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EFO EurrnoFoRENrNGEN

AnseenerNrNG
01.01 .2011 - 31.'t2.201'l

Elektroforeningen er en naringsorganisasjon for produsenter, importorer og grossister i

den elektrotekniske bransje.

EFO skal fremme 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.

EFO har som m6l A bidra til gode rammevilkAr for bransjen, 6 vere den elektrotekniske
bransjens statistikksenter og stotte opp om og medvirke til utviklingen av medlemmenes
kunnskapsnivA pA definerte omr6der.
Det er videre et mAl for EFO A synliggjore funksjoners og aktorers plass i verdikjeden,
v@re en p6driver til synliggjoring av den elektrotekniske bransje og fA flest mulig
relevante bedrifter til A bli medlemmer i Elektroforeningen.

Til grunn for EFO's organisering og drift ligger Lov for Elektroforeningen, siste gang
revidert 20. september 2006.

EFO har pr. 31 .12.2011 totalt en medlemsmasse p6 134 bedrifter som er en akning pA 2
gjennom Aret. Det er tre nye medlemmer og t har meldt seg ut.

Foreningens kontoradresse er Oslo.

Fortsatt drift

Hovedstyret vurderer grunnlaget for videre drift A vere til stede, og regnskapet for 2011
er utarbeidet under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljo i EFO

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

Ytre miljo

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

EFO har i samarbeid med andre bransjeorganisasjoner inng6tt avtale med
Miljoverndepartementet om innsamling og behandling av kasserte EE-produkter p6
vegne av egne medlemmer og andre leverandorer som gnsker A 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 landsomfaftende
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system som sikrer innsamling og miljomessig forsvarlig behandling av avfall fra elektro-
og elektronikkprodukter.

EL-loftet

EFO og NELFO har inngitt et samarbeid om et felles bransjemessig
markedsforingsprosjekt som skal ske sluttkundens bevissthet om losninger og tilbud
som elektrobransjen leverer. Prosjektet har arbeidstiftelen El-lsftet, og det har i 201 1

vert gjennomfort en boligkampanje med fokus p6 nytt konsept "Fastelektriker". Den
totale tilbakemeldingen oppfattes A vere meget bra.

Markedsforingsprosjektet blir en av hovedaktivitetene i 2Q12 og tilbudet med
Fastelektriker er videreutviklet med stor tilslutning av installatsrer.

For naringsbygg vil hovedfokus v@re energieffektivisering gjennom IEE
(lnteressegruppen for Energi Effektivisering) som koordinerer opplaring, utvikling av
verktoy og aktiviteter.

BIM og IFD SignOn

Det har bAde i Norge og i en del andre land som Holland, Canada og USA, blitt lagt ned
et stort arbeid gjennom prosjektet buildingSMART for A digitalisere alle ledd i bygge
industrien i den hensikt A samle aktorene ifelles Apne standarder ien BIM
(BygningslnformasjonsModell) som kvalitetssikrer og effektiviserer informasjonsflyten i

byggeprosjekter. Det vere seg nye bygg sA vel som ved rehabilitering av gamle bygg.

I Norge er store aktorer som bl.a. Statsbygg og Forsvarsbygg pedrivere for A 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 6 tilreftelegge 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 ogsA 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 6
overv6ke og sikre at prosjektet ivaretar vAre interesser.

Likestilling

Det er fire ansatte i EFO og en av disse er kvinne. Det er ingen kvinner i Hovedstyret.

Annet

EFO har inngAtt et samarbeid med Norsk Byggtjeneste AS, Norske Rorgrossisters
Forening og Forsvarsbygg om utvikling og etablering av felles portal for varedatabaser i
byggeneringen. Prosjektet delfinansieres av Innovasjon Norge og skal ferdigstilles i

2012.
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Arcresultat og disponering

Arsresu ltatet foreslAs disponert slik:

Til annen egenkapital

Totalt disponert

kr. 101 .365.84

kr. 101 .365.84

Oslo,29. mars2012
Hovedstyret i Elektroforeningen

Morten Harsem
Styremedlem

R
Endre Esoesbth

Ztt,4"*kh".-
Embret Arne Mellesmo

Styremedlem
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Ansnnpponr 2011

1. GenennuoRsAMLrNGEN2oil

Den ordinere Generalforsamlingen ble avholdt p6 Hotel Continental torsdag 28.
aoril2011 .

Det motte 51 personer fra 30 medlemsbedrifter (90 stemmer), og mstet ble ledet
av hovedstyrets leder Bjorn Amundsen.

Ut over de faste saker var El-lsftet 2013 til behandling.

Valgene ga folgende utfall:

HovgostYnrt:
Styreleder: Bjorn Amundsen BerggArd Amundsen
Medlem: Pal Mathisen ELKO
Medlem: Endre Espeseth Onninen
Medlem: Erik Gjemdal Nexans Norway
Medlem: Ledere i Pl- og G-styret

Osram
ABB
ELKO

Elektroskandia Norge
Otra Norge
Solar Norge

Gjenvalg
Ny
Ny
lkke p6 valg

lkke pA valg
Ny
Gjenvalg

lkke pi valg
Gjenvalg
lkke pA valg

lkke pa valg
Gjenvalg

1Ar
2Ar
2Ar
1Ar

1al
2Ar
2ar

1Ar
2Ar
1Ar

1er
2ar
1el
2el

GnuppesryneR:

Produsent-/lmportsrstyret:

Leder: Embret Arne Mellesmo
Medlem: Geir Bjornstad
Medlem: Mildrid Kvalo
Medlem: Leder i Lysstyret

Grossiststvret:

Leder: Morten Harsem
Medlem: Lars Hamborg
Medlem: Jan Willy Fjellver

Lysgruppen
Lvsstvret:

Leder: Toril Bache Jenssen
Medlem: MortenSeipajarvi
Medlem: Svein Eriksen
Medlem: GunnarDanielsen

Fagerhult Belysning lkke pa valg
Havells Sylvania Norge Ny
DEFA Lighting
Osram
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VALGKOM ITE (etter innstilling fra Hovedstyret):

