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Arsberetning 2013

EFO EIexTRoFoRENINGEN
AnseeRETNrNG
01.01 .2013 - 31.12.2013

Elektroforeningen er en neringsorganisasjon for produsenter, importorer og grossister
den elektrotekniske bransje.

i

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

i

EFO har som mAl A bidra til gode rammevilkAr for bransjen, vere den elektrotekniske
bransjens statistikksenter og stotte opp om og medvirke til utviklingen av medlemmenes
kunnskapsnivA pA definerte omrAder.
Det er videre et m5l for EFO synliggjore funksjoners og aktorers plass i verdikjeden,
vare en p6driver til synliggjaring av den elektrotekniske bransje og fA flest mulig
relevante bedrifter til a bli medlemmer i Elektroforeningen.

i

Til grunn for EFOs organisering og drift ligger Lov for Elektroforeningen, siste gang
revidert 25. april 2013.
EFO har pr. 31 .12.2013 totalt en medlemsmasse pA 139 bedrifter som er en okning pA 2
gjennom 6ret. Det er 6 nye medlemmer, 3 fusjonert til 1 og 2 har meldt seg ut.
Foreningens kontoradresse er Oslo.

Fortsatt drift
Hovedstyret vurderer grunnlaget for videre drift 6 vare til stede, og regnskapet for 2013
er utarbeidet under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljo i EFO
Det er Hovedstyrets oppfatning at arbeidsmillaeti EFO er godt. Det har ikke forekommet
eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker i lopet av 6ret.

Ytre miljo
Foreningens egen virksomhet har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljo.
EFO har i samarbeid med andre bransjeorganisasjoner inngAtt avtale med
Miljoverndepartementet om innsamling og behandling av kasserte EE-produkter pA
vegne av egne medlemmer og andre leverandorer som gnsker d tilslutte seg et felles
innsamlingssystem. I samarbeid med Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk
Industri, har EFO etablert miljoselskapet RENAS AS som opererer et landsomfattende
system som sikrer innsamling og miljomessig forsvarlig behandling av avfallfra elektroog elektron ikkprod ukter.
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EL-loftet
EFO har ifullforstAelse med NELFO avsluttet sitt engasjement i El-loftet pr. 31 .12.2013.
NELFO er gitt anledning til fritt A benytte hele eller deler av El-loftet i det omfang NELFO
finner det hensiktsmessig, og EFO har sagt seg villig til en kostnadsdeling for drift av
verktoykassen i 2014 med et engangsbidrag pA kr. 100.000,-.
For neringsbygg vil hovedfokus vere energieffektivisering gjennom IEE
(lnteressegruppen for Energi Effektivisering) som koordinerer opplering, utvikling av
verktoy og aktiviteter.
BIM og IFD SignOn
Det har blitt lagt ned et stort arbeid gjennom prosjektet buildingSMART for d digitalisere
alle ledd i bygge industrien i den hensikt A samle aktsrene ifelles 6pne standarder i en
B I M (Byg n ingsl nformasjonsModell) som kval itetssikrer og effektiviserer
informasjonsflyten i byggeprosjekter. Det vare seg nye bygg sA vel som ved
rehabilitering av gamle bygg.
I Norge er store aktarer som bl.a. Statsbygg og Forsvarsbygg pAdrivere for 6 etablere
bruk av BIM i sine prosjekter.
Etter oppfordring fra buildingSMART Norge har Norsk Byggtjeneste AS (NOBB-basen),
Norske Rorgrossisters Forening (NRF-basen) og Elektroforeningen (EFObasen) etablert
et felles prosjekt IFD SignOn for 6 tilrettelegge en felles kommunikasjonsplattform for
varedatabaser som onsker A tilrettelegge for tilgjengelighet mot BlM. Innovasjon Norge
er med og delfinansierer prosjektet og Forsvarsbygg er med som krevende kunde.
EFO har videreutviklet EFObasen og klargjort den for bruk av varedata i BlM.
bS Dataordbok (lFD Library) er en generisk varedatabase som skal etableres med
egenskaper etter den 6pne IFD-standarden ISO 12006-3 som ogs6 skal brukes i de
respektive varedatabasene som tilslutter seg IFD SignOn.
EFO deltar i IFD Library Brukergruppe som observator og med rett til innspill for
overvAke og sikre at prosjektet ivaretar vAre interesser.

A

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

Annet
EFO har ansatt en neringspolitisk medarbeider i nyopprettet stilling. Det er et m6l med
stillingen bidra til bevare og utvikle medlemmenes narings- og virksomhetsomr6der,
sikre at bransjen har gode skonomiske og regulatoriske rammebetingelser, synliggjore
bransjens samfunnsbetydning og samfunnsansvar og sikre utdanning og rekruttering til
bransjen.

i

EFO
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Arsresultat og disponering
Arsresultatet foresl6s d isponert slik:

kr.
kr.

Til annen egenkapital
Totalt disponert

1.060.992.63
1.060.992.63

Oslo,20. mars 2014
Hovedstyret i Elektroforeningen
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Anberetning 2013

AnsnnPPoRr 2013

1.

GeruennLFoRsAMLtNGEN 2013
Den ordinere Generalforsamlingen ble avholdt pA Hotel Continentaltorsdag 25.
april 2013.
Det mstte 60 personer fra 37 medlemsbedrifter (105 stemmer), og motet ble ledet
av hovedstyrets leder P6l Mathisen.
Ut over de faste saker var El-loftet2014 og Lov for EFO til behandling.

Valgene ga folgende utfall:

HOvEoSTYRET:

Mathisen
Espeseth
Gjemdal
Aronsen

Styreleder: PAI
Medlem: Endre
Medlem: Erik
Medlem: Geir
Medlem: Lederne i Pl- og G-styret

ELKO
Onninen
Nexans Norway
Elektroskandia Norge

Gjenvalg
Gjenvalg

ABB
Osram
ELKO

Gjenvalg
lkke pi valg
Gjenvalg

lkke
lkke

1Ar
2 Ar

pi valg I Ar
pi valg 1 Ar

GnupprSTYRER:
P rod

usent-/l

Leder:

m

ports rstvret:

Geir Bjornstad

Medlem: Arvid Furru
Medlem: Mildrid Kvala
Medlem: Leder i Lysstyret

2Ar

lAr

2Ar

Grossiststvret:

Leder:

Jan Willy

Fjellvar

Solar

Norge

lkke pA valg 1 Ar
2 Ar
2 Ar

Medlem: Lars Hamborg
Otra Norge
Gjenvalg
Medlem: Hege Amundsen ElvestadBerggird Amundsen & Co AS Ny

Lvsstvret:

Leder: Geir Skeie

Medlem: Svein Eriksen
Medlem: CatoJohannessen
Medlem: Frank Brenn

EFO

Glamox
DEFA Lighting
Osram
Philips Norge
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VALGKOM ITE (etter

Leder:

Bjorn

in

nstilling fra Hovedstyret)

Amundsen

:

Berggard Amundsen &

Medlem: Jan Olav Wammer ABB
Medlem: Steinar Bakke
Solar Norge

co

rkke

pi varg

Ny

lkke p6

valg

2 ar
3 Ar
1 Ar

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

2.

SCxneTRRIATET
Ved utgangen av 2013 besto sekretariatet av folgende:
Jens-Dag Vatndal
Ruth Solveig Opsahl
Phillip Tran
Ole Christoffersen
Therese Fevang

Sekreter
Prosjektmedarbeider
Prosjektleder
Naringspolitisk medarbeider

-

Regnskapsforer
Revisjon

3.

Direktor / daglig leder

Resultat Regnskapsservice AS
KPMG

MeoleuMER PR. 31 .12.2019

3.1

Totalt antall bedrifter

(P):
(l):
(G):

3.2

Produsenter
lmportorer
Grossister

31

95
13

(pr. 01 .01.11: 31 )
(pr. 01 .01.11: 93 )
(pr. 01 .01 .11: 13 )

Sum (P+l+G)

139

(pr. 31 .12.10: 137 )

Nye medlemsbedrifter i 2013:

Aurora Lighting AS
Smart Grid Norway AS
Unilamp Norden AS
Pax Norge AS
VIX AS
Primatec AS

EFO

Side 6 av 26

Arsberetning 2013

Avgang medlemmer

3.3

Kruge AS
Power Controls
Schneider Electric Buildings Nonruay AS
Schneider Electric lT Norway AS

AS

3.4

(Utmeldt)
(Utmeldt)
lrusjonert Schneider Etectric Norge AS)
(Fusjonert Schneider Electric Norge AS)

Aresmedlemmer:
EFO har 4 aresmedlemmer: Johan Chr. Ulrichsen, Bernt Hobbelhagen,
Kjell T. Olsen og Rune W. Marki.

4.

EFO . oPPGAVER 2013
4.1

EFObasen
Det er et mAl at EFObasen skal v€re den foretrukne varedatabasen i for
elektroprod ukter i byggvareind ustrien.
EFO har utviklet en synkroniseringsmodul som tilbys grossistene for effektiv
oppdatering av produktdata fra EFObasen til brukers varedatabase. Det skal
igjen oke tryggheten for innholdet i overforte produktdata og bidra til okt
kvalitet i EFObasen.
EFObasen er videreutuiklet p6 ny plattform som ferdigstilles 2. 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 mate foringene.
EFO vil overvdke utviklingen av UNSPSC - standard for produktklassifisering
og komme med forslag til GSI som er prosjektadministrator i Norge.

4.2

IFD SignOn
Store markedsaktarer som Statsbygg, Forsvarsbygg og flere entreprenorer
tar i bruk BygningslnformasjonsModell (BlM) som er utuiklet i
buildingSMART, og det blir etter hvert et krav at alle aktorer 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, ogsi kalt lFD.
EFObasen er tilrettelagt med egenskapsfelt for leverandsrenes produkter
etter den samme Apne |SO-standarden slik at de kan tas i bruk i BIM n6r det
kreves av markedsaktorene.
For A mote 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. Standard Norge
etablerer og drifter IFD Library som et generisk bibliotek.

EFO
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Det er inngAtt en oFU-kontrakt med Innovasjon Norge, og Forsvarsbygg er
med i prosjektet som krevende kunde. Prosjektet skal tilrettelegge for somlos
informasjonslog istikk og effektiv e-handel.
IFD SignOn ferdigstilles i 3. kvartal 2013.
4.3

Statistikk
Hensikten med EFO salgsstatistikker er A gi et bilde som et av flere verktoy
for i best mulig grad forstA markedets utvikling. Det er i prinsippet to
salgsstatistikker, G-statistikken og Pl-statistikken. I Pl-statistikken er det
etablert fire segmentstatistikker som har en utvidet detaljeringsgrad.
G-statistikken og segmentstatistikkene fungerer meget tilfredsstillende mens
de ovrige Pl-segmentene i Pl-statistikken er lite tilfredsstillende med hensyn
til deltakelse og stabilitet. Det blir derfor gitt en innstilling fra Hovedstyret til
generalforsamlingen om at det skal vere en plikt for alle som er medlem i
EFO a delta i de statistikkene som foreningen har.
Dersom generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets innstilling er det et
mAl at nytt regelverk trer i kraft med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2013.

