser som
utvikles og settes ut i livet.

Naringspolitisk medarbeider Therese Fevang sluttet 30. november 2014, og Per
@yvind Voie er ansatt som Fagdirektar neringspolitikk fra 1. mars 2015. Det er
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etablert et naringspolitisk utvalg (NPU) fra EFO medlemsbedrifter som folger:

o Runar Hansesatre Schneider Electric Norge AS
o Hans Henrik Bruusgaard Draka Norsk KabelAS
. Christian Myhre-Nielsen ABB AS
o Frank Brenn Philips Norge AS
. Geir Aronsen Elektroskandia Norge AS

Neringspolitisk utvalg (NPU) har sammen med neringspolitisk medarbeider som
mAl:

. A bidra til A bevare og utvide EFOs medlemmers nerings- og
virksomhetsomrAder.

o Sikre at bransjen har gode okonomiske og regulatoriske rammebetingelser
o Synliggjore bransjens samfunnsbetydning og samfunnsansvar
o Sikre utdanning og rekruttering til bransjen.

I det neringspolitiske arbeidet er folgende mer overordnede temaer prioriterte:

o Klima og miljo
o Rekruttering
. SArbarhet og samfunnsansvar.

| 2050 skal all kraftproduksjonen i Europa vare sA godt som utslippsfri. I mange,
bAde norske og internasjonale analyser, kommer det klart frem at vi ikke kan n6
disse mAlene uten omfattende satsning pA elektrisitet.

Som den mest kostnadseffektive av de CO2 naytrale energibarerne vil elektrisitet
spille en avgjorende rolle for A ni de langsiktige klimapolitiske mAlene som er satt.
EFO mA i sitt neringspolitiske arbeid jobbe for en okt elektrifisering av samfunnet,
og en utvikling der vi i storre og storre grad bruker elektrisitet som energiberer.

EFO er av den oppfatning at elektrisitet representerer et stort fremtidig
vekstpotensial i norsk neringsliv og mange bedrifter innen de elektrotekniske
neringene stAr overfor store investerings- og utviklingsoppgaver. Norske bedrifter
har et godt utgangspunkt for i delta i den veksten som kommer, men vil mote
sterk konkurranse bAde ute og hjemme.

I dette arbeidet er det helt avgjorende at den generelle forst6elsen av
elektrisitetens rolle i samfunnet styrkes, og at myndighetene folger opp med
reguleringer som fremmer og ikke hemmer, utviklingen av elektrisitet som
fremtidens energ ibarer.

For A realisere verdiskapingspotensialet mA bAde aktorene i verdikjeden og
politiske myndigheter bidra. Norske myndigheter og politikerne mA bidra med A

lage generelle gode rammevilkAr som sikrer omlegging av forbruket til CO2
noytrale energiberere, samt muligheter og losninger for gode energieffektive
tiltak.

EFO vil spesielt jobbe for at norsk regulering rettes inn mot omrAder der
elektrisiteten er spesielt viktig. Det omfatter blant annet A flerne barrierer mot
energieffektivisering og sikre at utslippsfri energitas i bruk.
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16. MRRTeoSSITUASJoNEN FOR ELBRANSJEN I2014

For 2014 var utvikling i forhold ttl2013 som falger:
* Faktisk oms. utvikling grossister + 2,5 o/o

Noen tallfor 2014 fra SSB (pr. 10. mars 2015):
* Konsum i husholdninger mv.* Konsum ioffentlig forvaltning* BNP* - Fastlands Norge* Lonn pr. normalArsverk* Konsumprisindeks (KPl)* Arbeidsledighetsrate (nivA)* Pengemarkedsrente (niv6)* Realrente etter skatt (nivA)

Omsetningsutvikling grossister I 990 - 2014

2,1 0/o

2,5 0/o

2,2 0/o

2,3 0/o

3,1 0h

2,0 0/o

3,5 0/o

1,7 0/o

0,8 0/o

Y
9 u.ooo

=

12.000

10.000

8.000

4.000

2.000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20co 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Side 18 av 23 Arsberetning 2014



Y
ozt
E
L
oo
Lo

a

N
oN
o
o
Glr

100,0

95,0

90,0

85,0

80,0

75,0

70,0

65,0

60,0

55,0

50,0

45,0

40,0

Verdi investering Nye Bygg og ROT markedet

Prognosesenteret pr. mars 2015

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-.r- Nye Boliger 
-F 

Nyo Yrkesbygg 

- 

ROT Botlgar qr- ROT Yrk$bygg

Prosentvis endring
Omsetning grossister og Verdi totalmarkedet

pr. mars 2015

2017

20,0 olo

15,0 o/o

,10,0%

5,0 o/o

0,0 o/o

-5,0 vo

-10,0 ah

-15,0 o/o

+ Utv grossistsr + Utv Totalmarked --a-- Trend grossister --l-- PrognoseTotalmarked 
-F 

BNP

0 2011 2012 2U'.3 2014 2015 2016 2017

Side 19 av 23 Arsberetning 2014



BYGG & ANLEGG

Nve boliqer
Det ble gitt igangsettingstillatelser fl7 216 boliger i4. kvartal2014.12014 sett
under ett ble det gitt igangsettingstillatelser til27 130 nye boliger, som er 10 o/o

lavere enn i 2013. Faktisk igangsetting, m6lt gjennom Boligprodusentenes
forening, viste en nedgang pA8,2o/ofra2013.

Nye bolioer - oroqnoser mot 2016
Etter en svak start pA 6ret tok nyboligsalget seg opp gjennom 2014, og farten er
rimef ig god p6 vei inn i 2015. Selv om de finansielle ramme-vilkArene nA er pA
plass igjen og bruktboligprisene stiger, venter vi at svakere realokonomisk
utvikling vil dempe ettersporselen etter nye boliger i lopet av 2015. Gjeldende
prognoser (fra sept. 2014) viser en igangsetting pA hhv. 27 250 og 29 000 nye
boliger for 2015 og 2016.

Nve vrkesbvqq
Det ble gitt igangsettingstillatelser til 1,25 mill. kvm yrkesbyggareal i 4. kvartal
2014. I alt ble det gitt igangsettingstillatelser til4,7 mill. kvm nytt yrkesbyggareal i

2014, som er 1 o/o mer enn i 2013.

Nve yrkesbvgq - proonoser mot 2016
Fallet i oljeprisene smitter over pA fastlandsokonomien, og vi venter noe lavere
byggettersporselfra privat neringsliv sammenliknet med de foreg6ende irene.
Byggettersporselfra det offentlige ventes derimot 6 stige, og spesielti2015.
Prognosene (fra sept. 2014) viser en igangsetting pA hhv. 4,8 og 4,65 mill. kvm i

2015 og 2016.

ROT boliqer

Endelig statistikk pA produksjon av ROT-arbeider i 2014 vil foreligge forst i

februar. Tall t.o.m. 3. kvartal indikerer at volumveksten kan bli noe hoyere enn vArt
ansfag pA 4 o/o, kanskje rundt 5-6 o/o. Det er spesielt proffdelen av ROT-
boligmarkedet som trekker opp.

ROT boliser - prosnoser mot 2016
Naturskader pivirket ROT-boligmarkedet ogsA ,2014, og ekstremver-frekvensen
ser ikke ut til A avta. @kende boligmasse, reallonnsvekst, lave renter og hay
flytteaktivitet ventes fortsatt A bidra til moderat vekst i ROT-boligmarkedet de
narmeste Arene, men skende arbeids-ledighet kan gjore husholdningene noe
mer forsiktige.