Leder: Erik Hoien Elektroskandia Norge lkke pe valg 1 Ar
Medlem: Rune W. Marki Osram lkke pA valg 2 Ar
Medlem: Steinar Bakke Schneider Electric Norge Gjenvalg 3 Ar

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

2. SEKRETARIATET

Ved utgangen av 201'l besto sekretariatet av folgende:

Jens-Dag Vatndal - Direktor
Marit Lundteigen - Sekretar (60 %)
Phillip Tran - Prosjektmedarbeider
@ystein Dobbe - Prosjektleder

Regnskapsforer - Resultat Regnskapsservice AS

Revisjon - KPMG

3. MEDLEMMERPR,31.12.2011

3.1 Totalt antall bedrifter

Produsenter (P): 30 (pr. 01.01.11: 29 )
lmportorer(l): 92 (pr.01.01.11: 91 )
Grossister (G): 12 (pr. 01 .01 .1 1 : 12 )

Sum (P+l+G) 134 (pr. 31 .12.10: 132 )

3.2 Nye medlemsbedrifter i 2011:

IKN AS
Nordesign AS
Power Controls AS

3.3 Bedrifter utmeldt i 2011:

Stacom AS

P
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3.4 Aresmedlemmer:

EFO har 6 eresmedlemmer: Johan Chr. Ulrichsen, Finn Bohle, Markus
Holden, Bernt Hobbelhagen, Kjell T. Olsen og Rune W. Marki.

4. EFO -oppclvER2otl
4.1 Statistikk

Hensikten med EFO salgsstatistikker er A gi et bilde pA utviklingen i

markedet som kan vere et av flere verktoy iforstAelse av markedets
utvikling. Det er en prosess for A ufuikle nye web-baserte statistikker i EFO,
og b6de Pl- og G-statistikken er etablert som web-statistikker.
Fagstatistikkene som er en del av Pl-statistikken gir en mer detaljert
oversikt for respektive fagomr6der. Grossistenes m6nedsstatistikk er inntil
videre beholdt som Excel-ark.
M6l for 201 1 er:
o A etablere fagstatistikker for kabel etter samme monster som for

Lysarmaturer, Lyskilder og Nodlysarmaturer.

4.2 Markedsinformasion

I den hensikt 5 holde medlemmene oppdaterte pA markedsprognoser
viderefsrer EFO samarbeidet med Prognosesenteret og sender informasjon
om markedsutvikling og forventninger fire ganger i 6ret.
EFO henter ogsA makroskonomiske hovedtall fra SSB som sendes
medlemmene nAr dette foreligger.

4.3 Distribusion elektrisk materiell i Norqe
Det er et mAl A oppdatere distribusjonskart for elektrisk materiell i Norge, og
EFO ssker 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 idefte arbeidet sske 6 f6 oversikt over D|Y-markedet
og trender i det norske markedet.

4.4 EFObasen

Det er et m6l at EFObasen skal vere den foretrukne varedatabasen i for
elektroprod ukter i byggvareindustrien.
Hovedstyret skal i samarbeid med daglig leder utarbeide strategi for
utvikling av og tilgang til EFObasen. Det sskes i dette et samarbeid med
Norsk Teknologi som optimaliserer tilgjengelighet for installatsrer.

EFObasen skal tilby bAde grossister og leverandorer en
synkroniseringsmodul som effektiviserer datautueksling mellom EFObasen
og brukers varedatabase. Det skal igjen oke tryggheten for innholdet i

overforte produktdata og bidra til okt kvalitet i EFObasen.

Sikring av EFObasen skal gjennomgds p6 nytt bAde med hensyn til
plassering, speiling og brannmurer.

Side 7 av 26 Arsberetning 2011



4.5

EFO deltar i arbeidsgrupper i buildingSMART / BIM for tilrettelegging av
IFC/IFD -standard i Produktdatabasen med produkegenskaper som
arbeidsgruppene definerer. Det er sterke foringer fra Statsbygg og
Forsvarsbygg om bruk av BIM i prosjeKer og innkjop (FM), og EFObasen
er verktoyet som kan mote foringene.
EFO vil overv6ke utviklingen av UNSPSC - standard for
produktklassifisering og komme med forslag til GS1 som er
prosjektadministrator i Norge.

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

buildingSMART, og de krever at alle aktorer i byggeprosessen skal bruke
de samme 6pne standarder i den digitale BlM. Det vil igjen stille krav til at
produktinformasjon skal leveres digitalt iden Apne standarden ISO 12006-
3, ogsi kalt lFD.

Det er et mAl A tilrettelegge EFObasen med leverandsrenes produkter efter
den samme 6pne |SO-standarden slik at de kan tas i bruk i BIM nAr det
kreves av markedsaktgrene.

For 6 mste markedets krav har EFO sammen med Norsk Byggtjeneste
(NOBB-basen) og Norske Rorgrossisters Forening WS (NRF) etablert et
selskap, IFD SignOn, som skal utvikle 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.
Det er inngAtt en OFU-kontrakt med Innovasjon Norge, og Forsvarsbygg
96r inn i prosjektet som krevende kunde. Prosjektet skal tilreftelegge for
ssmlos informasjonslogistikk og effektiv e-handel.
Prosjektet skal utvikles over tre Ar og ferdigstilles i 201 1, og i denne
perioden skal databasene vare tilpasset IFD-standarden.

Milio
EFO har som mil d bidra til miljotiltak gjennom malrettet
energieffektivisering som reduserer energibruk i bygg.

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-
forskriften (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 COz -utslipp og bidrar til 6 stoppe den negative klimautuiklingen.

Elektroniske handelsdokumenter
Det er sterke foringer fra det offentlige bruk av elektroniske
handelsdokumenter, og EFO har som m6l 6 bidra til effektiv utveksling av
handelsdokumenter og skal overv6ke 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.

4.6

4.7
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4.8 Medlemsmoter oq seminarer
EFO vil arrangere medlemsmster med tidsriktige temaer i og p6 tvers av
gruppeneffaggruppene og v€re et fagforum for den elektrotekniske
bransje.