4.4

Markedsinformasjon

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

EFO henter ogs6 makrookonomiske hovedtall fra SSB som sendes
medlemmene nAr dette foreligger.
4.5

Naringspolitikk
Den elektrotekniske bransjen har som hensikt 6 p6virke politiske
beslutningssystemer, og EFO vil gjennom Elektroforum delta ide
naringspolitiske prosesser som utvikles og settes ut i livet.
Stikkord for temaer: Klima og miljo, rekruttering, neringen
nasjonalUinternasjonalt, forskning/innovasjon, sArbarheUsamfunnsansvar og
politikk/ media.
Temaene er underlagt en rekke enkeltsaker som energieffektivisering, ny
fornybar energi, vannkraft, kompetanse, globalisering, virkemiddelbruk,
rammevilkdr etc.
EFO besluttet pA generalforsamlingen i 2012 A etablere en ny stilling for
naringspolitisk medarbeider i 2013. Stillingen finansieres med A redusere Elloftet med NOK 2 000 000,- fra og med 2013.
EFO etablerer et naringspolitisk utvalg (NPU) som har som mAl:

A bidra til at den elektrotekniske neringsklyngen heves pA den
naringspolitiske dagsorden i Norge.
A bidra til en sterkere synliggjoring av elektroneringens samlede
verdiskaping idet offentlige rom og hos politiske beslutningstakere.
NPU i EFO skal sammen med naringspolitisk medarbeider arbeide for A nA

EFO
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m6lene gjennom deltakelse i Elektroforums NPU med innspill og bidrag.

4.6

El-loftet, et markedsforingsprosjekt for elektrobransjen
EFO skal pd vegne av medlemsbedriftene i prosjektets styringsgruppe og
prosjektgruppe sikre utuikling, gjennomforing og oppfolging av El-lsftets
aktiviteter med det mAl:

.
.
.

A oke sluttkundens bevissthet om losninger og tilbud som
elektrobransjen leverer.

A oke salget i alle deler av verdikjeden.
A beholde verdiskapingen i bransjen.

EFO har 50 o/o eierskap av El-loftet og finansierer medlemmenes andel av
bidrag til gjennomforingen.

4.7

Distribusjon elektrisk materiell i Norge
Det er et mAl 6 oppdatere distribusjonskart for elektrisk materiell i Norge, og
EFO soker etablere en arbeidsgruppe sammen med NELFO som
kartlegger hvordan elektrisk materiell distribueres i Norge og hvordan
omsetningen fordeler seg pA de ulike omsetningsledd.

i

Arbeidsgruppen skal i dette arbeidet soke 6 fA oversikt over D|Y-markedet
og trender i det norske markedet.

4.8

Miljo
EFO har som m6l 6 bidra til miljotiltak gjennom mAlrettet energieffektivisering
som reduserer energibruk i bygg.
Det er et mAl 6 hindre at kasserte elektroprodukter kommer pA aweie og blir
et miljoproblem, og EFO skalfolge opp og medvirke til at
medlemsbedriftenes forpliktelser og rettigheter med hensyn til EEforskriftene (WEEE-direktivet) og Bransjeavtalen ivaretas av Renas som
forutsatt.
EFO deltar i naringspolitisk utvalg (NPU) i Elektroforum med det mAl A
identifisere elektrobransjens muligheter til losninger og initiere tiltak som
reduserer CO2 -utslipp og bidrar til 6 stoppe den negative klimautviklingen.

4.9

Elektroniske handelsdokumenter
Det er sterke foringer fra det offentlige bruk av elektroniske
handelsdokumenter, og EFO har som mAl 6 bidra til effektiv utveksling av
handelsdokumenter og skal overvike og lede utviklingen av standarder for
slike i elektrobransjen. Samtidig deltar EFO i BIT - prosjektet for utvikling av
standarder for elektroniske handelsdokumenter pi tvers av bransjer.

4.10 Medlemsmoter og seminarer
EFO vil arrangere medlemsmster med tidsriktige temaer i og pd tvers av
gruppene/faggruppene og vare et fagforum for den elektrotekniske bransje.

EFO
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4.11 Utvalg
EFO skal vare sekretariat for oppnevnte interne utvalg sA vel som A delta
relevante eksterne utvalg og komiteer.

i

4.12 Kontakt med myndigheter og relevante organisasjoner
EFO skal holde lopende kontakt med relevante organisasjoner, myndigheter,
nordiske sosterorganisasjoner og den Europeiske Elektrounionen (EUEW).

4.13 Medlemsverving
EFO sgker nye medlemmer med basis i bedrifter som er relevant.

4.14 Eliaden 2014
Hovedmilsettingen for Eliaden 2014 er 6 skape et overordnet, formAlstjenlig
arrangement for automatiserings-, elektro- og energibransjen.
PA Eliaden skal besokende finne leverandsrer og fA informasjon om
bransjens losninger og tilbud.

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

5.

MgrevrnKSoMHET

5.1

MeoleusMorER r EFO:
EFO har avholdt tre medlemsmoter a2013.

*

Det motte 60 deltakere pd medlemsmate pA Hotel Continental iforkant
av generalforsamlingen 25. april 2013.

Motet hadde tre saker pA agendaen;
Neringspolitisk medarbeider i EFO
v/ Jens-Dag Vatndal, EFO

EFObasen pA ny plattform
v/ Harald Oterholt, VivendiAS

Digitalisering av prosessene i Forsvarsbygg
v/ Knud Fr. Mohn, Forsvarsbygg

*

Det mstte 77 deltakere pA medlemsmater pA Bjerke Arena Kurs og
Konferansesenter 28. og 29. august2013.

Mstet hadde EFObasen med tre saker pA agendaen;
Gjennomgang og visning av den nye EFObasen

-

v/ Bent Kristian Siristuen, Vivendiog Phillip Tran, EFO

-

EFObaseskolen
v/ Phillip Tran, EFO

-

Automatisk import og eksport
vi Jens-Dag Vatndal, EFO

EFO
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*

Det mstte 77 deltakere pA medlemsmate pA Hotel Continentalfar
middagen torsdag 5. desember 2013.

Motet hadde tre saker pA agendaen;
Det store bildet og lille Norge, - noen trekk og linjer fremover

-

v/ Arne Jon lsachsen, Handelshoyskolen Bl

Byggmarkedet, - stabilitet eller redusert aktivitet
v/ Kjell Senneset, Prognosesenteret

Neringspolitikk i EFO, - tanker og aktiviteter for 2014
v/Therese Fevang, EFO

5.2

Mgren

I FoRSKJELLTcE

sryRER/cRUppER:

Hovedstvret
Hovedstyret har avholdt7 mater i 2013 og primert vert engasjert
folgende oppgaver:

i

Forberedelse av ordiner Generalforsamling og oppfolging av nedfelte
arbeidsoppgaver for2013, Naringspolitikk i EFO, Eliaden 2014, opptak av
nye medlemmer, okonomisk status/prognoser, statistikker, EFObasen, IFD
SignOn og BlM, RENAS, El-loftet og Elektroforum.
Prod usent-/l m porto rq ruppen

:

Pl-gruppen har hatt 4 styremoter i 2013.
Saker som har

stitt i fokus

har vert:

o
o
o
o
o
o
o
.

EFObasen med nye versjoner
BuildingSMART, BIM og IFD SignOn
RENAS
Eliaden
Pl-statistikk
Naringspolitikk i EFO
Markedsutvikling og prognoser byggmarkedet
Soknader om medlemskap
Ellers har Pl-styret behandlet diverse lopende saker.

Grossistoruppen:

G-gruppen har hatt 1 styremote i2013.
Saker som har vart behandlet:
EFObasen, BIM og BuildingSMART
El-loftet
Naringspolitikk i EFO
Grossiststatistikker
Diverse lopende saker

o
.
o
.
o

EFO
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Lvsqruppen:
Lysgruppen har i2013 gjennomfort 4 styremoter og 4 gruppemoter, og
aktuelle temaer for mgtene har vart:
IEE og energieffektivisering
El_loftet
Soknad om medlemskap
Statistikker
Markedsutvikling
EFObasen, IFD SignOn og BIM
LED brosjyre
Naringspolitikk i EFO
Eliaden

o
o
.
o
o
o
o
o
o

6.

EFObaSe.UTVALGET
EFObase-utvalget har som mAl 6 medvirke til at EFObasen til enhver tid er aktuell
og fungerer optimalt.

Oppgaver:

-

A behandle innmeldinger det er tvil om

tvister mellom bedrifter vedr. Elnummer
A behandle regler for EFObasen
A behandle nye hovedgrupper
d behandle eventuelle forbedringer vedrorende EFObasen
A utarbeide standardbetegnelser pi produkter i EFObasen, ogsA
nAr det gjelder forkortelser. Betegnelsen til et produkt skal kunne
benyttes av alle ledd i elektroniske dataoverforinger fra produsent
til sluttbruker.
6 vedlikeholde og utvikle Blokknummerstrukturen
A behandle

EFObaseutvalget har i2013 bestAtt av:

Vibstad
Bodtker-Lund
Finnestrand
Hoff
Nordsetmoen
Paulsen
Christoffersen

Knut
Morten
Helge
Inge
HAvard
Ole
Ole

Solar Norge
Otra Norge
Prysmian Group
Schneider Electric
Elektroskandia Norge
Hellermann Tyton
EFO

Helge Finnestrand og lnge Hoff gAr ut av EFObaseutvalget 31.12.2013. Ole
Paulsen gikk ut pr. 31 .8.2013
Blokknummerklassene er kontinuerlig 6pne for videreutviklet ut fra innspill fra
brukere.
EFObaseutvalget benyttes som ressurs i arbeidet med revidering av krav til
innhold og brukergrensesnitt av EFObasen.

EFO
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7.

EFObasen
Det er utviklet en ny versjon av EFObasen med et enklere brukergrensesnitt,
spesielt for innlegg av produktbilder. 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 ble lagt over pA ny plattform i mAnedsskiftet augusUseptember 2013.