ROT yrkesbvqq

Utviklingen i SSBs produksjonsindeks for renoveringsarbeider t.o.m. 3. kvartal
2014 indikerer at ogs6 volumveksten i ROT-yrkesbyggmarkedet kommer til a bli
hoyere enn vArt anslag for 2014 pA 3 o/o. Fire-kvartalsveksten for renovering i alt
var pA hele 1 0 o/o i 3. kvartal.
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ROT vrkesbvqq - proonoser mot 2016

Driverne i markedet for ROT-arbeider tilknyttet yrkesbyggmassen pe-ker i retning
av moderat vekst fremover - okende yrkesbyggsmasse, lave
finansieringskostnader og politiske mAl om 6 forbedre energief-fektiviteten i

eksisterende yrkesbyggmasse bidrar. Det hoye nivAet vi ligger an til A fei2014,
kan likeveltare til at vekstraten i2015 fAr ne-gativt fortegn. Dersom 2015 blir
tsttere for norsk okonomi enn ventet, er det ikke utenkelig at myndighetene velger
A bevilge mer penger til vedlikehold av den offentlige bygningsmassen, som de
gjorde i2009.

17. HvoRoRN ER UTSIKTENE FOR 2015?

Utviklingen av noen makrookonomiske hovedstorrelser iflg. SSB er:

Konsum i husholdninger mv ...:
Konsum i offentlig forvaltning..:
Brto. nasjonalprodukt (BNP) ... :

- fastland Norge ...................... :

Lgnn pr. normalArsverk........... :

Konsumprisindeksen (KPl) ..... :

Arbeidsledighetsrate (nivA) ..... :

Pengemarkedsrente (nivA) ..... :

Realrente etter skatt (nivA) ..... :

2,1 0/o

2,5 0/o

0,9 0/o

1,1 0/o

2,9 0/o

2,3 Vo

3,9 0/o

1,1 0/o

0,1 0/o

Vi sakser fra Statistisk sentralbyri:
Faf f i oljeinvesteringene bidrar til at BNP Fastlands-Norge ventes A ske med bare
1,1 prosenti 2015, mot 2,3 prosent de to foregAende Arene. Arbeidsledigheten vil i

sA fall oke gradvis og anslAs til 4,1 prosent i 2016. Det vil bidra til 6 dempe
lgnnsveksten, som kommer under 3 prosent i 6r.

Redusert ettersporselfra petroleumsnaringen etter mange Ar med kraftig vekst
sammen med en beskjeden utvikling i husholdningenes ettersporsel, var viktige
faktorer bak omslaget til en moderat konjunkturnedgang i andre halvAr i fjor. En
kraftig nedgang i rAoljeprisen gjennom hosten 2014 og inn i2015 vil forsterke de
negative impulsene fra petroleumsneringen i tiden framover.

Moderat okninq i internasional vekst

Den okonomiske veksten hos Norges handelspartnere tok seg noe opp mot
slutten av 2014. Oljeprisfallet virker positivt for de fleste av Norges
handelspartnerne, men veksten svekkes av hoy gjeld i offentlig sektor sA vel som i

husholdningene. Mange OECD-land er preget av en kraftig lavkonjunktur med hoy
arbeidsledighet, som sammen med frykt for deflasjon farer til svart lave renter
internasjonalt. Vi legger til grunn om lag uendret vekst i Norges eksportmarkeder i

Ar, men en gradvis hayere vekst deretter.

Motvirkende impulser

Ekspansiv finans- og pengepolitikk har dempet konjunkturnedgangen i Norge, og
dette vil fortsette. Vi legger til grunn at styringsrenta settes ned med 0,5
prosentpoeng fram mot sommeren. Fallet i oljeprisen og utsikter til enda lavere
renter har bidratt til at krona har svekket seg markert, med 5,3 prosent i 2014
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sammenliknet med Aretfsr. Det ligger an til en tilsvarende svekkelse i 2015, noe
som bidrar til en markert bedring av den kostnadsmessige konkurranseevnen.
Dette stimulerer eksporten og reduserer andelen av innenlandsk ettersporsel som
dekkes av import, og virker dermed positivt pA aktiviteten ifastlandsokonomien.
@kt vekst internasjonalt, mindre negative impulser fra petroleumsnaringen og litt
okning i privat innenlandsk ettersporsel, ventes A bidra til 6 snu
konjunkturutviklingen til en beskjeden oppgang fra2016.

Lav oljepris gir reduserte investerinqer i petroleumsnerinqen

Etter to og et halvt Ar med en oljepris rundt 110 dollar per fat, begynte prisen A

faf fe hssten 2014 og er 10. mars nesten halvert. Vi legger til grunn at oljeprisen vil
oke gradvis framover og nA 75 dollar per fat i utgangen av 2018. Redusert
lonnsomhet i petroleumsnaringen bidrar til at neringens investeringer forventes A

falte med narmere 16 prosent i Ar og ytterligere 8 prosent neste Ar. Det er
imidlertid stor usikkerhet om den videre utviklingen.

Utsikter til noe okninq i investerinqene i fastlandsnarinqene

Investeringene ifastlandsnaringene okte svert beskjedent ifjor. Svak krone og
lav rente bidrar til at konkurranseutsatte naringer vil oke sine investeringer
framover. Konjunkturoppgangenfra2016 vil bidra til at investeringene oker noe
ogsA iandre naringer.

Lav reallonnsvekst
Veksten i gjennomsnittlig Arslsnn falt fra 3,9 prosenti 2013 til 3,1 prosent i 2014.
@kningen i arbeidsledigheten bidrar til at lsnnsveksten i Ar kommer ytterligere noe
ned, vi anslAr til 2,9 prosent. Veksten i konsumprisindeksen (KPl) ble if,or 2,0
prosent. Til tross for at den lave oljeprisen trekker KPI ned, regner vi med at
kronesvekkelsen vil bety mer, slik at veksten i KPI i Ar havner pA 2,3 prosent.
Dermed vil reallonnsveksten som var 1 ,8 prosenti 2013 og 1 ,1 prosent i fjor falle
tif 0,6 prosent i Ar. Det vil i sA fall vere den laveste reallonnsveksten pA25 Ar.

Moderat vekst i husholdningenes konsum

Rentene husholdningene stAr overfor har falt gjennom fjor6ret. Tidsforsinkete
effekter av rentenedgangen i desember og forventet ytterligere nedgang
kommende halv6r bidrar til markert lavere renter framover. Som Arsgjennomsnitt
legger vi til grunn at typiske boliglAnsrenter vil falle fra 3,9 prosent i 2014 til 3,0
prosent i 20"16. Dette sammen med lettelser i beskatningen trekker isolert sett opp
inntekten i husholdningene, noe som motvirker vekstfallet i reallonn og
sysselsetting. Inntektsveksten i husholdningene ventes likevel A gi litt ned fra i

flor, men i Ar regner vi med at konsumet vil stige i takt med inntektene og dermed
vokse med samme takt som i fjor. Den moderate konjunkturoppgangen deretter
ventes A bidra til noe hayere inntektsvekst, slik at konsumveksten tar seg litt opp,
men ogsA at sparingen sker.

Omslaq iboliqprisene
Boligprisene har okt mye gjennom det siste Aret, drevet fram av lave, og utsikter til
stadig lavere, renter. I den senere tid har det dessuten vart lagt ut relativt fi
boliger til salgs. Vi tror boligprisene har kommet noe over det fundamentale
forhold tilsier og at konjunktursvekkelsen vilfare til prisnedgang senere i 6r. Vi
venter ogs6 at det vil komme tiltak fra myndighetene som vil bidra til dette fallet.
Som Arsgjennomsnitt ventes prisene likevel A ake med 3,6 prosent. Litt hoyere
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inntektsvekst vil bidra til at boligprisveksten etter hvert kommer opp pa nivA med
den generelle prisveksten, for skte renter virker dempende mot slutten av
prognoseperioden.