4.9 Utvalq

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

relevante eksterne utvalg og komiteer.

4.1 0 Kontakt med mvndiqheter oq relevante orqanisasioner
EFO skal holde lopende kontakt med relevante eksterne organisasjoner,
myndigheter, nordiske sosterorganisasjoner og den Europeiske
Elektrounionen (EUEW).

4.11 El-lsftet. etmarkedsfsrinqsprosiektforelektrobransien
EFO skal pa vegne av medlemsbedriftene i prosjektets styringsgruppe og
prosjektgruppe sikre utuikling, gjennomforing og oppfolging av El-loftets
aktiviteter med det mal a:

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

r oke salget i alle deler av verdikjeden.
o beholde verdiskapingen i bransjen.

EFO har 50 % eierskap av EL-loftet og finansierer medlemmenes andel av
bidrag til gjennomforingen.

EFO vil gjennom sin representasjon i styringsgruppen fremme synspunkter
som folger:
r El-loftets aktiviteter skal ligge p6 et nivA over hva den enkelte bedrift

arbeider med.

o El-loftets oppgave skal vare A tilfore bAde boligmarkedet og
neringsbyggmarkedet kunnskap om hva bransjen leverer.

e El-loftet bor inkludere politiske beslutningstakere i mAlgruppen og
avstemme dette pdvirkningsarbeidet til Elektroforum og Norsk
Teknologi.

r EFOs medlemmer mA finne en losning for ogsA A involvere
medarbeiderne i El-lsftet for 5 kunne vere med 6 gi prosjektet enda
mer kraft, - for eksempel ved at El-loftets prosjektledelse inviteres til
bedriftsinterne arrangementer?

o Det er et mAl 6 finne en mAte A mAle El-lsftets resultater pA ogs6 for
EFOs medlemmer.

4.12 Narinqspolitikk
Den elektrotekniske bransjen har som hensikt 6 p6virke politiske
beslutningssystemer og EFO vil gjennom Elektroforum delta i de
neringspolitiske prosesser som utvikles og settes ut i livet.

Det er utviklet et dokument for det n@ringspolitiske arbeidet i Elektroforum -
Fundament for konkunansekrafi - som bestAr av 6 hovedstolper med hver
sine prioriterte overbygninger, men som alle har en rekke underliggende
prioriteringer av saker. M6let er at Stortinget skal f6 seg presentert samtlige
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stolper, en for hvert halv6r. Det er den prosessen som ble startet opp i

vAren 2008 og som viderefores i 2011.
Stikkord for hovedtemaer som organisasjonene er enige om er: Klima og
miljo, rekruttering, neringen nasjonalVinternasjonalt, forskn ing/innovasjon,
sarbarheVsamfunnsansvar og politikU media.
Underlagt disse hovedtemaene er en rekke enkeltsaker som
energieffektivisering, ny fornybar energi, vannkraft, kompetanse,
globalisering, virkemiddelbruk, rammevilkAr etc.

Hovedtanken bak " fundament for konkurransekraft" kan samles i folgende
punkter:

I bidra til at den elektrotekniske neringsklyngen heves pi den
n@ringspolitiske dagsorden i Norge.

I bidra til en sterkere synliggjoring av elektronaringens samlede
verdiskaping i det offentlige rom og hos politiske beslutningstagere.

I fokusere pa elektronaringens mest sentrale naringspolitiske
problemstillinger gjennom "fundament for konkurransekraft" som
overordnet tema.

I bidra til at elektronaringen blir pAdriver og premissleverandsr for
arbeidet bAde i Energi 21 og i EnergirAdet nedsatt av Olje- og
energidepartementet.

4.1 3 Medlemsvervino

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

4.14 Leverinqsbetinqelser i elektrobransien
Det efterlyses fra installatorer standard leveringsbetingelser i bransjen i

stedet for dagens ordning hvor den enkelte produsent, importor og grossist
har egne betingelser
EFO har et prosjekt hvor det utvikles et forslag til slike betingelser som kan
benyftes i elektrobransjen uten at det kommer i konflikt med
konkurranseloven. Grossistgruppen og Pl-gruppen skal hver for seg
komme med innspill til hovedstyret som pa vegne av EFO forhandler med
NELFO om felles standard leveringsbetingelser
Det er et mAl at det er konsensus om felles leveringsbetingelser innen
utgangen av juni 201 1.

4.15 Eliaden2Ol2
HovedmAlsettingen for Eliaden 2012 er A skape et overordnet,
formAlstjenlig arrangement for automatiserings-, elektro- og energibransjen.
PA Eliaden skal de besskende finne leverandorer og fA informasjon om
bransjens losninger og tilbud.
EFO onsker A vektlegge "vAre kunders kunder" som primer besokende
mdlgruppe til Eliaden 2012, og det er et m6l A p6virke installatorer til riktig
fokus i forkant av Eliaden hvor de oppfordres til 6 invitere sine kunder til
utstillingen.

EFO vil pAvirke til at Eliaden 2012 bygges opp med temaer som "Gronn
Energi", "Energieffektivisering" og "Fornybar Energi". Dette kan utvikles
gjennom seminarer og workshops hvor bAde utstillere, arkitekter, utleiere
og andre inviteres til 6 delta med foredrag og innspill.

Side 10 av 26 Arsberetning 201'l



Temaer som velges gjores kjent i god tid og formidles til utstillerne som
oppfordres til 6 tilpasse sin produktutstilling til disse.

5. M9TEVIRKSOMHET

5.1 MEDLEMSMoTER I EFO:

* Det mstte 51 deltakere p6 EFO medlemsmote pA Hotel Continental i

forkant av generalforsamlingen.

Motet startet med at Norsk Elvarmeforening hadde et innlegg om hvilke
utfordringer direktevirkende elektrovarme stAr overfor og hvordan defte
kan pivirke hele elektrobransjen. Det var et tema som engasjerte og
skapte diskusjon, og forsamlingen var enig om at forskrifter og politiske
retninger vitner om d6rlig forstAelse for hva elektrobransjen tilbyr av gode
losninger basert pA fornybar energi.
Konklusjonen er at tiden er moden for A markedsfore bransjens gode
losninger for energieffektivisering og la markedet bestemme hva som
skal vere den fremtidige losningen.