Antall registrerte Elnummer i EFObasen har gAtt opp fra263 057 pr 31.12.2012 og
fl 270 420 pr.31.12.2013 til. Den storste okningen med 3106 Elnummer har vert
innen gruppene fra 35 - 43 med innforing av nye lyskilder. Men ogsA innenfor
gruppene fra 80 til 88 har det vart en okning pA 1853 Elnummer. Det skyldes at
det er en gkende interesse for 6 registrere verktoy med Elnummer.
I gruppe 45 - 69 har det vart en okning pA 1638 produkter og pa gruppen fra 16
25 en okning pA 950 produkter.

Innenfor de andre gruppene har det bare

vart

-

smA forandringer.

Tilsammen 446 duplikater eller felles Elnummer pA kabel er endret til unike
Elnummer for hver kabelleverandar.
Det var 137 medlemmer av EFO og 218 kunder som pr. 31.12.2013 var registret
som produkteiere med Elnummer i EFObasen.
I forbindelse med innforingen av ny EFObase har EFO arrangert 25 EFObase
skole kurs med til sammen 115 deltagere. Mange av de firmaene som har hatt
deltagere pA EFObase skolen har revidert dataene pA de Elnummerne som de har
i EFObasen. Det betyr at kvaliteten pi varedatabasen er gradvis blitt bedre.

8.

IFD SignOn, buildingSMART og BIM
BIM (BygningslnformasjonsModell) er en mAte A 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, entreprenorer og leverandgrer kan levere prosjekt- og
prod uktinformasjon d igitalt etter vedtatte 6pne standarder.
EFO, NRF og Norsk Byggtjeneste vedlikeholder hver sin varedatabase for sine
respektive bransjer, og etter snske fra prosjektet buildingSMART arbeider disse
tre organisasjonene sammen med Forsvarsbygg for A utvikle en felles
"sokemotor" / kommunikasjonsplattform, - IFD SignOn. Gjennom
IFD SignOn tilrettelegges en informasjonsteknologi isamarbeid med bransjenes
varedatabaser som matet markedets krav til A levere produktinformasjon pd
vegne av leverandarer og grossister digitalt etter 6pen standard ISO 120006-3,
ogs6 kalt lFD. Innovasjon Norge er med og finansierer utviklingen av IFD SignOn,
og prosjektet skalferdigstilles i lopet av hosten 2014.

EFO
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9.

EE.TonSKRIFTEN I ReuRs
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 produktomr6der etablert
Renas som det verktoy som skal ivareta vAre medlemmers forpliktelser mot EEforskriftene.
Renas stAr ikke selv for avfallshAndteringen 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 lopet av 2013 fikk Renas 161 nye bedrifter inn
som medlemmer, og ved utgangen av dret hadde selskapet 3.000 medlemmer.
Geir Bjornstad (leder i Pl-gruppen) og Jens-Dag Vatndal er EFOs representanter
Renas styre, mens Erik Gjemdal (styremedlem i EFOs hovedstyre) er
varamedlem.

i

Det har vart gjennomfsrt 7 styremoter i 2013, og det har bAde fra styret og fra
administrasjonen vart satt stor fokus pi tiltak for utvikling av innsamlingsgraden
og kontroll av kontraktspartnerne med hensyn til overholdelse av kvalitative og
kvantitative forhold.

Arsberetning og Regnskap for 2013 falger som vedlegg til denne 6rsrapporten.

10.

EDI GIeKTRoNTSKDATAUTVEKSLING)
EFO's XML-Utvalg arbeider kontinuerlig med vedlikehold og utvikling av
elektrobransjens handelsmeld inger.
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. no/Forned lasti nq/Flatfilfomater. Den bestAr av Vareformat,
Bestillingsformat, Ordrebekreftelsesformat, Rabattformat og Fakturaformat og
implementasjonsg u ider.
EFO/NELFO 5.0 XML ble utarbeidet i2OO7.
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 pi www.efo. no/Fornedlastinq/XM L-formater.
Meldingene er godt tilpasset hele byggebransjen og kan fritt benyttes av alle
aktgrer.
EFO/NELFO 5.0 XML er kompatibel mot EFO/NELFO 4.2 og e2b versjon 3.3.
For d gjare innholdet mer tilgjengelig for internasjonale brukere er det engelske
betegnelser p6 "tags".
OgsA i 2013 har mye av utvalgets arbeid vart rettet mot A tilrettelegge bransjens
handelsmeldinger for d kunne imotekomme myndighetenes krav.

EFO
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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,
M ap p i n

g_efon elfo5Oxm l-E H F_fa ktu ra.

XMl-Utvalget har i 2013 bestAtt av:
Jan Lsken Johannessen Elektroskandia Norge

Tangen
Heggelund
Ornum

Roger
Finn
Geir

Onninen
Solar Norge
Ahlsell Norge

11. ElexrnoFoRuM
Elektroforum ble etablert i 1988 av NELFO, Norsk lndustri, Energi Norge, IFEA,
RIF og EFO.
Jens-Dag Vatndal har i perioden sittet som EFO er representant i Elektroforums
styre med PAI Mathisen som varamann.
Elektroforums mAlsetting

*
*
.

:

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

Disse mAlsetningene soker Elektroforum 6 oppn6 gjennom:

*
*
*

Eliaden
Bransjestotte

Naringspolitiskutvalg

Elektroforum NPU har i mster med partigruppene pd Stortinget gitt god
informasjon om hva elektrobransjen kan bidra med for A redusere klimagasser
gjennom energieffektivisering og fornybar energi. EFOs representant i NPU er
Therese Fevang.

12. Elreoeru
Eliaden 2014 ble arrangeres pA Norges Varemesse i Lillestrsm 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
videreufu ikle livsviktig samfunnsmessig infrastru ktu r.
Elektro-, energi- og automatiseringsbransjen stdr for en betydelig samfunnsmessig
verdiskaping og er med i hele kjeden, fra vannet ifossen til industriellforedling og
velstandsutvikling for folk flest.
Elektrobransjen st6r for nytenkning innen viktige omrAder som miljo, ressursbruk
og utdanning og er en bransje som driver effektivt, skaper resultater og
arbeidsplasser.

EFO
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13.

Neruro
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 rAdet.
Geir Bjornstad sitter som EFOs representant i Nemkos
varamann.

rid med

PAI Mathisen som

RAdet er Stiftelsens hoyeste organ og det tilligger RAdet A lede Stiftelsen og pAse
at den blir forvaltet pA en tilfredsstillende mAte, heri inng6r bl.a.:

o
.
o
o
.
.
o

Behandle og godkjenne Stiftelsens 6rsberetning og regnskap (Arsoppgjoret).
Behandle og godkjenne langsiktige retningslinjer for Stiftelsens virksomhet.
Utove eierrettigheter og vare generalforsamling for Nemko AS og eventuelle
andre heleide selskaper.

Velge Ridets formann og viseformann.
Velge revisor og fastsette dennes godtgjorelse.
Avgjsre sporsmAl om vedtektsendringer og omdannelse/opphar.
Tilsette forretningsfarer og fastsette dennes godtgjorelse.

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

14.

EL-loftet
EFO og NELFO etablerte i 2004 et felles markedsforingsprosjekt for
elektrobransjen. Det har vart et overordnet mil A beholde og oke
verdiskapningen i bransjen.
Bakgrunnen for tiltaket er erkjennelsen av at bransjen var for lite synlig ute i
markedet og hadde et betydelig potensialfor A oke elektrobransjens
oppmerksomhet og salg i sA vel det private som det profesjonelle markedet.

El-loftet har i hovedtrekk bestAttav tre elementer:

EFO

e

Intern opplering av installatarer,ledere og montorer for A ufuikle
fagmannsrollen til ogs6 A omfatte et ekstra blikk pA muligheter for mersalg og
nye oppdrag under alle kundebesok.

o

HalvArlige PR- og reklamekampanjer for A ake ettersporselen i markedet.
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o

Myndighetskontakt for A ske innflytelsen i saker som angir bransjens
rammevilkAr og arbeidsbetingelser.

Da det har vart og er vanskelig A identifisere konkrete salgsmessige effekter av
prosjektet, til tross for at det gjennom nesten 10 Ar har blitt investert store summer
i markedsaktiviteter, har EFO og NELFO ifellesskap bestemt seg for 6 nedlegge
El-loftet som markedsforingsprosjekt fra og med 1. januar 2014. Oppslutningen fra
medlemsbedriftene b6de hos EFO og hos NELFO har vert langt svakere enn
ventet og det synes ikke A vare vesentlige endringer 6 spore i dette.
De som har brukt de virkemidlene som er utviklet rapporterer om gode resultater,
men det er alt for f6 av medlemmene som har gjort dette, og EFO og NELFO
finner det derfor tjenlig A avslutte samarbeidet om El-lsftet.

15.

IITeRTRSJoNALEAKTIVITETER

15.1

NOROTru
Finland, Sverige og Norge har et Arlig mote med styreleder i de nasjonale
grossistgruppene og daglig leder i respektive lands foreninger hvor man
orienterer hverandre om utviklingen innen hvert land.

2013-matet skulle vart avholdt i Oslo i september, men grunnet forskjellige
forhold ble motet flyttet til 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.
Neste nordiske mote skal vere i Oslo 23. september 2014.

15.2

Deru EUnOPETSKE EL-GROSSTSTUNTON (EUEW)
Den Europeiske El-grossistunionen (EUEW) gjennomforte sin Arlige
kongress i Sopot i Polen 6.- 9. juni 2013. Fra Norge deltok 1 delegat fra
EFO.
Det var til sammen 272 deltakere og gjester tra 22 land, 109 av disse
representerte g rossister og 1 34 representerte leverand g rer.
Kongressen startet med en samling for sosialt samvar torsdag og fortsatte
med program for alle deltakerne med foredrag og workshop pa fredag.
EUEW arrangerer den 59. kongressen 12.-14. juni 2014 i Kobenhavn.

EFO
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16.

NnruruesPoltnKK rEFO
Den elektrotekniske bransjen har som hensikt a p6virke politiske
beslutningssystemer, og EFO skal delta i de naringspolitiske prosesser som
utvikles og settes ut i livet.
EFO besluttet pA generalforsamlingen i 2012 6 etablere en ny stilling i 2013 for
neringspolitisk medarbeider. Stillingen finansieres med A redusere El-loftet med
NOK 2 000 000,- fra og med 2013.

Therese Fevang er ansatt som neringspolitisk medarbeider og det er etablert et
neringspolitisk utvalg (NPU) fra EFO medlemsbedrifter som folger:

o
o
o
o
.

Hansesetre

Runar
Hans Henrik Bruusgaard
Christian Myhre-Nielsen
Frank
Geir

Brenn
Aronsen

Schneider Electric Norge AS
Draka Norsk KabelAS
ABB AS
Philips Norge AS
Elektroskandia Norge AS

Naringspolitisk utvalg (NPU) har sammen med naringspolitisk medarbeider som
mAl:

I

.