Bofiginvesteringene falt noe gjennom 2014, og vi venter en fortsatt svak utvikling
inn i 2015 for de snur, slik at disse investeringene som irsgjennomsnitt vil falle
med 2,2 prosent i 6r. Det haye nivAet pA boligprisene vil bidra til en viss vekst i

bolig investeri ngene i 20 1 6-201 8.

Arbeidslediqheten sker
Den svake produksjonsutviklingen framover farer til at sysselsettingen vokser
svart lite i Ar og neste 6r. Redusert yrkesaktivitet og litt lavere innvandring bidrar
til d begrense okningen i arbeidsledigheten, som likevel kan nA 4,1 prosent i 2016.
Dette er klart under nivAet fra begynnelsen av 2000-tallet og kan vel neppe
karakteriseres som noe krisenivA. Den kommende konjunkturoppgangen fra 2016
ventes deretter 6 sl6 ut i en sterkere sysselsettingsutvikling slik at ledigheten kan
komme ned til 3,8 prosent i2018.

MARS 2015 Arsberetning 2014
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REGNSKAP / BUDSJETT FOR EFO

Alle tall i 1000 kr.

Elektroforeningen
Regnskap

2013
Pr. 31.12.14 Budsjeft

Regnskap Budsiett Awik 2015

Driftsinntekter:
EFObasen

Serviceavgift / kontingent

Andre inntekter

7.858

4.337

176

7.692 1l

4.364 2',

169 3l

8.000

4.300

150

-318

64

19

7.700

4.350

150

SUM INNTEKTER 12.371 12.215 12.450 -235 12.200

Driftskostnader:
Lonn og feriepenger

Andre personalkostnader

Avskrivninger

Lokalkostnader

Leie / leasing utsyr

Serverdrift

Drift og vedlikehold EFObasen

EFObasen

IFD SignOn prosjekt

Statistikksystemer

Kostnadsfsrt utstyr

Rep. og vedlikehold

Web-sider for EFO

Hefter, trykksaker, etc.

Regnskap / Revisjon / Honorar

Kontorkostnader

Telefon, porto og gebyrer

Reise / Diett / Bilgodtgjorelse
Salg / Reklame / Markdata

Kontingenter og gaver

Motekostnader / Representasjr

Tap pA fordringer
Andre kostnader

3.244
1.559

868

394

4

370
755

0

0

-153

219
38

25

0

156

43

69

198

93

63

443
27

10

3.548

1.888

824
414

7

0

740
145

440

161

166

33

0

25

141

53

61

273
144

128

558

26

23

1)

121

3.800

1.700

1.000

450

5

0

750
300

300

150

100

25

100

20

160

50

70

200

95

65

450

50

25

-252

188

-176

-36

2

0

-10

-155

140

11

66

I
-100

5

-19

3

-9

73

49

63

108

-24

-2

3.900

1.900

1.000

480

5

0

850

300

400

200

150

35

100

20

160

70

80

250
100

130

400

50

30

SUM KOSTNADER 8.427 9.796 9.865 -69 10.610

DRIFTSRESULTAT

Nto. avk. fond / renter

3.944
72

2.419

91

2.585

65

-166

26

1.590

50

ORDINERT RESULTAT

Naringspolitikk

El-lsftet

4.016

45
-3.000

2.511

0

0

2.650

-1.400

-100

.139

1.400

100

1.640

-1.400

0

RESULTAT 1.061 2.511 {.150 {.361 240
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BALANSE

Elektroforen

EIENDELER

EFObasen / inventar

driftsmidler

Aksjer / fond

F

SUM finansielle

Kundefordringer

Avsetning for tap kundefordringer
Andre

Forskuddsbet. kostn.

SUM forskuddsbetalt

Kasse

Bankinnskudd

SUM Bankinnskudd

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Resultat hittil iAr

Leverandorgjeld

Skattetrekk og arbeidsg iveravg ift

Merverdi- og investeringsavgift

PAlopne feriepenger og lonn

Annen

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

01.01 .2014 31.12.2014

1.292.781.00

1.292.781.00

1.347.181.00

116.074,38

0,00

72.050,00

0,00

266.074.38

1.011,00

8.177.237.78

5.091.701.96 5.091.701,96

2.511.016,24

7.602.718,20

1.314.733,71

442.335,69

-291.496,86

372.985.02

218.214,00

448.236,86

-75.397,36

370.249,03
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Noren ru RecNSKAP 2014.

Reg ns kaps pri nsi pper, vesentl i ge reg nskapsposter
Arsregnskapet bestir av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i

samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for sm6 foretak, Arsregnskapet
er basert pi de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld folger
regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av
transaksjoner og andre forhold, legges det vekt pi okonomiske realiteter, ikke bare juridisk
form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsfsres.

I n ntektsfori n gs- og kostnadsfori n gstids pu n kt, - sammensti ll i n g

Inntekt resultatfores som hovedregel nir den er opptjent. Inntektsfsring skjer folgelig normalt
pd leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsfsres
samtidig med de inntekter utgiftene kan henfores til. Utgifter som ikke kan henfsres direkte til
inntekter, kostnadsfsres nir de pAloper.

Fordringer

Fordringer er oppfort til pAlydende med fradrag for forventede tap.

Noter:

1. EFObasen har reduserte inntekter grunnet opprydding av utgAtte produkter.

2. Serviceavgiften for medlemmene er uttrykk for en stabil medlemsmasse.

3. Andre inntekter er i hovedsak egenandel middager i forbindelse med generalforsamling
og julemote.

4. Ny stilling for naringspolitisk medarbeider har vert ubemannet 1 mlned.

5. Avskrivninger og varige driftsmidler:

v.ri8. drlftsmidlcr Kontor- EFo b's€n EFo 2oL4 2ol3masklncr IFD b.3c SynkronltGr Dok. samlat

Anskaffelseskost 01.01

Tilgang

Avtant

22.800 1.932.690 487.500 0 2,1142.990 2.6t4.040

0 0 0 225.000 225,1100 75.000

000000
Ansk.fflls$kost 31.12

Akkumulerte avskrivninger 01.01.

Arets avskrivninrer/nedskrivinrer

22.8m 1.932.690 1187.500 225.000 2,667,91n 2.689.040

18.240 888.220 243.750 0 1.150.210 527.954

4.560 544.230 152.500 12.500 E23.790 868.306

Akkumulerte.v. ot nedskrlvnlnger 31.12 21W 1.532.450 /U16.2!t0 12.500 1.974.000 f.396'260

Bokftrt Yerdi 31.12. 0 40.240 81.250 212.500 593.!t90 1.292.780

okonomisk levetid 5 lr 3 ir 3 61 3 el

Avskrivningsplan

6. Kostnader for utvikling av IFD SignOn prosjekt og andel underskudd i prosjektet.
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7.

8.

9.

Oppgradert statistikkprogrammer som tidligere var i Clipper.

Diverse innkjop av datautstyr og vedlikehold programvare.

Awik kostnader til regnskap, revisjon og honorarer:

Virkelio forbruk Budsiett

Regnskap

Revisjon

Andre

kr. 70.250,40
" 50.212,00

" 20.435,00

kr. 82.000,00

" 52.000,00

" 26.000.00

12.

13.

10.

11.

14.

15.

SUM kr---140*EgZJ0 kr-160-aa0-40*

Okt reiseaktivitet iforbindelse med deltakelse i ETIM International sine tekniske
komitemoter (TC).

EFO har i 2014 meldt seg inn i ETIM International for A sikre at medlemsbedriftene fAr
en samkjort internasjonal klassifisering av produktene i EFObasen og egne
varedatabaser for effektiv utveksling av varedata.

EFO har i 2014 tatt

Aksjer og fond:

storre andel av kostnadene ved felles mster og middager.

Aksjer i Renas AS

Aksjer i eDok AS

Markedspris Anskaffelse

kr. 50.000,00 kr. 50.000,00

" 4.000,00 " 4.000,00

16.