Markedstall for investeringer i de fire byggsegmentene ble vist og
kommentert, og vi ser n6 en klar positiv trend som vil lofte omsetningen
de neste Arene.

El-loftet 2011 og markedsforing av el-bransjen gjennom FastElektriker
konseptet og Interessegruppe for Energieffektivisering (lEE) ble
presentert og synliggjorde at elektrobransjen har flere aktiviteter i gang
som skal bidra til i oke bransjens andel av det totale markedet.

I tillegg til de felles markedsforingsaktivitetene og aktiviteter mot det
politiske miljoet er det viktig at medlemsbedriftene folger opp og
forsterker budskapene.

* Det var 43 deltakere p6 medlemsmotet pA Bjerke Arena Kurs og
Konferansesenter torsdag 27. oktober. I tillegg til informasjon om El-
loftets hostkampanje Fastelektriker var stor del av viet utviklingen av
buildingSMART og de prosjekter som er satt i gang for A tilrettelegge for
digital informasjonsflyt av varedata i h.h. til de standarder som kreves.

5.2 MOTER I FORSKJELLIGE STYRER/GRUPPER:

Hovedstvret

Hovedstyret har avholdt 7 mater i 201 1 og prim€rt v€rt engasjert i

folgende oppgaver:

Forberedelse av ordinar Generalforsamling og oppfolging av nedfelte
arbeidsoppgaver for 2011, Eliaden 2012, opptak av nye medlemmer,
okonomisk status/prognoser, diverse foresporsler, EFObasen, IFD SignOn
og BlM, RENAS, Felles salgs- og leveringsbetingelser for elektrobransjen,
El-lsftet og Elektroforum.
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Produsent-/lmportorqruppen :

Pl-gruppen har hatt 4 styremoter og 1 gruppemote i 201'l .

Saker som har stitt ifokus har vert:
. EFObasen med nye versjoner
o BuildingSMART, BIM og IFD SignOn
o RENAS
o Eliaden 2012
. El-loftet
r Pl-statistikk
o Okodesignforskriften
r Leveringsbetingelserforelektrobransjen
. Prognoserbyggmarkedet
o Ssknader om medlemskap
Ellers har Pl-styret behandlet diverse lopende saker.

Grossistqruppen:

G-gruppen har hatt 4 styremoter og 1 gruppemote i 201 1.

Hovedtemaene for mgtene har vert:
o EFObasen, BIM og BuildingSMART
. EUEW moter i Stockholm, Edinburgh og Amsterdam
. Nordisk mote i Stockholm
o El-loftet
. Markedsutuikling
o Grossiststatistikker
. Elnummer pA kabel
. Kredittopplysning
o Leveringsbetingelser for elektrobransjen
o Diverse lopende saker

Lvsqruppen:

Lysgruppen har i 2Q11 gjennomfort 3 styremoter og 4 gruppemoter, og
aktuelle temaer for motene har vert:
c Eliaden2012
. IEE og energieffektivisering
. El-lsftet
o Statistikker
. Markedsutuikling
r EFObasen, IFD SignOn og BIM
o eDok og Boligmappa
. @kodesignforskriften
o Leveringsbetingelserielektrobransjen
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6. EtruurunttenurvALGET

Elnummerufualget har som m6l 6 medvirke til at EFObasen til enhver tid er aktuell
og fungerer optimalt.

Oppgaver: - A behandle innmeldinger det er tuil om
- 6 behandle tvister mellom bedrifter vedr. Elnummer
- 6 behandle regler for EFObasen
- 6 behandle nye hovedgrupper

- 6 behandle eventuelle forbedringer vedrorende EFObasen
- A utarbeide standardbetegnelser p6 produkter i EFObasen, ogsA

n6r det gjelder forkortelser. Betegnelsen til et produkt skal kunne
benyftes av alle ledd i elektroniske dataoverforinger fra produsent
til sluttbruker.

- vedlikeholde og utvikle Blokknummerstrukturen

Elnummerutvalget har i 201 1 bestatt av:

Carsten BrUckner (sluttet hsst 201 1) Aastra Telecom AS
Dagfinn Roed (sluttet sommer 2011) Draka Norsk Kabel
HAvard Nordsetmoen
Knut Vibstad
Frode Bredrup
@ystein Dobbe

Elektroskandia Norge
Solar Norge
BA-gruppen
EFO

7.

Jan Petter Pettersen (begynte host 201 1) Draka Norsk Kabel

Blokknummerklassene er kontinuerlig 6pne for videreufuiklet ut fra innspill fra
brukere.
Elnummerufualget benyttes som ressurs i arbeidet med revidering av krav til
innhold og brukergrensesnitt av EFObasen.

Elnummerutvalget bestAr av 2 representanter fra leverandorer og 3 fra grossister.

| 2011 ble det foretatt en revisjon av "Hovedgrupper i Elnummerbanken" for i angi
hvilken Elnummergruppe de forskjellige LED produktene (belysning) skal legges i.

LED er et nytt produkt og var tidligere ikke nevnt i "Hovedgrupper i

E In u m merba n ke n ".

Arbeidet med Blokknummer 4.3 - UNSPSC ble pAbegynt og ferdigstilles i 2012.

EFObasen
Det ble registrert at mange av Elnummerne i EFObasen var uten bilde, med
juksebetegnelser pi bilde og pA tekniske opplysninger. | 2011ble det derfor
innfort en manuell godkjenningsrutine. Hele EFObasen blir nA fortlopende
kontrollert for A luke ut Elnummer med juksebetegnelser i obligatoriske felt. Det
gjelder spesielt bilder og tekniske opplysninger.