A bidra til A bevare og utvide EFOs medlemmers narings- og

o
o
.

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

det naringspolitiske arbeidet er folgende mer overordnede temaer prioriterte:

o
o
.

Klima og miljo
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 nA
disse mAlene uten omfattende satsning pA elektrisitet.

Som den mest kostnadseffektive av de CO2 naytrale energibererne vil elektrisitet
spille en avgjorende rolle for A nA de langsiktige klimapolitiske mAlene som er satt.
EFO mA i sitt naringspolitiske 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.

det helt avgjorende at den generelle forstAelsen 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.
I dette arbeidet er

EFO
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For 6 realisere verdiskapingspotensialet mA b6de aktorene i verdikjeden og
politiske myndigheter bidra. Norske myndigheter og politikerne mA bidra meO a
lage generelle gode rammevilk6r 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 fjerne barrierer mot
energieffektivisering og sikre at utslippsfri energi tas i bruk.

17.

ManTeoSSITUASJoNEN FoR ELBRANSJEN .2013
For 2013 var utvikling i forhold ttl2012 som folger:

"

Faktisk oms. utvikling

grossister

+ 1,g o/o

BEDRTFTENES LONNSOMHET (1991 - 2012)

Vi viser noen grafiske fremstillinger med hensyn til produsentenes, importorenes
og grossistenes utvikling i perioden 1991 - 2012, se side 19-20.
Noen tall for 2013 fra SSB (pr. 11. mars 2014):

*
i husholdninger mv.
* Konsum
Konsum ioffentlig forvaltning
"* BNP
Fastlands Norge
* -Lonn
pr. normalArsverk
* Konsumprisindeks
* Arbeidsledighetsrate(KPl)
(niv6)
* Pengemarkedsrente (nivA)
* Realrente etter skatt (nivA)
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2,1 0/o
1,6 0/o
0,6 vo
2,0 0/o
3,9 0/o
2,1 0h
3,5 Vo
1,8 0/o
0,7 vo
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Omsetningsutvikling grossister 1990 - 2013
12.000

10.000

8.000

Y

o
z
6.000

=
4.000

2.000

n
1990 1991 '1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2oo7 2oo8 2oo9 20,t0 2011 2012 2013

Prosentvis endring
Omsetning grossister og Verdi totalmarkedet
pr. mars 2014
20,0

0/o

15,0%

10,0

0/o

5,0%

0,0%

2004 2005 2006

2011 2012 Z)t--aJq

2007

2ot5

2016

-5,0%

-10'0

o/o

-15,0

o/o

+

EFO

Utv

grossister *

Utv

Totalmarked

--a--

Side 22 av 26

Trend grossister

- -! - -

Prognose Totalmarked

Arsberetning 2013

BYGG & ANLEGG
Nye boliqer
Det ble gitt igangsettingstillatelser fl 30 252 boliger i 2013. Dette er omtrent likt
som i 2012. | 2012 ble det igangsatt 30 189 boliger. Investeringer i nye boliger
hadde en okning pA ca. 4 % a2013.
Nve boliqer - proqnoser mot 2015
Prognoser fra september forteller at det ble forventet en igangsetting pA linje med
2012 i 2013, nermere bestemt 30 000 boliger. Det er imidlertid svert usikkert for
hvordan 2014 og 2015 vil utvikle seg, og det er all grunn til A forvente en nedgang
i investeringer i 2014 pA ca. 11 o/o. | 2015 antas investering i nye boliger A vare lik
2014.
Nye vrkesbyqq
Det ble gitt igangsettingstillatelser til 4,65 mill. kvm. yrkesbyggareal i 2013. Dette
er 4,5 prosent lavere enn i2012. lnvesteringene i nye yrkesbygg var 5,4o/o lavere
2013 enn Aret for.

i

Nye yrkesbyqq - proqnoser mot 2015
Prognosene fra september for 2013 viste seg 6 vere for positive. En Arsak til dette
er at flere prosjekter som er under oppforing ikke har blitt registrert igangsatt. Et
godt eksempel pA dette er det nye terminalbygget pA Flesland som ikke ble
registrert i 2013 pd tross av at byggingen for lengst er satt i gang. For 2014 mA vi
fortsatt forvente en nedgang for yrkesbygg, og deretter kan vi fA en svak oppgang
4 2015. Grunnen er svakere skonomiske utsikter og et svakere 2013 enn forventet.

ROT boliqer
MAlinger av markedet for ROT boliger viste en vekst fra 2011 fl 2012 pA 5,1 o/o.
Dette er i trid med det vi tidligere sA for oss. Investeringer i ROT boliger i 2013 var
det samme som i 2012.
ROT boliqer - proqnoser mot 2015
I bAde 2014 og 2015 venter vi en Arlig vekst pA 2-3 prosent. Dette er noe lavere
enn tidligere anslAtt. Arsaken til dette er en noe svakere utvikling i privat konsum
som er hoveddriveren i ROT boligmarkedet.
ROT yrkesbvqq
Prognosesenterets beregninger viser at ROT yrkesbyggmarkedet vokste med om
lag 6 prosent i 2012. For 2013 var det en nedgang pA 2 %.
ROT vrkesbyqq - proonoser mot 2015
De nye prognosene er uendret siden sist. Arsaken til at veksten blir noe lavere
hvert Ar er fortsatt begrunnet med at det vil vare noe vanskeligere A skaffe seg
nok kvalifisert arbeidskraft. Aktiviteten vil uansett vare hay, og veksten anslAs A
bli ca.3 % bide a2014 og 2015.

EFO

Side 23 av 26

Arsberetning 2013

17.

HvoRoRN ER UTSIKTENE FoR 2014?

Utviklingen av noen makroskonomiske hovedstsrrelser iflg. SSB er:

*
*

*
rt

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
2,3 0/o
2,1 0/o
1,9 0/o
3,9 o/o
2,3 0/o
3,7 0/o
1,7 0/o
0,7 0/o

Vi sakser fra Statistisk sentralbyri:
Det siste Arets moderate aktivitetsvekst ventes A fortsette et par ir til. Bortfall av
kraft ige vekstimpulser fra petroleumsinvesteringene erstattes av moderat
vekstskning i annen ettersporsel. Arbeidsledigheten vil fortsette A ake litt, til ner 4
prosent i lopet av 2015.
Forst i 2016 regner vi med at norsk okonomi kommer inn i en klar
konjunkturoppgang, godt hjulpet av okt internasjonal ettersporsel.
Arbeidsledigheten vil dermed kunne synke litt igjen i 2017.
Teqn til bedrino internasionalt
Den okonomiske veksten hos Norges handelspartnere er fortsatt meget lav, men
tok seg noe opp gjennom fjoriret. Blant Norges viktigste handelspartnere var dette
mest tydelig i USA, Storbritannia og Sverige. Dansk okonomi har knapt vokst pA
tre Ar. OgsA i euroomr6det vokser nA BNP, om enn svakt, etter en lang periode
med nedgang. Arbeidsledigheten er pA svert haye nivier, men det er tegn til
bedring iflere land. Fortsatt stram finanspolitikk i store deler av OECD-omrAdet
farer til at veksten bare vil ta seg langsomt opp, og vi ser ikke for oss en
konjunkturoppgang hos Norges handelspartnere under ettfar i 2015, og enda noe
senere i euroomrAdet. Dette bidrar til fortsatt lave renter framover, selv om de
ventes Aake noe i 2016 og2O17.
Okt eksport
Svak utvikling ute, sammen med et relativt hoyt norsk kostnadsnivA, har bidratt til
lav vekst i tradisjonell eksport de to siste 6rene. Bedring i den kostnadsmessige
konkurranseevnen som folge av kronesvekkelsen som startet ifebruar ifjor, vil
bidra til 6 redusere tapet av markedsandeler. @kt vekst i eksportmarkedene vil
trekke norsk eksport opp i tiden framover, serlig fra 2016, da den internasjonale
veksten fir bedre tak. Vi legger imidlertid til grunn at kronekursen vil fortsette
styrkingen som begynte tidlig i februar, og at den pA nytt vil bidra til d dempe
aktiviteten i konkurranseutsatt virksomhet litt framover i tid.
Petroleumsinvesterinqene nar toppen
Petroleumsinvesteringene okte i fjor med hele 18 prosent, og bidro med det til en
tredjedel av veksten i BNP Fastlands-Norge. Vi venter at oljeprisen gradvis faller
ned mot 95 dollar i slutten av 2015, og at den deretter vil holde seg reelt uendret.
beregningene legger vi til grunn at investeringstoppen ble nAdd i fjor. MAlt pi
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Arsbasis regner vi med at petroleumsinvesteringene a 2014 vil utgjore i overkant av
9 prosent av BNP Fastlands-Norge, som vil vare den hoyeste andelen noen
gang. Vi legger til grunn at investeringene holder seg ganske stabile de neste
6rene, med en liten nedgang i 2017 .
Moderat ekspansiv finanspolitikk
Det ligger an til at finanspolitikken vil virke mer ekspansivt i 6r enn i fjor. OgsA
framover regner vi med en fortsatt ettersporselsvekst fra offentlig forvaltning om
lag p6 linje med trendveksten iskonomien. Utviklingen iantall alderspensjonister
vil bidra til en klar stsnadsvekst. Sammen med nye skatteletter, i om lag samme
omfang som i 6r, vil finanspolitikken kunne bidra noe til A ake aktivitetsveksten i
fastlandso konom ien framover.
Spareatferden p6virker veksten
Husholdningenes konsum har utviklet seg meget svakt de siste mAnedene, og har
helt siden finanskrisen utviklet seg svakere i forhold til utviklingen i inntekt, formue
og renter enn vitidligere har observert. Konsumet skte med 2,1 prosent i2013.
Spareraten, som har okt markert etter 2010, skte ytterligere med 0,4
prosentpoeng. Veksten i husholdningens realdisponible inntekt ventes e bli litt
lavere i 6r enn i !ior, blant annet som folge av svak vekst i sysselsettingen og okte
konsumpriser som falge av svakere krone. Sparingen antas A ake ytterligere litt
framover, men fordi inntektsveksten ogsA tar seg klart opp, kan konsumveksten
komme opp i rundt 3,5 prosent i Arene 2015-2017. Den okte konsumveksten er en
viktig faktor bak den anslAtte okningen i aktivitetsveksten ifastlandsokonomien
neste 6r, og spesielt fra2016.
Relativt lave bolig16nsrenter lenqe
Det siste 6ret har det vert smi bevegelser i norske renter. TremAneders
pengemarkedsrente har ligget ner 1,7 prosent. Typiske boliglAnsrenter er langt
over pengemarkedsrenta og har steget litt, mens innskuddsrentene har falt litt. Vi
regner med at pengemarkedsrenta vil holde seg om lag uendret fram til en
beskjeden okning starter mot slutten av 2015. I slutten av 2017 antar vi at
pengemarkedsrenta er skt med i overkant av 1 prosentpoeng fra dagens nivA.
Etter hvert som bankene oppfyller nye og okte krav til egenkapital med god
margin, tror vi pAslaget p6 pengemarkedsrenta reduseres. BoliglAnsrentene i
private finansinstitusjoner vil derfor kunne holde seg om lag uendretut2017.
Moderat boliqprisvekst fra 2015
Hoy vekst i inntektene og befolkningen samt lavere renter er bakgrunnen for at
boligprisene trendmessig har okt klart i20 Ar. BAde iden klare lavkonjunkturen
tidlig pi 2000-tallet og i etterkant av finanskrisen falt realboligprisen pA Arsbasis.
Gjennom andre halvAr i fjor falt imidlertid boligprisene uten at det tilsynelatende
hadde sammenheng med utviklingen i renter og inntekter. Strengere krav til
egenkapital kan hafart til en mer restriktiv utlAnspraksis i bankene og, sammen
med renteokning i en del banker, bidratt til utviklingen. Mer pessimistiske
forventninger i husholdningene, med bakgrunn blant annet i den internasjonale
okonomiske utviklingen, spilte trolig ogsA en rolle. Boligprisfallet har imidlertid ikke
fortsatt i 6rets to fsrste m6neder. Vi regner ni med at boligprisene vil holde seg
ganske stabile gjennom 2014, slik at de som 6rsgjennomsnitt blir knapt 1 prosent
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lavere enn i fior. Akt inntektsvekst og fortsatt lave renter vil bidra til at boligprisene
stiger med rundt 2,5 prosent Arlig i iiene 2015-2017.
@kt prisvekst i Ar