17.

Kundefordringer som i er fakturert i desember 2014 og forfaller til betaling i januar 2015
og utestAende for EFObasen som ikke er betalt ved forfall.

Lin til IFD SignOn fra hver av partene pA kr. 150.000 i utviklingsfasen av prosjektet.
Partene er Norsk Byggtjeneste, Norske Rorgrossisters Forening (NRF) og EFO. IFD
SignOn etableres som selskap nAr det er klart for drift.

Forskuddsbetalte kostnader er forsikring og bilkostnader inklusive leasing.

Leverandsrgjeld er fakturaer som forfaller til betaling i januar 2015.
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ARBETDSPRocRAM FoR EFo An zorc
1. EFObaSgh (Oppslag og ordliste for informasjon om lFD, buildingSMART, ETIM og BIM vedlagt side 4)

Bakgrunn for EFObasen er et mil om 6 etablere en felles naytral varedatabase som skal

effektivisere kommunikasjonen mellom leverandsrer og grossister og redusere kostnadene

for produktrelatert informasjon og kommunikasjon i alle ledd.

Manglende standarder og formater har vrert en hindring for elektronisk utveksling av
produktinformasjon, og gjennom buildingSMART og IFD SignOn har EFObasen

innarbeidet den 6pne standarden ISO 12006-3, ogsi kalt IFD.

EFObasen er tilrettelagt med egenskapsfelt for leverandsrenes produkter etter den samme

ISO standarden slik at de kan tas i bruk i BIM nar det kreves av markedsaktsrene.

EFObasen er videreutviklet pA ny plattform som ble lansert 1 . kvartal 2015. Dette er et ledd
i tilretteleggingen for ETIM klasser sammen med IFC/IFD-data i BIM prosjekter.

IFD SignOn
For 6 mste markedets krav har EFO sammen med Norsk Byggtjeneste Q.{OBB-basen) og

Norske Rorgrossisters Forening VVS (NRF) etablert et prosjekt, IFD SignOn, som er en

felles kommunikasjonsplattform for alle databaser i byggebransjen med 6pen IFD-standard
i BIM. Innovasjon Norge har delfinansiert utviklingen av kommunikasjonsplattformen og

Forsvarsbygg har deltatt som krevende kunde.

Partene ferdigstiller utviklingen og etablerer aksjeselskapet IFD SignOn AS i 2015 med

idrift settelse av kommunikasj onsplattformen.

ETIM

Det forventes i bli et krav at produkteiere skal leverer produktdata etter ETIM
klassifisering, og EFO har satt i gang et prosjekt som har som mil & samordne ETIM
produktktasser (EC) og Blokknummer nivi 3 med to ID-koder, en for ETIM og en for IFD,
for derigjennom & forenkle og effektivisere produkteiers hindtering av begge standardene

mot markedet.

I tillegg skal ETIM egenskapssett (EF) og IFD egenskapssett samordnes slik at de blir like,
og ogsi her med to lD-koder pi samme mite som for EC og Blokknummer nivi 3.

EFO er medlem i ETIM International og deltar pi alle TC-mster og styremoter for 6 ivareta

sine medlelnmers interesser for utvikling og bruk av EC og EF.

Hovedstyret skal i strategimstefor EFObasen innen utgangen av mai 2015 enes om en

innstilling til Pl-gruppen og G-gruppen om ETIM skal velges som parallelt klassifiserings-

system for EFObasen i tillegg til IFD og Blokknummer. Tilbakemelding fra gruppene vil
legges til grunn for endelig beslutning i styremote i juni 2015.

Verktoy

Det er utviklet en EFO Syncronizer som skal effektivisere og kvalitetssikre utveksling av

produktdata mellom EFObasen og grossistenes produktdatabaser. Videre er det utviklet en

EFO mobil APP med dokumentsamler som skal lanseres imai20l5.
For 6 effektivisere innlegging og vedlikehold av produktdata i EFObasen er det laget et

forprosjekt for en PIM lssning som har som mil 6 sikre hoy datakvalitet i EFObasen.

Beslutning om utvikling og etablering av en PIM losning tas av styret ilapet av juni 2015.

EFObasen bidrar gjennom standard filformater til 6 effektivisere informasjonsflyten for
hele bransjen.
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2. Statistikk

Milet med EFO salgsstatistikker er som et av flere verktoy, i gi et godt grunnlag for i
forsti markedet og hvordan det utvikler seg. I 2015 er det et mil at alle medlemmene i EFO
deltar i relevante statistikker.

For i ske kvaliteten pi statistikker og kunnskapen om markedet sskes det etter en bransje-
analyiker/statistiker som skal videreutvikle salgsstatistikker for elektrisk materiell, bidra
for medlemmene med markedsanalyser og prognoser og bidra til forstielse av hvordan
markedet utvikler og endrer seg.

G-statistikk

Det er etablert en ny grossiststatistikk pi et aggregert niv6. Hvert kvartal skal det meldes
inn omsetning i hovedgrupper som settes sammen og tilbakemeldes deltakeme. I tillegg
skal grossistene hver mined melde inn en totalsum for omsetningen, og resultatet
tilbakemeldes deltakerne.

Pl-statistikk

Pl-styret har besluttet i utvikle et forslag til ny Pl-statistikk pr. kvartal for hovedgrupper
etter samme mal som grossistene som skal presenteres medlemmene i Pl-gruppen. Dagens

LA-, LK-, NL- og VK-statistikk beholdes si lenge deltakeme snsker disse.

Nokkeltallstatistikk

EFO samler inn tallmateriale fra medlemsbedriftene og utgir regnskapstall / nskkeltall for
grossister, produsenter og importarer en gang pr. ir.
Det skal vurderes om behovet for 6 viderefsre Nskkelstatistikken er til stede da dette er
informasjon som er offentlig tilgjengelig.

Lsnnsstatistikk

EFO samler inn tallmateriale fra medlemsbedriftene og utgir en lsnnsstatistikk en gang pr.

6r som viser nivi for hoyeste, laveste og gjennomsnittlig lsnn i definerte stillingskategorier.

Det skal vurderes om behovet for i viderefsre Lsnnsstatistikken er til stede.

Markedsinformasjon

I den hensikt i holde medlemmene oppdaterte pi markedsprognoser viderefsrer EFO

samarbeidet med Prognosesenteret og sender informasjon om markedsutvikling og
forventninger fire ganger i aret.
EFO henter ogs6 makroskonomiske hovedtall fra SSB som sendes medlemmene nar dette

foreligger.

3. Neringspolitikk
EFO vil intensivere innsatsen pi det neringspolitiske omridet og har pi denne bakgrunn
ansatt Fagdirektor nreringspolitikk. Fagdirektor neringspolitikk vil i forste omgang ha

spesiell fokus pi arbeidet innenfor energieffektivisering og velferdsteknologi og skal inngi
som medlem i NPU i Elektroforum.

EFO har etablert et neringspolitisk utvalg (NPU) som har som mil
- A bidra til at den elektrotekniske nreringsklyngen heves pi den neringspolitiske

dagsorden i Norge.

- A bidra til en sterkere synliggjoring av elektroneringens samlede verdiskaping i det
offentlige rom og hos politiske beslutningstakere.
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Det har ilapet av 2013 og20l4 blitt gjennomfart et arbeid med 6 kartlegge og definere
bransjens utfordringer. Arbeidet har blitt gjennomfort av nreringspolitisk utvalg og
neringspolitisk medarbeider, i teu dialog med foreningens ovrige administrasjon og styre.
Arbeidet munnet ut i at styret i2014 vedtok en nreringspolitisk handlingsplan for
foreningen, hvor folgende fire overordnede mil ble fastsatt:

- A bidra til 6 bevare og utvide EFO medlemmenes nrerings- og virksomhetsomrider
- Sikre at bransjen har gode skonomiske og regulatoriske rammebetingelser

- Synliggjore bransjens samfunnsbetydning og samfunnsansvar

- Sikre utdanning og rekruttering til bransjen

EFO skal gjennom fagdirektor nreringspolitikk og NPU bygge videre pi det arbeid som er
gjort og det grunnlag som er lagt i foreningens neringspolitiske handlingsplan.