Elnummer som ikke har alle obligatoriske felt korrekt utfylt vil bli lagt som awiste
eller reserverte i EFObasen. Det betyr at de ikke blir synlige for brukerne av
EFObasen for allefelter {oufiarl.
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Denne kontrollen har medfort en bedring av kvaliteten pA produktdata i EFObasen
selv om det fortsatt er Elnummer som ikke er aiourfort.

BAde grossister, leverandorer og EFO har behov for enkelt i se og sefte sammen
<<pakker> med bilder og/eller dokumentasjon.
| 2011 ble det derfor utviklet en <bildemodul> som funger som en <nettbutikk>.
Her skal grossister og eventuelt andre som EFO gir adgang, enkelt kunne laste
ned bilder og tekniske dokumenter fra EFObasen.

Antall registrerte Elnummer i EFObasen har g6tt opp fra 258 328 pr. 1.1.2011 til
266 729 or 31 .12.2011 .

Det var 862 registrerte brukere (brukere med eget passord) av EFObasen. Av
disse var 75 registrerte brukere hos grossister og 787 registrerte brukere hos
leverandorer.

8. IFD SignOn, buildingSMART og BIM
Byggebransjens ulike aktsrer har over noen 6r arbeidet med prosjekter som har
som hovedmAl A legge til rette for A automatisere digital overforingen av
informasjon mellom alle ledd i verdikjeden. Det er et mAl 6 oppn6 store
kostnadsbesparelser ved effektivisering av hele byggeprosessen.

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 aktorer som Statsbygg, Forsvarsbygg, Innovasjon Norge, Standard Norge,
SINTEF og flere bransjeforeninger er aktive pidrivere for 6 ta i bruk BIM for nye
prosjekter og for drift og vedlikehold av bestAende bygg. Defte vil igjen stille krav
til at rAdgivere, entreprenorer og leverandorer kan levere prosjekt- og
produktinformasjon digitalt etter vedtatte Apne standarder.

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 6 utvikle en felles
"sokemotor'' / kommunikasjonsplattform, - IFD SignOn. Gjennom
IFD SignOn tilrettelegges en informasjonsteknologi i samarbeid med bransjenes
varedatabaser som moter markedets krav til A levere produktinformasjon p6
vegne av leverandorer og grossister digitalt etter Apen standard ISO 120006-3,
ogsA kalt lFD. Innovasjon Norge er med og finansierer utviklingen av IFD SignOn,
og prosjektet skal ferdigstilles i lopet av vAren 2012.

9. EE-FORSKRIFTEN,RENAS

Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter, EE-forskriften, ble
fastsatt av Miljoverndepartementet (MD) 16. mars 1998 og ble satt i kraft 1. juli
1999.
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10.

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 v6re medlemmers forpliktelser mot EE-
forskriften.

Renas st6r ikke selv for avfallshAndteringen men har inng6tt avtaler med
profesjonelle aklsrcr som utfsrer hAndteringen pA vegne av Renas.

Selskapet skal ha en kostnadseffektiv drift som finansieres ved at importorer og
produsenter betaler miljogebyr. I lopet av 2O11fikk Renas 330 nye bedrifter inn
som medlemmer, og ved utgangen av 6ret hadde selskapet 2.850 medlemmer.

Embret Arne Mellesmo og Jens-Dag Vatndal er EFO'S representanter i Renas
styre, mens styreleder i EFO's hovedstyre Bjorn Amundsen er varamedlem.

Det har vert gjennomfort 7 styremoter i 2011 , og det har b6de fra styret og fra
administrasjonen vart satt stor fokus p6 tiltak for utvikling av innsamlingsgraden
og kontroll av kontraktspartnerne med hensyn til overholdelse av kvalitative og
kvantitative forhold.

Arsberetning og Regnskap tor 2oll folger som vedlegg til denne Arsrapporten.

EDI (ELEKTRoNtSK DATAUwEKSLTNG)

EFO's XML-Utvalg arbeider kontinuerlig med vedlikehold og utvikling av
elektrobransjens handelsmeldinger.
EFO/NELFO flatfiler versjon 4.0 er nA en mye benyttet versjon av flatfilformatene.
Den ble ferdig utarbeidet i 2004 og er tilgjengelig pA EFO hjemmesider og kan
lastes ned p6 www.efo.no/Fornedlastinq/Flatfilfomater. Den best6r av Vareformat,
Bestillingsformat, Ordrebekreftelsesformat, Rabattformat og Fakturaformat og
implementasjonsgu ider.

EFO/NELFO 5.0 XML ble utarbeidet i 2007.

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/Fornedlastinq/XMl-formater.
Meldingene er godt tilpasset hele byggebransjen og kan fritt benyttes av alle
aktatet.
EFO/NELFO 5.0 XML er kompatibel mot EFO/NELFO 4.0 og e2b versjon 3.3.

For 6 gjore innholdet mer tilgjengelig for internasjonale brukere er det engelske
betegnelser p6 "tags".

Myndighetene har bestemt at:

o Fra 01.07.2011 skal statlige etater og helseforetak vere i stand til A motta
faktura elektronisk pA standard format (NESUBL).

o FraO1.07.2012 skal alle offentlige virksomheter (ogsA kommunal sektor)
kunne motta elektronisk faktura pi standard format (NESUBL).

Ogs6 i201'l har mye av utvalgets arbeid v@rt rettet mot 6 tilreftelegge bransjens
handelsmeldinger for a kunne imotekomme myndighetenes krav.
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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,
Mapping_efonelfoSOxml-EHF_faktu ra.

XMl-Utvalget har i 2009 bestAft av:

Jan Loken Johannessen

Kim Dahl
Finn Heggelund

Geir Ornum
Lars Helgerod
Agnar Holen

Rune Stiauren

@ystein Dobbe

Elektroskandia Norge
Onninen

Solar Norge

Ahlsell Norge

BA-gruppen
Norsk Teknologi
Norsk Teknologi

EFO

11. ELEKTRoFoRUM

Styreleder i Hovedstyret i EFO, Bjorn Amundsen, har i perioden sittet som EFO's
representant i Elektroforums styre med Jens-Dag Vatndal som varamann.
Elektroforum ble etablert i 1988 under navnet Eliadestiftelsen (seinere
Elektroforum) av Foreningen for EL og lT Bedriftene (NELFO), Norsk Industri (Nl),
Energibedriftenes landsforening (EBL), Industriens forening for Elektroteknikk og
Automatisering (IFEA), RAdgivende Ingeniorers Forening (RlF) og
Elektroforeningen (EFO).