Kronesvekkelsen gjennom mesteparten av tjor6ret har bidratt til 6 trekke
inflasjonen opp. Veksten ikonsumprisindeksen (KPl) var nede i0,8 prosenti2012
og 2,1 prosent i fjor. Til tross for fall i elektrisitetsprisene og forventninger om en
viss styrking av krona framover, anslAs veksten i KPI til 2,3 prosent i Ar. I de neste
to Arene regner vi med at prisveksten kommer ned p6 mellom 1,5 og 2,0 prosent.
Litt lavere reallsnnsvekst
Gjennomsnittlig Arslsnn okte i2012 med 4,0 prosent, og i2013 med 3,9 prosent.
Reallonnsveksten ble med det hele 3,2 prosenti 2012 og 1 ,8 prosent i fjor.
Situasjonen pA arbeidsmarkedet trekker i retning av litt lavere lonnsvekst
framover, med 3,8 prosent i Ar og 3,5 de neste to Arene. Reallonnsveksten
kommer dermed ned i 1,5 prosent i 6r, men sker litt de neste to Arene.

HovrosryRET
MARS 2014
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REGNSKAP / BUDSJETT FOR EFO
Alle tall i 1000 kr.

Elektroforeningen

Regnskap
2012

Pr. 31.12.13
Regnskap

Budsiett

Awik

Budsjeft
2014

Driftsinntekter:
EFObasen

6.801

7.858

Serviceavgift / kontingent
Andre inntekter

4.198
196

4.337
176

7.200
4.200
350

11.195

12.371

2.699

658

8.000

137

4.300

-174

150

11.750

621

12.450

3.200
1.454

44
109

3.800

900
420

-32
-26

5

3.244
1.559
868
394
4

5

-1

5

Serverdrift

173

185

0

185

0

Drift og vedlikehold EFObasen
EFObasen
IFD SignOn prosjekt

305

755

740

15

750

0

0

0

0

300

107

0

300

-300

300

33

32

50

-18

150

120

219

100

119

100

26

38

25

13

25

0

25

60

-35

100

0

0

20

-20

20

248
56
65

156

160

4

160

43

50

-7

50

69

60

I

70

/ Bilgodtgjorelse
Salg / Reklame / Markdata

257

198

200

-2

68

93

80

13

Kontingenter og gaver
Motekostnader / Representasjt
Tap pA fordringer
Andre kostnader

54

406

63
443

-70

SUM INNTEKTER

Driftskostnader:
Lonn og feriepenger
Andre personalkostnader
Avskrivninger
Lokalkostnader
Leie / leasing utsyr

Statistikksystemer

Kostnadsfsrt utstyr
Rep. og vedlikehold
Web-sider for EFO
Hefter, trykksaker, etc.
Regnskap / Revisjon / Honorar
Kontorkostnader
Telefon, porto og gebyrer
Reise / Diett

1.337
437

374

1.700
1.000
450

200
95

50

13

43

65
450

27

400
20

7

50

14

10

10

-0

25

SUM KOSTNADER

6.713

8.427

8.300

127

9.865

DRIFTSRESULTAT
Nto. avk. fond / renter

4.482

3.9'14

494

122

72

3.450
50

22

2.585
65

ORDINERT RESULTAT
Naringspolitikk
El-lsftet

4.603

4.016

3.500

516

2.650

0

45

-500

-1.400

-3.000

545
-0

0

1.061

1.150

RESULTAT

Elektroforeningen

-5.000
-397

-3.000
1.061

10)

11

-100

13.02.2014

BALANSE
01.01 .2013

31.12.2013

EIENDELER
EFObasen / inventar

2.086.087.00

1.292.781.00

2.086.087.00

1.292.781,00

2.140.487.00

1.347.181,00

Kundefordringer

138.255,75

116.074,38

Avsetning for tap kundefordringer
Andre

0,00
150.000,00

driftsmidler

6)

Aksjer / fond
ansatte
SUM finansielle

1

0,00

266.074.38
Forskuddsbet. kostn.
SUM forskuddsbetalt
Kasse

1.011,00

Bankinnskudd
SUM Bankinnskudd

2.377.311

kontanter

2.377.673.81
2.871.825.21

SUM EIENDELER

6.947.759.52

5.012.312.21

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Resultat hittil i Ar

-396.616.69
5.091.701.96

Leverandorgjeld
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Merverdi- og investeringsavgift
PAlopne feriepenger og lonn

671.388,56

1.314.733,71

369.852,35
-358.763.56

442.335,69
-291.496,86

281.625.53

372.985,02
17.500,00

Annen

1.856.057.56
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

6.947.759.52

5.0't2.312.21
Oslo, 20. mars 2014

Hovedstyret i Elektroforcni ngen

t\i
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Jfn Willy
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Norrn rtt- RTcNSKAP 2013.
Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter
Arsregnskapet bestir av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i
samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for smA 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 p6 okonomiske realiteter, ikke bare juridisk
form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsfsres.
ntektsfsri n gs- og kostnadsfori ngstidspu n kt, - aammensti I li ng
Inntekt resultatfsres som hovedregel nir den er opptjent. Inntektsfsring skjer folgelig normalt
p6 leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsfores
samtidig med de inntekter utgiftene kan henfsres til. Utgifter som ikke kan henfsres direkte til
inntekter, kostnadsfores ndr de piloper.
I

n

Fordringer
Fordringer er oppfort til pilydende med fradrag for forventede tap.

Noter:

1. EFObasen har skte inntekter grunnet tilgang av nye kunder.
2. Serviceavgiften for medlemmene viser en okning tiltross for stabil medlemsmasse
grunnet endring til en hoyere omsetningsklasse for beregning av for serviceavgift.

3. Andre inntekter er lavere enn budsjett grunnet lavt salg av EFO Syncronizer.
4. Sekretariatet i EFO er utvidet med en ny stilling for naringspolitisk medarbeider.
5. Avvik skyldes ny stilling som i note 4.
6.

Avskrivninger og varige driftsmidler:

v.rfgc

drlttrmrdrcr

KontoT'
mrslincr

cFo B'*n
lonttollmod

Erscn
brtc

EFo
IFD

- ."o.

9Ynkronhel

Tiltant

22.800
0

246.050
0

1.857.690
7s.000

487.5m
0

Avranr000000
Anrk.ffctse3kosr 31.12

22.8m

246.050

1,932.690

01.01.
Arets avskrivninger/nedskrivtnger
Alkumulcic rv - og n€dstdvnlnfu 31.12

f3.680
4.560
18.24{,

154.034
E2.016
21|5.050

258.990
619.230
888.220

4.550

0

1.044.470

Anskaffelseskost 01.01

Akkumulerte avrkrivninter

Bokfart v!.dl 31.12,

Okonomisk

levetid

5

lr

3

ir

3

5r

2or3

mt2

2.61tl.Otl{l

r.584.24r

75.(xx)

L.o29.799

i|87,500 2.689.040

2.614.040

81.250 527.954 91.137
162.500 858'306 435.817
1.396.260 521-954
?!3.7n
247.710 1.1,2.7n

2.086.085

3 6r

Avskrivningtplan
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7.

Avtale for drift og vedlikehold av EFObasen er tilpasset for ny varedatabase og utvidete
backuprutiner og skt sikkerhet.

8.

Diverse innkjop av datautstyr og vedlikehold programvare.

9.

Avvik kostnader til regnskap, revisjon og honorarer for juridisk bistand.
Virkeliq

forbruk

Andre

kr.
"
"

SUM

kr--15631520

Regnskap
Revisjon

80.960,00
50.000,00
25.385.20

Budsiett

kr. 82.000.00

"
"

52.000,00
26.000,00

kr-l-60-400*00-

pi

grunn av at EFO tok storre andel av kostnadene tiljuleanangementet enn
budsjettert.

10 Avvik

11

EFO andel av EFO/NELFO markedsforingsprosjekt EL-loftet i 2013 er i henhold til
budsjett.

Markedsoris

12. Aksjer og fond:

Anskaffelse

kr. 50.000,00 kr.
" 4.000.00 "

Aksjer i Renas AS
Aksjer i eDok AS

50.000,00
4.000.00

som i er fakturert i desember 2013 og forfaller til betaling ijanuar 2014
og utestAende for EFObasen som ikke er betalt ved forfall.