4. Miljo

Det er et mil 6 hindre at kasserte elektroprodukter kommer p6 aweie og blir et
miljoprobleffi, og EFO skal folge opp og medvirke til at medlemsbedriftenes forpliktelser
og rettigheter med hensyn til EE-forskriftene (WEEE-direktivet) og Bransjeavtalen ivaretas
av Renas som forutsatt.

5. Elektroniske handelsdokumenter

Det er foringer fra det offentlige om bruk av elektroniske handelsdokumenter. EFO har
som mil 6 bidra til effektiv utveksling av handelsdokumenter og skal overvike og lede
utviklingen av standarder for slike i elektrobransjen.

6. Medlemsmoter og seminarer

EFO vil affangere medlemsmster med tidsriktige temaer i og pi tvers av
gruppene/faggruppene og vere et fagforum for den elektrotekniske bransje.

7. Utvalg

EFO skal vere sekretariat for oppnevnte interne utvalg si vel som 6 delta i relevante
eksteme utvalg og komiteer.

8. Kontakt med myndigheter og relevante organisasioner

EFO skal holde lopende kontakt med relevante organisasjoner, myndigheter, nordiske
sosterorganisasj oner og den Europeiske Elektrounionen (EUEW).

9. Medlemsverving

EFO soker nye medlemmer med basis i bedrifter som er relevant.

10. Eliaden 2016

Hovedmilsettingen for Eliaden 2016 er i skape et overordnet, formilstjenlig arrangement

for automatiserings-, elektro- o g energibransj en.

Pi Eliaden skal besskende finne leverandsrer og fA informasjon om bransjens losninger og
tilbud.

EFO vil gjennom styret i Elektroforum og samarbeid med Eliadens prosjektgruppe bidra til
at Eliaden 2016 blir en sod arena for medlemmene.
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Oppslag og ordliste for informasjon om lFD, buildingSMARl ETIM og BIM

Web-side for buildingSMART Norge: http://www.buildinssmart.no/

Web-sidefor ETIM lnternational: http://www.etim-international.com/

BIM tBygningstnformasjonsModellering) http://en.wikipedia.orelwiki/Buildine Information Modeline

GUID Global Unique ldentifier Et helt entydig, unikt, autogenerert "fOdselsnummer" som lages for
hvert objekt i en IFC-modell, og som aldri skal endres eller gjenbrukes.

Oversettes til forskjellige sprdk.

bsDD buildingSMART dataordbok (tidligere IFD Library)

IFD Library International Framework for Dictionaries (i dag bsDD)

ISO International Organization for Standardization
http://www.iso.org

IFD / ISO 12006-3 Rammeverk for objekt orientert informasjonsutveksling

ETIM Et produkt klassifiserings system hvor produktklasser og spesifisert
(European Technical Information Model) med tekniske egenskaper og verdier.

EG (ETtM productgroup) Produktgrupper etter samme ide som Blokknummer niv6 1

EC (ETIM productclass) Produktklasser etter samme ide som Blokknummer niv6 3

EF (ETIM productclass feature) Egenskapssett for tekniske egenskaper for respektive produktklasser

lD (identifier) Entydig og unik kode som kan kombineres med oversettelse til
forskjellige sprik.

ETIM TC (ETtM Technical Committee) Teknisk komite med representanter fra alle medlemsland som motes

2 - 3 ganger i 6ret for utvikling og vedlikehold av produktklasser og

egenskapssett.
Komiteen utvikler ogs6 og enes om utvekslingsformater for
produ ktinformasjon.

tubeidsprogram EFO 20 I 5 Side 4 av 4 26.03.2015



Til Generalforsamlingen generalforsamling\ewiceavgift . doc

SERVICEAVGIFT 2016

Ovrsntxnvc
INKL. MVA

Snnvrcn,q.vcrFT
EKSKL. MVA

Koxsnnu / x.rnon-
KONSTELLASJON

0-9 millkr.

10-19 ''

20-29 ''

30-49 'r

50-74 'il

75-99 ''

100-149 ''

150-249 ''

250-349 ''

350-499 '|'

500-699 ',

700-999 ',

1000-1499 ''

1500- ''

12.000,-

16.500,-

19.500,-

27.000,-

31.500,-

37.500,-

40.500,-

44.250,-

45.750,-

55.500,-

65.000,-

76.000,-

88.000,-

102.000,-

72.000,- *)

94.500,- *)

116.500,- *)

135.000,- *)

168.750,- *)

202.500,- *)

MVA kommer i tillegg med25 o/o

*) Tillegg kr. 2.000,- pr. aksjeselskap i konsern/kjedekonstellasjonene.

NB! Ut over serviceavgiften vil en innmeldingsavgift for nye medlemmer bli vurdert. Dette

som en kompensasjon for pilopte investeringer i EFObasen, statistikkutvikling og
neringspolitikk.

EFO Informasjon er kostnadsfri nir den sendes som e-post mens det piloper en

tilleggsavgift pi kr. 300,- for papirutsendelse pr. ekstra mottaker ut over hovedkontakt
pr. bedrift.
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Til: Generalforsamlingen 2015

Fra: Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er enstemmig :

HOVEDSTYRET:

Styreleder: PAI Mathisen

Medlem: Endre Espeseth

Medlem: Erik Gjemdal

Medlem: Geir Aronsen

ELKO AS

Onninen AS

Nexans Norway AS

Elektroskandia Norge AS

DEFA AS

Eaton Electric AS

Miltronic AS

Ahlsell Norge AS

Otra Norge AS

BerggArd Amundsen & Co. AS

26. mars 2015

Gjenvalg 1 Ar

Gjenvalg 2 Ar

lkke pA valg 1 Ar

lkke pA valg 1 Ar

Medlem: Lederne i Pl- og G-styret

GRUPPESTYRER:

PRODUSENT-/ I M PORT@RSTYRET:
Leder: Geir Bjornstad

Medlem: Jon Helsingeng

Medlem: Ola M. Storrusten

Medlem: Leder i Lysgruppen

GROSSISTSTYRET:
Leder: Morten Harsem

Medlem: Lars Hamborg

Medlem: Hege Amundsen Elvestad

Gjenvalg

Ny

Ny

2Ar
1Ar
2Ar

LYSSTYRET:
Leder: Geir Skeie

Medlem: Svein Eriksen

Medlem: Cato Johannessen

Medlem:

Glamox AS

DEFA Lighting AS

Osram AS

BerggArd Amundsen & Co. AS

ABB AS

Onninen AS

lkke pA valg 1 Ar

Gjenvalg 2 Ar

Gjenvalg 2 Ar

lkke pA valg 1 Ar

Gjenvalg 2 Ar

lkke pA valg 1 Ar

Ny 2Ar

Gjenvalg 3 Ar

lkke pA valg 1 Ar

lkke pA valg 2 Ar

VALGKOMITE . ETTER INNSTILLING FRA HOVEDSTYRET

Leder:

Medlem:

Medlem:

Bjorn Amundsen

Jan Olav Wammer

Jack Andresen
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Arsoppgfe rtot 2Ol4

RENAS AS
osLo

lnnhold:

Resultategnskap
Balanse

Kontantstromanalyse
Noter
Arsbereffring

Reviejonsberetning



Resultatregnskap tor 2O14 i NOK I 000
RENAS AS

Miljogebyr
Annen salgsinntekt

Sum drlfulnntekter

Returkostnad

Lsnnskostnad
Avskrivning pA varige drifismidler
Annen driftskostnad

Sum drlftskostnader

Drlftsresultat

Renteinntekt

Annen finansinntekt

Sum llnanslnntekter

Verdireduksjon markedsbaserte fi n. instr.