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

Disse m6lsetningene soker Elektroforum d oppni gjennom:* Eliaden* Bransjestotte* Neringspolitiskutvalg

Elektroforum arrangerer hvert annet Ar elektromessen Eliaden som er
elektrobransjens stormonstring i Norge.

Elektroforum har startet et neringspolitisk prosjekt for 6 videreutvikle og
synliggjore elektrobransjens neringspolitiske plattform. Det er utuiklet et
dokument for det n@ringspolitiske arbeidet i Elektroforum - Fundament for
konkunansekrafi - som bestAr av 6 hovedstoler med hver sine prioriterte
overbygninger som alle har en rekke underliggende prioriteringer av saker.

Elektroforum NPU har i mster med partigruppene pd Stortinget gitt god
informasjon om hva elektrobransjen kan bidra med for 6 redusere klimagasser
gjennom energieffektivisering og fornybar energi
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12. ELIADEN

Eliaden 2010 ble arrangert p6 Norges Varemesse i Lillestrom mandag 31. mai -
torsdag 3. juni 2010 med utstilling, seminarer og sosiale arrangementer.
Fortsatt er Eliaden det viktigste arrangementet for elektro-, energi- og
automatiseringsbransjen i Norge og det er mange grunner til 6 markere hva
bransjen stAr for i samfunnsmessig sammenheng. Bransjen har ansvar for A
vedlikeholde og videreutvikle livsviktig samfunnsmessig infrastruktur, og uten
elektrobransjen stopper Norge.
Elektro-, energi- og automatiseringsbransjen st6r for en betydelig samfunnsmessig
verdiskaping og er med ihele kjeden, fra vannet ifossen til industriell foredling og
velstandsutvikling for folk flest.
Elektrobransjen stAr for nytenkning innen viktige omr6der som miljo, ressursbruk
og utdanning og er en bransje som driver effektivt, skaper resultater og
arbeidsplasser.

Eliaden 2012 blir arrangert p6 Norges Varemesse i Lillestrsm mandag 4. juni -
torsdag 7. juni2Q12.

13. NEMKo

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).

Embret Arne Mellesmo sitter som EFO's representant i Nemko's rAd med Bjorn
Amundsen som varamann. I tillegg har R6det 3 medlemmer som velges av og
blant ansatte i Nemko AS.

RAdet er Stiftelsens hoyeste organ og det tilligger R6det 6 lede Stiftelsen og pAse
at den blir forvaltet p6 en tilfredsstillende mAte, heri inngAr bl.a.:

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

. Behandle og godkjenne langsiktige retningslinjer for Stiftelsens virksomhet.

. Utsve eierrettigheter og vare generalforsamling for Nemko AS og eventuelle
andre heleide selskaper,

. Velge RAdets formann og viseformann.

o Velge revisor og fastsefte dennes godtgjorelse.
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. Avgjsre sporsmel om vedtektsendringer og omdannelse/opphor.

. Tilsefte forretningsforer og fastsette dennes godtgjorelse.

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

14. EL-loftet
EFO og NELFO etablerte i 2004 et felles markedsforingsprosjekt for
elektrobransjen. Arbeidstittelen p6 prosjektet er "Elioftet", og det er et m6l at det
skal vare et langsiktig samarbeidsprosjekt mellom leverandorer, grossister og
installatorer. Det er et overordnet m6l A beholde og oke verdiskapningen i

bransjen.

Bakgrunnen for tiltaket er erkjennelsen av at bransjen er for lite synlig ute i

markedet har et betydelig potensial for A ake elektrobransjens oppmerksomhet og
salg i s6 vel det private som det profesjonelle markedet.

El-lsftet best6r i hovedtrekk av tre elementer:

o Intern opplering av installatorer, ledere og montorer for 6 utvikle
fagmannsrollen til ogsi i omfatte et ekstra blikk p6 muligheter for mersalg og
nye oppdrag under alle kundebesok.

r HalvArlige PR- og reklamekampanjer for A oke eftersporselen i markedet

. Myndighetskontakt for A oke innflytelsen i saker som angAr bransjens
rammevilkAr og arbeidsbetingelser.

Mange bedrifter i bransjen er aktive p6 flere av disse omrAdene, men det er et
faktum at det brukes store ressurser pA aktiviteter som neppe har stor effekt
utenfor bransjens egne sirkler.

Hensikten med tiltaket er A rette markedsaktivitetene enda mer ut mot kundene og
bidra til storre slagkraft ved at hele bransjen stAr bak.

EFO og NELFO (NT) bevilget hver 5 mill. kroner til kampanjer i 2011.

EFO er representert i styringsgruppen for ELlsftet med Bjorn Amundsen og Jens-
Dag Vatndal.

NELFO har etablert en Interessegruppe for Energi Effektivisering(lEE) som skal
koordinere sitt arbeid med El-lsftet, og hvor EFO etter invitasjon er representert i

styringsgruppen med tre representanter:

Steinar Bakke
Tom Heggum
Gunnar Danielsen

I NTERNASJONALE AKTIVITETER

15.1 NORDEN

Schneider Electric Norge As
ABB AS
Osram AS

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.

15.
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2011-mstet ble avholdt i Stockholm 13. september, - og det ble utvekslet
informasjon innenfor folgende omrAder:

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 m@te skal vare i Helsinki 21. seotember 2012.

15.2 DEN EUROPEISKE EL-GROSSISTUNION (EUEW)

Den Europeiske El-grossistunionen (EUEW) gjennomforte sin Arlige
kongress i Edinburgh 9.- 12. juni 2011. FraNorge deltok 1 delegatfra
grossister og 1 delegat fra EFO. Det var til sammen 165 delegater, og totalt
inklusive ovrige gjester var det 226 deltakere.