13. Kundefordringer

14. Lirn 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 nir det er klart for drift.
15. Forskuddsbetalte kostnader er
16. Leverandorgjeld

forsikring og bilkostnader inklusive leasing.

er i all hovedsak en faktura fra El-loftet som forfaller til betaling ijanuar

2014.
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KPMG AS
P.O. Box 7fiD Majorstuen

Ssrkedalweien 6

N{306 Odo

Telephone +47 040frt
+47 22@98O1
Intemet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Fax

Til irsmstet i Elektroforeningen
REVISORS BERETNING
Uttalelse om lrsregnskrpet

Vi har revidert irsregnskapet for Eleklroforeningen som viser et overskudd pi

k

I 061 000.
Arsregnskapet bestAr av balanse per 31. des€mb€r 2013 og resultatrregnskap for regnskapsaret
avslutt€t per delrne datoe,n, og en beslrivelse av vesendige anvendte regnskapsprinstpper og
andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvarfor drsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for i utarbeide Arsregnskapet og for at det gir et rettvise,rde
bild€ i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskilft i Norge, og for slik intern
kontroll som styret og daglig leder frnner nodvendig for A muliggisre utarbeidelsen av et
nrsregskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verk€,n som folge av misligheter eller

feil.
Revisors oppgover og

VAr oppgave er

I

gr

plilaer

utrylft

for en mening om dette irsregnskapet pA bakgnrnn av vlr revisjon.
og god revisjonsskil& i Norge,

Vi har giennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift

herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene knever at vi etterlever etiske
lrav, og planlegger og giennomforer revisjoneir for A oppn4 betryggende sikkerhet for at
Arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebaner utfsr€lse av handlinger for i innhente revisjonsbevis for belopene og
opplysningene i lrsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjonn, herunder
vurderingen av risikoene for at drsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyr til den intenre
kontnollen som er relevant for foreiringens utarbeidelse av et irsregnslop som gir et rettvisende
bilde. Formilet er A utforme revisjonshandlinger som er hensiltsmessige etter omstendighetene,
men il*e for A gi uttryk& for en mening om effektiviteten av foreningens intenre kontroll. En
revisjon omfatter ogs6 en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensihsmessige,
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en rmrdering av den samlede
preseirtasjonan av irsregnskapet.
Etter vAr oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og he,nsiktsmessig som grunnlag
vAr konklusjon.

for

KonHusjon
Etter vAr mening er &rsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende
bilde av dea finansielle stillingen til Elektroforeningen per 31. desember 2013 ogav resultater for
regnskaps{ret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og gd
regnskapsskikk

i Norge.
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Rcylson bqanlng 2013
Eleloroforeningen

Uttalelse om svrige forhold
Konklusj on om drsberetningen

pi vir revisjon av Arsregnskapet som besknevet ove,nfor, men€r vi at opplysningene i
irsberetningen om irsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forstaget lifrou*d.lr"

Basert

overskuddet er konsisteirte med irsregnskapet og er i semsvar med lov og forskrifter.

ut

KonHusjon om registrering og dolcunentasjon

pi vlrrwisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funne nodvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<cAttestasjonsoppdrag som il&e er revisjon eller forenklet revisorkonholl av historisk finansiell
informasjou, m€ner vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til A sqge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokforingsskikft i Norge.
Basert

Oslo,24. mars 2014
KPMG AS
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1.

EFObasen
Det er et mil at EFObasen skal vere den foretrukne varedatabasen for elektroprodukter i
byggvareindustrien, og det vil kreve resurser for drift og vedlikehold som brukerne av
basen mA delfinansiere. Nye aktarer i EFObasen skal ved inntredelse bidra med en
innmeldingsavgift som er med 6 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 overfsrte produktdata og bidra til skt kvalitet i EFObasen.

pi ny plattform som ble ferdigstilt 3. kvartal 2013. Dette er et
ledd i tilretteleggingen IFC/IFD-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 mste foringene.
EFObasen er videreutviklet

EFO vil overvike utviklingen av UNSPSC - standard for produktklassifisering og komme
til GSl som er prosjektadministrator i Norge.

med forslag

2.

IFD SignOn
Store markedsaktsrer som Statsbygg, Forsvarsbygg og flere entreprenorer tar i bruk
BygningslnformasjonsModell (BIM) som er utviklet i buildingSMART, og det blir etter
hvert et krav at alle aktsrer i byggeprosessen skal bruke de samme ipne standarder i den
digitale BIM. Det vil igien stille krav til at produktinformasjon kan leveres digitalt i den
6pne standarden ISO 12006-3, ogsi kalt IFD.
EFObasen er tilrettelagt med egenskapsfelt for leverandorenes produkter etter den samme
6pne lSO-standarden slik at de kan tas i bruk i BIM n6r det kreves av markedsaktsrene.
For 6 mste markedets krav har EFO sammen med Norsk Byggtjeneste (NOBB-basen) og
Norske Rorgrossisters Forening WS CNRF) 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 etablerer aksjeselskapet IFD SignOn i 2014 som skal ferdigstille utviklingen og
idrift sette kommunikasj onsplattformen.

3.

Statistikk
Hensikten med EFO salgsstatistikker er som et av flere verktoy i gi et bilde for i best mulig
grad forsti markedets utvikling. 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 mi den ha
stor deltakelse, og generalforsamlingen i2013 vedtok at alle medlemsbedriftene i EFO er
forpliktet til 6 delta i relevante statistikker.

4.

Markedsinformasjon

i

holde medlemmene oppdaterte pi markedsprognoser viderefsrer EFO
samarbeidet med Prognosesenteret og sender informasjon om markedsutvikling og
forventninger fire ganger i 6ret.

I den hensikt

Arbeidsprogrm EFO 2014
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EFO henter ogsi makroskonomiske hovedtall fra SSB som sendes medlemmene nar dette
foreligger.

5.

Naringspolitikk
EFO vil intensivere innsatsen pi det neringspolitiske omridet og har pi denne bakgrunn
ansatt en nreringspolitisk medarbeider som har et nert samarbeid med neringspolitisk
avdeling i Norsk Teknologi da vi pA en rekke neringspolitiske omrider har
sammenfallende interesser.

I fsrste omgang vil nreringspolitisk medarbeider ha spesiell fokus pi arbeidet innenfor
energieffektivisering og velferdsteknologi og skal inngi som medlem i NPU i
Elektroforum.
EFO har ogsi etablert et nreringspolitisk utvalg (NPU) som i samarbeid med nreringspolitisk medarbeider har som mil:

o

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

o

offentlige rom og hos politiske beslutningstakere.
Det er et mil 6 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 mil 6 etablere
en arbeidsgruppe sammen med NELFO som kartlegger hvordan elektrisk materiell
distribueres i Norge og hvordan omsetningen fordeler seg p6 de ulike omsetningsledd.
Arbeidsgruppen skal i dette arbeidet sske 6 fa oversikt over DlY-markedet og trender i det
norske markedet.

6.

Miljo
Det er et mil fl hindre at kasserte elektroprodukter kommer pi aweie og blir et
miljoproblem, oB 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 mil i identifisere
elektrobransjens muligheter til losninger og initiere tiltak som reduserer CO2 -utslipp og
bidrar til i stoppe den negative klimautviklingen.

7.

Elektroniske handelsdokumenter
Det er sterke foringer fra det offentlige bruk av elektroniske handelsdokumenter, og EFO
har som mil 6 bidra til effektiv utveksling av handelsdokumenter og skal overvike og lede
utviklingen av standarder for slike i elektrobransjen. Samtidig deltar EFO i BIT - prosjektet
for utvikling av standarder for elektroniske handelsdokumenter pi tvers av bransjer.

8.

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

9.

Utvalg
EFO skal vrre sekretariat for oppnevnte interne utvalg si vel som
eksterne utvalg og komiteer.

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

11. Medlemsverving
EFO ssker nye medlemmer med basis i bedrifter som er relevant.

12. Eliaden2014
Hovedmilsetningen for Eliaden 2014 er 6 skape et overordnet, form6lstjenelig arrangement
for automatiserings-, elektro- og energibransj en.

Pi Eliaden skal besskende finne leverandsrer og
tilbud.
EFO vil pivirke

tubeidsprogm EFO 2014

til

at Eliaden2014

fi

informasjon om bransjens losninger og

blir en god arena for medlemmene.
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SERVICEAVGIFT 2OI5

Ousnrxnvc

SnnvrcnavcrFT

KoNsnnx / rrnnn-

INKL. MVA

EKSKL. MVA

KONSTELLASJON

0-9
10-19
20-29

millkr.

12.000,-

''

16.500,-

'|,

19.500,-

'i'

27.000,-

'i,

31.500,-

30-49
50-74
75-99

100-149
150-249
250-349
350-499
500-699
700-999
1000-1499

1500-

rl

37.500,-

''

40.500,-

''

44.250,-

''

45.750,-

72.000,- *)

r'

55.500,-

94.500,- *)

r'

65.000,-

116.500,- *)

''

76.000,-

135.000,- *)

r'

88.000,-

168.750,- *)

',

102.000,-

202.500,- *)

MVA kommer i tillegg med,25 "h

*)

Tillegg kr. 2.000,- pr. aksjeselskap i konsemlkjedekonstellasjonene.

NB! Ut over serviceavgiften vil

en innmeldingsavgift for nye medlemmer bli vurdert. Dette
som en kompensasjon for piiapte investeringer i EFObasen, statistikkutvikling og

ne

ringspolitikk.

EFO Informasjon er kostnadsfri n6.r den sendes som e-post mens det piloper en
tilleggsavgift pi kr. 300,- for papirutsendelse pr. ekstra mottaker ut over hovedkontakt
pr. bedrift.

EFO

2r.03.2014

Oversikt tillitsvalgte pA valg i 2014

26. mars 2014

HOVEDSTYRET:
Styreleder:

PAI Mathisen

ELKO AS

Medlem:
Medlem:
Medlem:

Endre Espeseth
Erik Gjemdal

Onninen AS

Geir Aronsen

Medlem:

Lederne i Pl- og G-styret

Nexans Norway AS
Elektroskandia Norge AS

Gjenvalg
lkke pA valg
Gjenvalg
Gjenvalg

1Ar
1 Ar

2 Ar
2 Ar

GRUPPESTYRER:
PRODUSENT-/ I MPORT@RSryRET:

Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Geir Bjornstad
Arvid Furru

ABB AS

Mildrid Kvalo
Leder i Lysgruppen

ELKO AS

Osram AS

valg
Gjenvalg
lkke pA valg

2 Ar

Ny

2Ar

lkke pA

1 Ar
1 Ar

GROSSISTSTYRET:

Leder:
Medlem:
Medlem:

lkke avklart
Lars Hamborg
Hege Amundsen Elvestad

valg
valg

Otra Norge AS
BerggArd Amundsen & Co. AS

lkke pA
lkke pA

Glamox ASA
DEFA Lighting AS
Osram AS

Gjenvalg
lkke pA valg
Gjenvalg
lkke pA valg

1 Ar
1 Ar

LYSSTYRET:

Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Geir Skeie
Svein Eriksen
Cato Johannessen
Frank Brenn

Philips Norge AS

2 Ar
1 Ar

2 Ar
1 Ar

VALGKOMITE . ETTER INNSTILLING FRA HOVEDSTYRET
Leder:

Bjorn Amundsen

Medlem:

Jan Olav Wammer

BerggArd Amundsen & Co. AS
ABB AS

Medlem:

Jack Andresen

Onninen AS

EFO
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lkke pA
lkke pA

Ny

valg
valg

1 Ar

2 Ar

3Ar

Generalforsamling

ArsoppgJor tor 2013

RENAS AS

osLo

lnnhold:
Resultatregnskap
Balanse
KontantetrsmanalYse

Noter
Arsberetning
Revisjonsberetnlng

Resultatregnskap for 2013 i NOK

| 000

RENAS AS

2013

2012

Miljogebyr
Annen salgslnntekt

93 996

99 215

0

351

Sum drlftslnntekter

93 997

99 567

103 523

9069t

2

7 2'14

6 603

4

/t60

577

3

9 236

10 665

Sum drlftskostnader

120 435

{08 5/O

Drlftstwultat

(26 /li]8)

(8 e73)

Note

Retufiostnad
Lonnskostnad

pi

vadge ddfismidler
furnen ddftskostnad
Avskrivning

Renteinnbkt
Sum flnanslnntekter
Verdireduksjon markedsbaserte

fi

n. instr.