Rentekostnad

Sum flnanskostnader

Netto flnans

Resultat for skafrekostnad

Ordlnert resultat

Arsrcsultat

Overforlnger
Overforinger fra (-)ftil annen egenkapital

Sum

Note 2014

100 760
36

2013

93 996

0

100 796 93 997

2

4

3

86 594

8'112
4%

10 636

103 523

7 214
460

9 236

105 835 120 4:t5

(5 040) (26,f381

3 830

4
4770

0

3 E34 4770

1 362

0

1 766

1

1 362 1 767

2472 3 003

(2 567)

(2 567)

--J3,gg1

(23 4:t5)

(23 4351

(23 435)

-

(2 567) (23 435)

12 5671 t23 4rEl

Tall er oppgitt i tusen koner.



Balanse pr. 31. desember 2014 i NOK 1 000
RENAS AS

Note

EIENDELER
Anleggsmldler
Varlge drlfrsmldler
Drifislosgre, inventar, kontormaskiner o.l.

Sum varlge drlftsmldler

Flnanslolle anleggsmldler
Andre brdringer

Sum flnanslelle anleggsmldler

Sum anleggsmldler

Omlopsmldler
Fordrlnger
Kundefordringer
Andre fordringer

Sum fordrlnger

Investerlnger
Markedsbaserte obligasjoner
Rentefond

Sum Investerlnger

Bankinnskudd

Sum banklnnskudd

Sum omlopsmldler

Sum elendeler

2011 2013

1 249

657 1 219

10 1 091 965

I 09{ 965

1 718 2214

5

5

11

636

25 899

246
27 358

26 535 27 AU

40 56E

51 173
41 906

49 5E8

91 741 91 494

18276 25 131

18276 25131

136 553 144229

t38 30r 146443

Tall er oppgift i tusen kroner.



Balanse pr. 31. desember 2014 i NOK I 000
RENAS AS

Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapltal
Innskutt egenkapltal
Aksjekapital

Sum Innskutt egenkapltal

Opptlent egenkapltal
Annen egenkapital

Sum opp$ent egenkapltal

Sum egenkapttal

Gleld
Koilslktlg gfeld

Leverandorgjeld
Skyldig ofientlige avgifter
Annen kodsiktig gjeld

Sum kortslktlg gleld

Sum gleld

Sum egenkapltal og gleld

2011 2013

100100

100

117 879 120 446

117 879 1204/,6

117 979 120 546

11 871

537
7 915

21 414
461

4023

20323 25 897

20 323 26897

r3E 30.| 1484/,3

Oslo, den 19. mars 2015

I styret for RENAS AS

Stein-lver Koi
s$rets leder

Tall er oppgitt i tusen kroner.



Kontantstromoppstill ing
RENAS AS

BelrplilOKl000

Lllwlder tllfort/brukt pl vlrksomheten :

Arsresultat
+ Ordinare avskrivninger

Tllfort fra irets vlrksomhet

+/- Endring i kunder og andre fordringer
+/- Endring i leverandorgjeld
+/- Forskjell mellom kostnadsfsrt pensjon og

innbetaling til pensjonsordninger
+/- Endr. i andre tidsavgrensningsposter

A = Nefto llkvldltetsendrlng fra vlrksomhet

Llkvlder tllfsrUbrukt pl Inveeterlnger:
- Investednger i varige driftsmidler
+ Salg av varige driftsmidler
+/- Endring i markedsbaserte finansielle instrumenter

B = Netto llkvldltetsendrlng fra Investerlng

Lllrvlder tllfsrUbrukt pl flnansierlng :

- Nedbetaling av gjeld

G = Netto llkvldltetsendrlng fra flnanslerlng

+ Likviditetsbeholdning 1.1.

A+B+C Netto endr. i likvider gjennom Aret

r Lf kvldltetsbeholdnlng 31.12.

Kontantstromoppstillingen er utarbeidet i henhold tilden indirekte metoden.

2014

-2567
494

2013

-23435
460

-2073

1 068

-9 543

- 125
3 969

-22975

26/.1
7%0

- 331

-910

.6 704 .13 635

-247

345

-24E

-1210

-4E234

49444

25 131

-6 854

88210
-63 079

18278 26131



Nqlef !i | _ilsregnskap et 201 4
RENAS AS
Belopll{OKl000

Note 1

Regnskapsprlnsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utrarbeidet etter norske
regnskapsstandarder. Folgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Hovedregel for vurderlng og klassifisering av elendeler og gfeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassiftsert som omlopsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et Ar er uansett klassifisert
som omlopsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi nAr verdifallet forventes d ikke vare forbigAende.
Anleggsmidler med begrenset okonomisk levetid avskrives planmessig.

Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfalfer til betaling innen ett Ar etter
balansedagen, samt poster som knyfter seg til varekretslopet. Omlopsmidler vurderes til laveste verdi
av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varige drlftsmldler
Varige driftsmidler avskrives over forventet okonomisk levetid. Avskrivningene fordeles lineart over
antatt okonomisk levetid

Finansielle eiendeler
Obligasjoner og andre finansielle eiendeler som inngAr i en handelsportefolje vurderes til virkelig verdi
pA balansedagen. Virkelig verdi er bgrskurs eller tilsvarende observerbar markedsverdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppfores til p6lydende etter fradrag for avsetning til forventet trap.

Skatt
RENAS AS er ikke skattepliktig. Selskapet anses ikke A ha erverv som formAl. Aktiviteten har en
samfunnsmessig verdi utover det A vere egnet til d gi inntekter.

Driftsinntelder
Produsenter og importorer av EE-produkter som er tilsluttet RENAS AS er i hht. avtale pdlagt d betale
et miljogebyr til RENAS for de EE-produkter de bdnger ut pd det norske markedet. Miljogebyret skal
dekke kostnadene til innsamling, behandling og avsetning av de kasserte innsamlede produkter.
Miljogebyret forfaller til betaling pA import/produksjonstidspunktet (transaksjonstidspunktet).
Inntektsfo ring av m ilj o gebyret skjer pd transaksjonstidspunktet.

Returkostnader
Utlegg vedrorende innsamling, behandling og gjenvinning kostnadsfores i den perioden arbeidet
utfsres.

Avsetnl ng for I nnsamllngsforpli ktelse
Det gjores avsetning for estimert kostnad knyttet til etteneguleringsledd beregnet av Miljodirektoratet.
Etteneguleringon er knyttet til over-/underoppffllelse av selskapets innsamlingsforpliktelse og oppgitt i

antall tonn. Den er ikke forskriftsfestet, men innfort av Miljodirektoratet for d synliggjore
innsamlingsforpliktelsen i en enkelte varegruppe (fiaksjon). Kostnad knyttet til etteneguleringsleddet
beregnes ut fra selskapets nAverende kostnader i forbindelse med innsamling, behandling og
gjenvinning. I beregning av forpliktelsen er det tatt hensyn til usikkerhet knyttet til mulighet til 6 utligne
alle awik.



Pensjoner
Regnikapsforing av pensjoner er basert pd en aktuariell beregningsmetode hvor pensjonsforpliktelser

i prinsippet fasts-ettes som den diskonterte verdien (nAverdien) av den del av fremtidige estimerte
p'ensiohbytelser som er opptjent p6 balansedag€n - hensyntatt de parametreffaktorer som er lagt til

!runn. gitim* og planendringer amortiseres over forventet gienvarende opptjeninggti$ i den grad de

6verstiger 10 olo;i den storsts av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (konidor).