Kongressen startet med en samling for sosialt samver torsdag og fortsatte
med program for alle deltakerne med foredrag og workshop p6 fredag.

EUEW arrangerer den 57. kongressen 7.-10. juni 2012 iAmsterdam.

1 6. MARKEDSSITUASJoNEN FoR ELBRANSJEN I 2011

For 2011 var utvikling i forhold til 2010 som folger:

Noen tall for 2011 fra SSB (pr. 16. februar 2012):

" Konsum i husholdninger mv.* Konsum i offentlig forvaltning- BNP* - Fastlands Norge* Lonn or. normalArsverk
" Konsumprisindeks(KPl)- Arbeidsledighetsrate (niva)* Pengemarkedsrente (nivA)* Realrente etter skatt (nivi)

- Faktisk oms. utvikling grossister +7,1 o/o

BEDRTFTENES L@NNSOMHET (1991 - 2010)

Vi viser noen grafiske fremstillinger med hensyn til produsentenes, importorenes
og grossistenes utvikling i perioden 1991 - 2010, se side 21-22.

2,2 Yo

1 ,5 0/o

1 ,6 0/o

2,6 To

4,3 Yo

1 ,2 0/o

3,3 Yo

2,9 Yo

2,1 Yo
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BYGG & ANLEGG

Nve boliqer

Statistikken over gitte igangsettingstillatelser til og med november 201 1, samt
Prognosesenterets anslag for desember viser en vekst pi nesten 30 o/o i 2011.
Dermed ender vi opp pa om lag 27 500 boliger i 201 1 som stemmer bra iforhold til
prognose pd 28 000.

Nve boliqer - proqnoser 2012 oq 2013
Hosten 201 1 ble prognosene tor 20'12 og 2013 satt til hhv 31 000 og 33 000. Etter
at vekstutsiktene for norsk okonomi har blitt redusert den siste tiden, samtidig som
byggekostnadene har okt og Finanstilsynet har skjerpet egenkapitalkravet har
Prognosesenteret redusert prognosene til 28 000 i2012 og 30 000 i 2013.

Nve vrkesbyqq
Det er gitt igangsettingstillatelser til over 4,5 mill. kvm. yrkesbygg pr november
2011. Sammen med Prognosesenterets anslag for desember ender vi opp p6 om
lag 4,9 mill. kvm. for hele 201 1 . Dette er en nedgang pA 2 o/o fra i for som er noe
hoyere enn prognoser for igangsettingen av yrkesbygg i 2011 med etfall pA 4 ok.

Nve vrkesbvqq - proonoser 2012 oo 2013
Prognosene for yrkesbygg i 2012 og 2013 er ogs6 noe nedjustert siden sist.
Grunnet de svake vekstutsiktene og strengere l6nepraksis hos bankene forventer
Prognosesenteret noe lavere igangsetting av spesielt private neringsbygg.
Prognosene Ior 2012ligger nA pA 4,9 mill. kvm., ned fra 5,15 i host. Det forventes
en svak vekst inn mot 2013, med forventede igangsettingstillatelser pA 4,95 mill.
kvm., ned fra 5,25 i forrige rapport.

ROT boliqer
M6linger av markedet for ROT boliger indikerer at veksten lra 2010 til 201 'l havner
pA 2-3 %. Dette er noe lavere enn vi fsrst sA for oss.

ROT boliqer - proqnoser 2012 oq 2013
2O12og2O13byr pA ytterligere vekst idette markedet. Prognosesenteret regner
med at markedet oker med 3,5 % hvert 6r. @kt vekst begrunnes med lave renter
og en, relativt sett, solid lonnsvekst. Samtidig stiger boligprisene, noe som ogsA
indikerer okt ROT-bolig aktivitet" P6 den annen side er utsiktene for
verdensskonomien d6rlig. Dette kan pevirke husholdningenes fremtidstro og kan
komme til A begrense veksten.
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ROT yrkesbvoq

Prognosesenterets beregninger viser at ROT yrkesbyggmarkedet vokste med om
lag 2-3 prosent i 201 1.

ROT yrkesbvqq - proonoser 2012 oq 2013
Det er ventet at markedet vil fortsette A vokse i2012 og 2013. Veksttakten oker til
4 o/o, og holder seg der begge 6rene. Det er fsrst og fremst det offentlige som
bidrar til okningen i veksttakten. Arsaken er okt satsing pd energisparing i
offentfige bygg som vil gjore seg gjeldende alleredei2Ol2.
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17. HVoRDAN ER UTSIKTENEFoR2OI2?

Utviklingen av noen makrookonomiske hovedstorrelser iflg. SSB er:

Konsum i husholdninger mv ... :

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

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

Lonn or. norma16rsverk........... .

Konsumprisindeksen (KPl) ......
Arbeidsledighetsrate (nivA)..... :

Pengemarkedsrente (nivi) ..... :

Realrente etter skatt (niv6) ..... :

3,2%
2,2 0/o

2,2 0/o

2,7 0/o

3,6 0/o

1 ,3 0/o

3,4 0/o

2,8 0/o

2,3 0/o

Vi sakser fra Statistisk sentralbyra:
Det forventes at en konjunkturnoytral utvikling fortsetter inn i 2013. Da begynner en
beskjeden konjunkturoppgang. Lavere internasjonal vekst motvirkes av en liten okning i

innenlandsk ettersporsel. Sarlig er petroleumsvirksomheten en viktig vekstdriver.
Rentene ventes a holde seg lave gjennom 2012 og oke forsiktig fra 2Q13. Mot slutten av
2015 anslas boliglAnsrenten til 5,5 prosent.