4770
4770

4 585

1 766

1 160

1

0

Rentekostnad

4 586

Sum flnanskostnader

I f67

I

Netto finana

3 003

3 425

160

435)
(234351

(5 r48)

Overfodnger fta (-ytil annen egenkapital

(23 4351

(5 548)

Sum

(23 4361

Reeultat fsr skattekostnad

Arsrosultat

(23

(5548)

Oveforlnger

-lgl!91

Tall eroppgitt

itusen kpner.

Balanse pr. 31. desember 2013 i NOK

I

000

RENAS AS

Note

2013

2012

4

1 249

499

1 249

499

EIENDELER

Anleggsmldler
Varlge drlftsmldler
Driftslgsgre, lnventar, kontormaskiner o.l.
Sum varlge drlftsmldler

Flnanslelle anleggsmidler
Andre fordringer

635

10

Sum finanslelle anleggsmidler
Sum anleggsmldler

965

635

2214

113/

Omlopsmldler
Fordrlnger
Kundefordringer

5

244

2328

Andre fordringer

5

27 358

27 913

11

27 604

30

6

41 906
49 588

43260

91 494

43 260

25 131

88 210

Sum banklnnekudd

25 131

88 210

Sum omlopemldler

14/229

t6t f12

Sum elendeler

146 44s

t62 840

Sum fordringer

ul

Inverteringer
Markedsbaserte obligasjoner
Rentefond

6

Sum Investerlnger
Bankinnskudd

Taller oppgitt i tusen kroner.

7

0

Bafanse pa 31. desember 2013 i NOK { 000
RENAS AS

2013

2012

Aksjekapital

100

100

Sum Innskutt egenkapltal

100

100

Note
EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapltal
Innckutt egenkapltal

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

120

4rc

143 881

Sum opptlent egenkapital

1204{f/

143 881

Sum egenkapltal

120

il6

143 981

21 414

13 474

461

488

Annen kortsiktig gjeld

4 023

4 903

Sum kortslktlg gleld

25 897

18 865

Sum gfeld

25 897

18 865

1&43

182 846

GJeld

Kortelktlg gfeld
Leverandorgjeld
Skyldig ofientlige avgifter

Sum egenkapltal og gfeld

Oslo, den 4. mars 2014
I styret

br

RENASAS

"tlT

(J,0.'?',La(

,

Olav Johannes Dalsbotten

styrcmedlem

Taller oppgitt itusen kroner.

_

daglig leder

Ngtef lil _fusregnskapet
RENAS AS
Belsp INOK

I

201 3

000

Note {
Regnskapsprinslpper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utrarbeidet etter norske
regnskapsstrandarder. Folgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Hovedregel for vurderlng og klassifiserlng av elendeler og gfeld

Eiendeler bestemt til varig eie Eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omlopsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et 6r er uansett klaesifised
eom omlopsmldler. Vbd khssifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriteder lagt til
grunn.

Anleggsmidler omfafter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
ansk!ffebeskost, men nedskrives til virkelig verdi ndr verdifallet forventes 6 ikke vare forbigAende.
Anlegg sm ld ler med begrenset skonom isk levet'rrJ avskrives p lan messig'
Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfafter normalt poster som forfaller til betaling innen ett Ar elier
balansedagen, slmt posteriom knyfter seg til varekretslopet. Omlopsmidler vurderes til laveste verdi
av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varlge drlftsmidler

VarigE driftsmidler avskrives over forventet okonomisk levetid. Avskrivningene fordeles lineart over
antratt okonomisk levetid

Flnanslelle eiendeler

Obligasjoner og andre finansielle eiendeler som inng6r i en handelsportefolje vurderes.til vir*elig verdi
pA UltairseOagen. Virkelig verdi er bsrskurs ellertilsvarende observerbar markedsverdi.

Fordrlnger

Kundeforlringer og andre fordringer oppfores til pAlydande etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatt

RENAS AS er ikke skaftepliktig. Selskapet anses ikke d ha erverv som formAl. Aktiviteten har en
samfunnsmessig verdi utover det 6 vare egnet til A gi inntekter.

Drlftslnntekter

produsenter og importorer av EE-produkter som er tilsluttet RENAS AS er i hht. avtale pdlagt 6 betale
et miljogeOyr til neruRS tor O" EE-produkter de bringer ut pA det.norske markedet' Miljogebyret skal
produkter.
Oefk6 f-ostnadene til innsamling, behandling og avsetning av de kasserte innsamlede
(transaksjonstidspunktet).
pA
importJproduksjonstidspunktet
Mitjogebyret forfatlertil betaling
Inntektsfsring av miljogebyret skjer pA transaksjonstidspunktet.

Returkostnader

tXlegg vedrorende innsamling, behandling og gjenvinning kostnadsfores iden peiloden arbeidet
utfgres.

Pensfoner

negnikapsforing av pensjoner er basert p{ en aktuariell beregningsmetode h_vor pensjonsforpliktelser
i pri-nsipp'et tastsitted som den diskontert'e verdien (nAverdien) av den delav fremtidige estimefte
pinsjo'niytelser som er opptjent pA balansedegen - heneyntett de parametre/faktorer som er lagt til
gjenvarendeopptjeningstid i den grad de
brunn. Ejtimat og ptaneniiinger amortisercs overforveniet

den storste av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (konidor).
Arbeidsg iveravgift er inkl udert i pensionsforpliktelser.
6verstiger

lOo/";i

Estlmater

Utarbeklelsen av lrsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter
estimater og forutsetnlnler s6m pAvirker resultitregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld,
samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser pA balansedagen.

Kontantstrsmoppstllll ng

Kontantstromoppititlingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metoden. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter kun bankinnskudd.

Note 2

Lsnnskostnader, antall ansatte, godtgjorelser, lAn til ansatte m.m.
Lonnskostnader
Lonninger, bonus og styrehonorar
Folketrygdavgift

Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2012

5 401
944

4 983

707
162

609

7 214

6 603

67
Dagllg leder
1 196

Gjennomsnittlig antall Arsverk

Ytelser

2013

tll ledende peFoner

Lonn

847
,|'64

StYre

u1

260

Pensjonskostnader

14E

Annen godtgjorelse

Ansafte har ingen avtaler om bonus. Daglig leder har ikke avtale om l6nn etter fratreden fra sin stilling.
Det er ikke ytet lAn eller stillet sikkerhet overfor daglig leder, ovrige ansatte, styrets medlemmer eller
narstAende av porsoner i nevnte grupper.
Det er ingen forpliktelser knyttet til opsjoner/reftigheter som gir ansafte eller tillitsvalgte rett til tegning,
kjop eller salg av aksjer.

er pliktig til 6 ha

$enestepensjonsordning etter
Tjenestepensjonsordningen tilfredsstiller lovens krav.

Selskapet

Note 3
Andre driftskostnader

2013

Administrasjonskostnader
Honorarer, ekstern bistand
Markedsaktiviteter, reiser, avholdte kurs m,v'
Andel av kostnader ved drift av EE-registeret
Tap pA fordringer inkl. endring i avsetning til tap
Sum

Revlsor
Kostnadsfort honorar(eksklusiv mva)

lov om obligatorisk tjenestepensjon'

:

Lovpdlagt revisjon
Andre attestasjonsoPpgaver
Teknisk utarbeidelse av regnskap m/noter, etc
Andre $enester utenfor revisjon

1 85'1

3714
2483
1 153
35
9 236

2013
92
58
15
3

2012
2 309
3 669
3 501
1 081

105

{0 665
2012
104
0
15
13

Note 9

Egenkapltal
Aksfekapltal

Annen
egenkapltal

egenkapltaf

100
0
100

143 881

143 981

Egenkapital 01.01.12
Arsresultat 2012

Egenkapltal 31.12.12

Note 10
Pensjonskostnader, pensjonsm

ld

Sum

-23435

-23435

U8

1205,/'

120

ler og -forp | | ktelser

Selskapet har pensjonsordning som omfatter i alt 6 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige
ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjenings6r, lsnnsniva ved oppnddd pensjonsalder
og stonelsen pA ytelsene fra folket4rgden, Den kollektive pensJonsavtalen er finaneiert ved
fondsoppbygning organisert I et forsikringsselskap.
2013

Pensjonskostnad
Arets pensjonsopptjening, og endringer i opptjening
Finanskostnader (inntekt)
Netto pensJonskostnad
Resuftatfort aktuarielt tap/gevinst (-)

Resultatfort penslonskostnad
Pensfonsmldler (-f og forpllktelser
Bereg nede pensjonsforpliktefser brutto (DBO)

Pensjonsmidler til markedsverd

i

lkke resultatfsrt aktuarielt tap/ gevinst G)

Bala nsefort pensf onsforpliktelse/ford rl n g (.1

i

n

kl a ga

Okonomlske forutsetn Inger:
Avkastning pd pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet Arlig lonnsvekst
Forventet G-regulerin g
Forventet drlig regulering av pensjoner under utbetaling

2012

771

581

82
853
0
853

127
708
'|'2

720

2013

2012

5 928
-4 850

3 876

-3 810

-2U3

-701

-965

635

2013

2012

4,400/o
4,000/o
3,750/o
3,500/o

4,000/o

0,60%

3,900/o

3,50%
3,250/o
0,20o/o

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er la$ til grunn vanlig
benyttede forutsetninger innen forsikring.