Arbeidsgiveravgift er inkludert i pensjonsforpliktelser'

Estimater
Utrarbeidelsen av Arsrcgnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter

estimater og forutsetnin-ger s6m p|virker resultitregnskapet og verdseftelsen av eiendeler og gjeld,

samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser pA balansedagen.

Kontantstromoppstll | | n g
Kontantstromoppstiilingen ei utarbeidet i henhold til den indirekte metoden. Kontanter og

kontantekvivalenter omfatter ku n bankinnskudd.

Note 2
Lsnnskostnader, antall anaatte, godtgiorelser, lln til ansatte m.m.

Lonnskostnader

Lonninger, bonus og styrehonorar
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

Gjennomsniftlig antall irsverk

Ytelser tll ledende pemonel
Lonn
Pensjonskostnader
Annen godtgjorelse

Note 3
Andre drlftskostnader

Adm inisbasjonskostnader
Honorarer, ekstern bistand
Markedsaktiviteter, reiser, avholdte kurg m.v.
Andelav koetnader ved ddfi av EE-registeret
Tap p6 fordringer inkl. endring i avsetning tiltap
Sum

2014 2011

5 79E
1 017
1 030

267
8 112

6

Dagllg leder
1 322

476
165

5 401
944
707
162

7 214

6

Styre
319

Det har vart et skifte av daglig leder i lopet av 2014. Ansatte har ingen avtaler om bonus. Daglig leder

har avtale om lsnn 12 mdneder ved ftatreden fra sin stilling.

Det er ikke ytet l6n eiler stillet sikkerhet overfor daglig leder, ovrige ansatte, styrets medlemmer eller

narstdende av personer i nevnte grupper.

Det er ingen forpliktelser knyttet til opsjoner/rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning'

kiop eller salg av aksjer.

Selskapet er pliktig til A ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepension'

Tjenestepensionsordningen tilfredsstiller lovens krav.

2014
2142
4 111
3 308
1 103

12
10 636

2019
1 851
3714
2483
1 153

35
I 236



Revlsor
Kostnadsfsrt honorar(eksklusiv mva) :

Lovpdlagt revisjon
Andrc aftestrasjonsoppgaver
Teknisk utrarbeidelse av regnskap m/noter, etc
Andrc tJenester utenfor revisjon

Note 4
Varlge drlftsmidler

Anskafielseskost 01.01
Tilgang
Avgang driftsmidler
Anskafrebsskost pr. 31.1 2
Akkumulerte avskrivninger 31 .'l 2.
Balansefort verdl pr. 31.12
Arets avskrlvnlnger
Okonomisk levetid
Avskrivningsplan

Note 6
Flnanslelle elendeler

Balansefort:
Statsobligasjon (X/1 5, 5%,
Endring imar*edsverdi

1. Pluss Likviditet ll
Endring imartedsverdi

Drlftslosgro, Invsntar m.v
1 374

21'l
- 308
1 277

620
657
494

&5 Ar
Linear

Markedsvedl/balanse

m14
106

16
17
10

2013
92
58
15
3

Note 5
Fordrlnger og gjeldl pantstlllelser og garantler

Det er ingen fordring med brfall senere enn ett Cr, eller gjeld med forfall etter mer enn 5 6r.
Det er ikke stillet pant for selskapets eiendeler

Pllydende

40 000

Antallandeler
51 088,7

Kostprls

43 400

Kostprls
51 197

2014

40 568
-1 338

2014
51 173

-26

2013

41 906

2013
49 588

Note 7
Bank - bundne midler

I bankinnskudd inngAr skattetrekkmidler (bundet) med

Note 8
Aksjekapital og akslonarinformasjon

Aksjekapitalen i RENAS AS pr. 31.12.2014 bestir av €n aksjeklasse.
Aksjonarer er:

Antall: Pllydende:

Elektroforeningen (EFO)
Elektro og Energi- en bransjeforening i Norsk Industri
Sum

2014
322

1 000
I 000

2019
318

50
50

100

Akslekapltal:

50
50

100



Elektro og Energi- en bransjeforening i Norsk Industri er representert i styret med styrets leder og et
styremedlem. Elektroforeningen er representert i styret med 2 styremedlemmer.

Note 9

Egenkapltal

Egenkapital 01.01.14
Arsresultat 2012
Egenkapltal 31.12.14

Aksle-
kapltal

100
0

{00

Annen
egenkapltal

120 M
-2ffi7

117 879

Sum
egenkapltal

'|'205/€.
-2 ft7

117 g7g

Note 10
Pensjonskostnader, pensionsmldler og -forpliktelser

Selskapet har pensjonsordning som omfatter i alt 6 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige
ytelser. Disse br i liovedsak avhengig av antall opptjeningsAr, lonnsniv6 ved oppnAdd pensjonsalder

bg stonelsen pA ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved

fondsoppbygning organisert i et forsikdngsselskap.

PensJonskostnad
Arets pensjonsopptjening, og endringer i opptjening
Finanskostnader (inntekt)
Netto pensjonskostnad
Resultatfsrt aktuarielt tap/gevinst G)
Resultatfort penslonskostnad

Penslonsmldler (-) og forpllktelser
Beregnede pensjonsforpliktelser brufto (DBO)
Pensjonsmidler til markedsverdi
lkke resultatfsrt aktuarielt tap/ gevinst (-)
Ba lansefort pensf onsfo rpl I ktelse/fiordrlng (-) In kl aga

Okonomlske forutsetnlnger:

Avkastning pA pensionsmidler
Diskonteringsrente
Forventet Arlig lonnsvekst
Forventet G-regulering
Forventet Arlig regulering av pensjoner under utbetaling

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer
benyttede forutsetninger innen forsikring.

og avgang er lagt til grunn vanlig

2A14
996
196

1 192
0

1 192

2014
4267

-2 360
-2997
.1 091

2014

3,20o/o

2,30010
2,750/o
2,500/o
0,0006

2019
771

82
853

0
E53

2013
5 928

-4 850
-20/.3

-965

2013

4,400./0

4,O00lo
3,750/o
3,50%
0,60%

Note 11

Transaksloner med narsteende pa rter

RENAS AS har ingen vesentlige transaksjoner med narstAende parter.





RENASAS

Arsberetn I ng for t.t.zDl,4 - tt..L2.20t4

Arten avvirkomheten q hvorvlrkomheten drives
RENAS AS er et selskap etablert av Elektroforeningen og Elektro og Energi- en

bransjeforening i Norsk Industri- der import6rer og produsenter av EE-produkter (elehriske

og elektroniske produkter) kan tegne medlemskap for 6 oppfylle sine forpliktelser iht. EE-

regetverket (avfallsforskriftens kap. 1. Kasserte elektriske og elektroniske produkter)og

bransjeavtalen (elektrobransjens avtale med MiljOverndepartementet). EE-regelverkets

ikrafttredelse var t.7 .99.

RENAS AS bidrar til effektive og konkurransenoytrale ordninger for milj0vennlig innsamling,

gjenvinning og sluttbehandling av EE-avfall (kasserte elektriske og elekroniske produkter).

Returordningen er bygd opp gjennom kontrakter med kommunale, interkommunale og

private avfallsselskaper. Disse innsamlere driver mottaksplasser og sOrger for I
videretransportere EE-avfallet til et behandlingsanlegg. Ordningen besto pr.3I.L2.2014 av

170 innsamlere og 16 behandlingsanlegg; spredt over hele landet. Blde innsamlere og

behandlingsanlegg tar imot EE-avfall gratis, uansett om det kommer fra bedrifter eller

privatpersoner.

a Z1Lltegnet 220 bedrifter medlemskap i RENAS. Tall fra EE-registeret viser at over 50 % av

alle bedrifter som var medlem i et returselskap har valgt RENAS som sitt returselskap.

Inntektene for lret ble 100,7 mill. kr mot 94,0 mill. kr i 2013.