Note l1
Transaksjoner med nanstaende parter
RENAS AS har ingen vesentlige transaksjoner med narst6ende parter'

Kontantstromoppstil ling
RENAS AS
BeloplNOKl000
Note

Llkvlder tllforUbru kt

pl

virksomheten

+ Ordinare awkrivninger

Tllfort fra Arets vlrksomhet
+/- Endring i kunder og andre fordringer
+/- Endring i leverandorgjeld
+/- Forskjellmellom kostnadsfort pensjon og
innbetaling til pensjonsordninger

+/- Endr. i andre tidsavgrensningeposter

Netto llkyldltetsendrlng fra vlrksomhet

Lllwlder tilforUbrukt

2012

-23435

-5 548

:

Arsreeultat

A'

2013

460

5n

.22975

4971

2641

807

7%0

2 856

- 331

-910

- 1E1
-2721

-13 635

4209

pl investeringer:

- lnvasteringer i varige driftsmidler
+/- Endring i markedsbaserte finansielle instrumenter

-1210

-164

4E2U

1 160

B = Netto llkviditetsendrlng fra Investerlng

49444

Llkvlder tllfsrUbrukt

pl

finanslering

:

- Nedbetaling av gjeld
C = Nefto llkvldltetsendring fra finanslering
+ Likviditetsbeholdning

1. 1.

A+B+C Netto endr. i likvider gjennom Aret
= Llkvlditetsbeholdning 31.12,

Kontantstromoppstillingen er utarbeidet i henhold tilden indirekte metoden.

88 210
-63 079

91 423

25 131

88 210

-9213

RENAS AS

Arsberetning for 1.12013 - 31.12.2013
Arten av vlrksomheten og hvor virksomheten drives
RENAS AS er et selskap etablert av Elektroforeningen og Elekfro og Energi - en
bransjeforening i Norsk Industri - der importffer og produsenter av EE-produkter (elekniske
og eleknoniske produkter) kan tegne medlemskap for 6 opp$lle sine forpliktelser iht. EEregelverket (avfallsforskriftens kap. l. Kasserte elektriske og elektroniske produkter) og
bransjeavtalen (elektrobransjens avtale med Klima- og miljodepartemente|. EE-regelverkets
ikrafttredelse var 1.7 .99.
RENAS AS bidrar til effektive og konkunanseneiyhale ordninger for miljovennlig
innsamling, gienvinning og sluttbehandling av EE-avfall (kasserte elektiske og elektroniske
produkter).
Retwordningen er bygd opp giennom kontakter med kommunale, interkommunale og private
avfallsselskaper. Disse innsamlere driver mottaksplasser og ssrger for A videretransportere
EE-avfallet til et behandlingsanlegg. Ordningen besto pr. 31.12.2013 av 170 innsamlere og 15
behandlingsanlegg, spredt over hele landet. BAde innsamlere og behandlingsanlegg tar imot
EE-avfall gratis, uansett om det kommer fra bedrifter eller privatpersoner.
12013 tegnet 16l bedrifter medlemskap i RENAS. Tall fra EE-registeret viser at over 60
alle bedrifter som varmedlem i et returselskap har valgt RENAS som sittreturselskap.

o/o

av

Inntektene for frret ble 94,0 mill. l<r mot99,6 mill. kr i2012.
Kostnadene for Aret ble 120,4 min.

k

mot 108,5 mill. l<r i2012.

Styret sier seg fornoyd med statusen i selskapet ved Arets slutt. En status som vil danne et godt
grunnlag for & videreutvikle og forbedre RENAS-ordningen.
Selskapet har kontoradresse

i Oslo.

Foraafi drift
Innsamlet mengde for iret ble 60 280 tonn, mot 52 591 tonn i2012. Dvs. en okning pi14,6
%.
Selskapet ble resertifisert hssten 2013 iht. avfallsforskriftens kap.1.
Styret vurderer at grunnlaget for videre
under denne forutsetningen.

drift er til

stede. Arsregnskapet for 2013 er satt opp

Arbeidsmilje
Administrasjonen har 6 ansatte. I tiltegg har vi en deltidsansatt (student) pi timegodtgiorelse.
Sykefravrcret: 0,4 o/o.
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljoet er godt.
Internkonfroll (HMS) er etablert.

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker

ilqAav

Aret.

Lihestilling

Selskapets har 6 fast ansatte. I tillegg har vi en deltidsansatt (student) p6 timegodtgienelse. Av
de 6 heltidsansatte i selskapet er for tiden 4 menn og 2 kvinner. S$net bestir av 5 personer
hvorav I er kvinne. Ved rekruttering legger selskapet vekt p& likebehandling av kjonnene.
Ytre milje
Selskapets egen virksomhet har ingen aktiviteter som forurenser dA ytre

miljs.

Selskapet har inng&tt avtaler med operatorer for 6 drifte RENAS' landsdekkende ordning for
innsamling, behandling og gienvinning av EE-avfall. Disse operatarane har alle nodvendige
tillatelser og konsesjoner fra mpdighetene.

Sertilisering

Selskapet har siden hssten 2A06 vertsertifisert iht. ISO 14001 og som renrselskap iht.

avfallsfonkriftens kap. I .

Miljeropport
Oei Utirutarbeidet miljorapport for 2A1f.I miljorapporten vil mengde innsamlet EE-avfall
angis frlkesvis. Mengde innsamlet av de ulike fraksjoner, og hvilket skadepotensial de ulike
miljogiftene fra EE-avfall representerer, inngir i denne rapporten. Miljorapporten vil bl.a. bli
sendt til RENAS sine medlemmer og legges ut pi firmaets hjemmeside.

Okonomi

Produsenter og importorer av EE-produkter som er tilsluttet RENAS AS betaler et mifogebyr
til RENAS for de EE-produkter de bringer ut pfl det norske markedet. Miljogebyret skal dekke
kostnadene til innsamling, behandling og avsetning av de kasserte innsamlede produkter.

Miljogebyret forfaller til betaling pi import-isalgstidspunktet (transaksjonstidspunktet)Selstcapet er etter ssknad fritatt fra formues- og irmtektsskatt. Begnrnnelsen for fritaket er
selskaperc ideelle mdl og at det ilke sikter mot skonomisk vinning. Selskapet deler ikke ut
utbytte.
Redegjerelse for,iirsregnskapet og kontan&tremmen

Driftslnntektine for 6rJt ble ia g4,0 -ill. l<r mot 99,6mill. k eret fsr. Arsaken til at
driftsinntektene er blitt noe redusert skyldes ferst og fremst at vi reduserte miljogebyret
enkelte produktgnrpper med virkning fra 1.4.2013.

i

Driftskostradene for 2}l3blenoe hoyere enn for 2012.120,4 mill. kr i2013 mot 108,5
mil.l<r i20l2.I mars 2013 blevi av EE-registerets oppdatering, gottoppmerksom pi at vi
i*J<e fullt ut hadde klart 3-ers kravet til innsarnling i alle 18 produktgrupper. P& dette
6 ske innsamlede mengder for 2013. Med 14,6 % ofuinrg i
grunnlaget snsket
i*tu-tiogsvolumet fra20l2nl20l3 mener vi at vi har kommet ajour med innsamlingskravet

i

pi

3-fosbasis.

Dette gir et Arsresultat pi minus 23,4 mill. kr mot minus 5,5 mill. kr for 2012. Selskapets
likviditet og egenkapitalsituasjon anses fortsatt god.

Midlertidig overskuddslikviditet er plassert med hoy sikkerhet i bank, rentefond og
statsobligasjoner. Egenkapitalen er pLl20,5 mill. kr. Bankbeholdningen 31.12.13 utgSor 25,1
mill. kr. I tillegg utgior plassering i statsobligasjoner 41,9 mill. kr og rentefond 49,6 mill. kr.
Reduksjonen i likviditet skyldes i hovedsak &rets underskudd.
Det forventes at innsamlet mengde EE-avfalli20l4 vil ligge noe lavere enn hva vi oppnAdde
i2013, tilpasset vfu reelle innsamlingsforpliktelse for eret.
Et noe lavere innsamlingsvolum i kombinasjon med lavere innsamlings-/behandlingspriser
forventes A, gi etpostivt skonomisk resulat for 2014.
Fin ans ie I I nurlce ds r is i ko
forbindelse med styringen av
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter
finansiell risiko.
Selskapets likviditet er plassert i bank pi flytende rente. I tillegg er en del av selskapets
likviditet plassert i norske statsobligasjoner med lav kredittrisiko, men obligasjonene har en
kursrisiko.

i

i

Selskapet er ikke eksponert for valutarisiko i vesentlig utshekning. Risiko for svingninger
priser pA innsamling og behandling reduseres giennom langsiktige avtaler. Gjennom avtaler
med behandlingsanleggene er det tatt twyde for en viss svingning i rivaremarkedet for jern og
metall uten at det fiir skonomisk konsekvens for selskapet.

Arcres altat og dispo nefinger
Arsresultatet foreslis disponert slik:

Til annen egenkapital

TNOK - 23 435

Totalt disponert

TNOK - 23 ,135

Fromlidsntsifuer
Selskapet vil for er 2}l4legge spesielt vekt p6:
- Bidra med konstruktive innspill i arbeidet med revidering av avfallsforskriften. Det er
signalisert at ny forsl<rift vil fre i lffaft med virkningfral.l.20l5
- Arbeide akti\rt for at alle myndighetskrav ogsA for 2014bLh opprylt
- Arbeide akti\rt for i ni de pilagte myndighetsmil til utslippsreduksjon av SF6-$ass
- VidereuMkleRENAS-ordningen
Selskapets ledelse

vil vare i lopende dialog med myndighetene (Miljsdirektoratet Ailima- og

miljodepartementeQ for 6 fremme stabile rammevilk6.r.

Eierne/styret
Aksjekapitalen er fordelt slik:
- Elekfoforeningen (EFO)
- Elekto og Energi en bransjeforening i Norsk Industri

50 aksjer a kr
50 aksjer a kr

1000,1000,-

kr 50.000,kr 50.000.-

Styret har bestAtt av Geir Bjornstad (valgt av Elektroforeningen), Jens-Dag Vatrdal (direktor i
Elektoforeningen), Stein-Iver Koi (bransjesjef i Elekho og Energi - en bransjeforening i

Norsk Industri) Olav Johannes Dalsbotten (valgt av Elektro og Energi

-

en bransjeforening

i

Oslo, den 4. mars 2014

I styret for RENAS AS
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Stein-Iver Koi
styremedlem

alo-tt)"ht
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Olav Johannes Dalsbotten

stSnemedlem
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ELEKTROFOREN ING ENS ADRESSE

:

Postadresse:

Elektroforeningen EFO
Postboks 6299 Etterstad
0603 Oslo

Besoksadresse:

Karoline Kristiansens vei 1 H, 3. etg.
0661 Oslo

Telefon:

22 62 63 50

E-mail:
Web:

e lektrofore n n ge n@efo. n o
www.efo.no

Parkering:

Avgiftsbelagte parkeringsplasser over og under
inngangsplan foran frontbygget.
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