Kostnadene for lret ble 105,8 mill. kr mot 120,4 mill. kr i 2013.

Styret sier seg forngyd med statusen i selskapet ved lrets slutt. En status som vil danne et

godt grunnlag for I videreuWikle og forbedre RENAS-ordningen.

Selskapet har kontoradresse i Oslo.

Fortsattdrlft

f nnsamf et mengde for 6ret ble 61 609 tonn, mot 60 280 tonn i 2013. Dvs. en Okning pA 2,2%.

Selskapet ble resertifisert hpsten 2014 iht. avfallsforskriftens kap.1.

Styret vurderer at grunnlaget for videre drift er til stede. Arsregnskapet for 2Ot4 er satt opp

under denne forutsetningen.

ArbeidsmlUO
Administrasjonen har 6 ansatte. t tillegg har vi en deltidsansatt (student) pt

timegodtgjorelse. Sykefravaret: L,O Yo.

Det er styrets oppfatning at arbeidsmilioet er godt.



Internkontroll (HMS) er etablert.
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhelleller ulykker i lopet av

lret.

Llke*illing
Selskapets har 6 fast ansatte. I tillegg har vi en deltidsansatt (student) pA timegodtgj0relse.
Av de 6 heltidsansatte i selskapet er for tiden 4 menn og 2 kvinner. Styret bestlr av 5
personer hvorav 1 er kvinne. Ved rekruttering legger selskapet vekt pl likebehandling av

kjonnene.

Ytre miliO
Selskapets egen virksomhet har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljO.

Selskapet har inngltt avtaler med operat6rer for A drifte RENAS' landsdekkende ordning for
innsamling, behandling og gjenvinning av EE-avfall. Disse operatorene har alle nOdvendige

tillatelser og konsesjoner fra myndighetene.

Sertifisering
Selskapet har siden hpsten 2005 vart sertifisert iht. ISO 14001 og som returselskap iht.
avfallsforskiftens kap. 1.

So mlu nnsa nslra r - MlliOm pport
Det blir utarbeidet miljOrapport for 2014. I miljOrapporten vil mengde innsamlet EE-avfall

angis folkesvis. Mengde innsamlet av de ulike frakjoner, og hvilket skadepotensial de ulike

miljOgiftene fra EE-avfall representerer, innglr i denne rapporten. MiljOrapporten vil bl.a. bli
sendt til RENAS sine medlemmer og legges ut p6 firmaets hjemmeside, www.renas.no.

4konomi
Produsenter og importOrer av EE-produkter som er tilsluttet RENAS AS betaler et milj6gebyr

til RENAS for de EE-produkter de bringer ut pl det norske markedet. MiljOgebyret skal dekke

kostnadene til innsamling, behandling og avsetning av de kasserte innsamlede produkter.

MiljOgebyret forfaller til betaling pl import-/salgstidspunktet (transaksjonstidspunktet).

Selskapet er etter s6knad fritatt fra formues- og inntektsskatt. Begrunnelsen for fritaket er

selskapets ideelle mSlog at det ikke sikter mot Okonomisk vinning. Selskapet deler ikke ut
utbytte.

Redegjarelse for fircregnskapet og kontanhtrdmmen
Driftsinntektene for lret ble pl 10Q1 mill. kr mot 94,0 mill. kr lret f0r. Arsaken til at
driftsinntektene har okt skyldes gk aktivitet hos medlemsbedriftene gjennom f0rste 9

mlnedene av lret.

Driftskostnadene for2OL4 ble lavere enn for 2OL3.l2Ot4 ble det 105,8 millioner kroner mot
L20,4 millioner kroner i 2013.. Dette er et resultat av gjennomforte kostnadsredukjoner.



Totalt gir dette et lrsresultat pl minus 2,5 millioner kroner mot minus 23,4 millioner kroner
for 2013. Selskapets likviditet og egenkapitalsituasjon anses fortsatt god.

Midlertidig overskuddslikviditet er plassert med hoy sikkerhet i bank, rentefond og

statsobfigasjoner. Egenkapitalen er pA LL7,9 millioner kroner. Bankbeholdningen 3L.12.t4
utgiOr 18,2 millioner kroner. I tillegg utgjor plassering i statsobligasjoner t(),5 millioner
kroner og rentefond 51,2 millioner kroner. Reduksjonen i likviditet skyldes i hovedsak 6rets

underskudd.

Det forventes at innsamlet mengde EE-avfall i 2015 vil ligge pt samme nivl som vi oppnldde
i 2Ot5, tilpasset selskapets reelle innsamlingsforpliktelser for 5ret.

Et stabilt innsamlingsvolum i kombinasjon med lavere forventet aktivitet hos medlemmene

forventes t gi et svakt negativt Okonomisk resulat for 2015.

Fina nsiell ma rkedsrtsiko
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av

finansiell risiko.
Selskapets likviditet er plassert i bank pi flytende rente. I tillegg er en del av selskapets

likviditet p.t. plassert i norske statsobligasjoner med lav kredittrisiko, men obligasjonene har

en kursrisiko.

Selskapet er ikke eksponert for valutarisiko i vesentlig utstrekning. Risiko for svingninger i

priser pl innsamling og behandling reduseres gjennom langsiktige avtaler. Gjennom avtaler
med behandlingsanleggene er det tatt hoyde for en viss svingning i rivaremarkedet for jern

og metall uten at det flr nevneverdig Okonomisk konsekvens for selskapet.

Arsresu ltat og dl spo ne rlnge r
Arsresultatet foreslts disponert sli k:

Tilannen egenkapital

Totalt disponert

TNOK - 2 567

TNOK -2557

Frqmtidsubi&f;er
Selskapet vilfor ir 2015 legge spesielt vek pi:
- Bidra med konstruktive innspill i arbeidet med revidering av avfallsforskriften. Ny

forskrift viltre i kraft i lopet av 2015.
- Arbeide akivt for at alle myndighetskrav ogsS for 2015 blir oppfylt
- Arbeide aktivt for t nl de pllagte myndighetsmll til utslippsreduksjon av SF6-8ass

- VidereuwikleRENAS-ordningen

Selskapets ledelse vilvare i lopende dialog med myndighetene (Miljodirektoratet /Klima- og

miljOdepartementet) for 6 fremme stabile ram mevi lkir.

Eleme/styret
Aksjekapitalen er fordelt slik:



- Elektroforeningen (EFO)

- Elektro og Energi-
en bransjeforening i Norsk Industri

50 aksjer a kr 1000,-

50 aksjer a kr 1000,-

kr 50.000,-
kr 50.000.-

Styret har bestltt av Stein-lver Koi (bransjesjef i Elektro og Energi - en bransjeforening i

Norsk Industri), Jens-Dag Vatndal (direktOr i Elektroforeningen), Geir Bjornstad (valgt av

Elektroforeningen), Olav Johannes Dalsbotten (valgt av Elekro og Energi - en

bransjeforening i Norsk Industri), og Synnove Smedal (valgt inn som uavhengig

styremedlem!.

Oslo, den 19. mars 2015
I styret for RENAS AS

", :1E*|+ - /4 't t. / LiZ

styremedlem

Ol^^,t9"!.b"*U
Olav Johannes Dalsbotten
styremedlem

#,ffi4
daglig leder

Syhnbve Smedal
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ELEKTROFOREN INGENS ADRESSE :

Postadresse:

Besoksadresse:

Telefon:

E-mail:
Web:

Parkering:

Elektroforeningen EFO
Postboks 6299 Etterstad
0603 Oslo

Karoline Kristiansens vei 1 H, 3. etg
0661 Oslo

2262 63 50

elektroforen i n gen@efo. no
www.efo.no

Avgiftsbelagte parkeringsplasser over og under
inngangsplan foran frontbygget.