Kraftiq internasional koniunkturnedqanq qir svak norsk eksportutviklinq
| 2011 avtok den skonomiske veksten bAde i OECD-omrAdet og i en rekke framvoksende
skonomier. Euro-omrAdet preges av statsgjeldskrisen og en banksektor itrobbel. Kraftig
innstramming i finanspolitikken bidrar til at BNP i Euro-omradet ventes A falle i 2012.
OgsA BNP-veksten i den amerikanske okonomien talti 2011, men tok seg markert opp
mot slutten av f,oriret. I mange framvoksende okonomier ser vi nA klare effekter av
stagnerende internasjonal handel og innenlandske inflasjonsdempende tiltak som
reduserer BNP-veksten. Sammen med svekket norsk kostnadsmessig konkurranseevne
vil svak vekst internasjonalt bidra til en lav eksportvekst i flere dr.

Lav norsk rente

Styringsrenta ble i desember ifior satt ned til 1,75 prosent. Uro i internasjonale
finansmarkeder har bidratt til at norsk tremaneders pengemarkedsrente har ligget langt
over styringsrenta. Vi legger til grunn at dette vil fortsette en stund framover, og at uendret
styringsrente ut innevarende ar vil gi en pengemarkedsrente pA 2,8 prosent dette Aret.
Fra tidlig i 201 3 og ut 2015 regner vi med at styringsrenta settes opp og at
pengemarkedsrenta gradvis oker til knappe 5 prosent i sluften av 2015.

Hov inntektsvekst i husholdninoene

Usikkerhet omkring utviklingen i norsk og internasjonal okonomi har trolig bidratt til at
husholdningenes sparing har skt. Den betydelige inntektsveksten har derfor i liten grad
lsrt til akt konsum. Vi regner med at dette gradvis vil endres slik at utviklingen i konsumet
istorre grad vil folge innteKene. Inntektsveksten i husholdningene ventes i holde seg
hoy en tid framover, men veksten vil trolig v@re litt lavere enn ifjor. Mot slutten av var
analysehorisont vil de forventede renteokningene svekke inntektsveksten. Regnet per
innbygger innebarer anslagene at konsumveksten gradvis vil ske fra knappe 2 prosent i

ar, til i overkant av 2,5 prosent i Arene 2013-2015.

Litt lavere vekst i boliqmarkedet framover
Sterk befolkningsvekst, god vekst i husholdningenes inntekter og lave renter, har bidratt til
en markert vekst i boligprisene. Det har bidratt til vekst i boliginvesteringene.
Investeringsveksten var veldig hoy i forste halvir i fior, men den har deretter avtatt. Vi
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regner med at boliginvesteringene vil fortsette 6 vokse med rundt 5-6 prosent itiden
framover. De samme faktorene som har bidratt til boligprisokningen, vil ventes i gjore
seg gjeldende ogsi framover. Selv om okte krav til egenkapital vil virke dempende, venter
vi fortsatt okte boligpriser, om enn noe lavere vekst enn gjennom de siste Arene.

Okte investerinqer i narinoslivet
Investeringene i petroleumsvirksomheten okte med over'1 1 prosent ifjor, og antas a
vokse enda mer i Ar. Investeringene vil trolig holde seg hoye ogsi de neste irene, men
med mer beskjedne vekstrater. De lopende driftskostnadene iform av produktinnsats har
gjennom lang tid okt og vil gi klare vekstbidrag til akonomien ogsi framover.
Investeringene i fastlandsnaringene okte klart mot slutten av fjorAret. Vi legger til grunn
at disse investeringene samlet sett vil oke de neste 6rene, men med vekstrater langt
lavere enn i forrige konjunkturoppgang.

Mer ekspansiv finanspolitikk etter 201 2

Offentlig forvaltnings bruk av varer og tjenester vil bidra til a dempe veksten i okonomien i

2012. Hoy vekst i overforingene til husholdningene virker i motsatt retning og samlet sett
ligger det an til at finanspolitikken vil virke om lag konjunKurnoytral i ar. | 6rene som
kommer har vi lagt til grunn litt hoyere vekst i offentlig ettersporsel, slik at finanspolitikken
vil virke moderat ekspansiv. Betydelige oljeinntekter framover vil bidra til at
oljepengebruken vil kunne komme ned mot 2 prosent av Statens pensjonsfond utland.

Liten oknino i arbeidsledioheten

Den positive utviklingen i sysselsettingen fra andre halvir i 2010 fortsatte gjennom 201 'l .

Vi regner med at denne utviklingen vil fortsette framover. Arbeidsstyrken vil imidlertid
ogsA oke. Det er utsikter bade til fortsatt hoy befolkningsvekst drevet fram av hoy
innvandring, og til at en okende andel av befolkningen i ulike aldersgrupper onsker A
arbeide. Vi regner med at dette vil resultere i at arbeidsledigheten kan komme til A oke litt
framover, tsr den i lopet av 2014 igjen begynner a gA litt ned.

Okt reallonnsvekst oo lav inflasion

Litt okende arbeidsledighet, svak lonnsomhetsutvikling i mye av den tradisjonelle
konkurranseutsatte industrien, samt lav prisvekst, vil bidra til et fall i lonnsveksten. Vi
regner med at veksten i gjennomsnittlig arslonn vil bli 3,6 prosent i2012, mot 4,3 prosent
201 1 . Om lag uendret lonnsvekst i 2013 vil bli etterfulgt av en noe skende lsnnsvekst de
neste arene, nar konjunKuroppgangen i Norge har vart lift og internasjonal okonomi ogsA
har tatt seg litt opp. Lavere elektrisitetspriser i 2012 i forhold til 201 1 , sammen med en litt
sterkere krone og lavere lonnsvekst, vil bidra til en fortsatt lav prisvekst iAr. Veksten i

konsumprisindeksen (KPl) anslis til 1,3 prosent, om lag som i fjor. Hoyere lonnsvekst, litt
okende elektrisitetspriser og en utflating, samt etter hverl en beskjeden svekkelse av
krona, vil trekke prisveksten opp gjennom de paf@lgende irene. Beregningene viser at
KP|-veksten i 2015 kommer opp i 2,6 prosent.

Hoveosrvner
MARS 2012 Arsbe.etnins 2011
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REGNSKAP / BUDSJETT FOR EFO

Alle tall i 1000 kr.

Elektroforeningen Regnskap
2010

Pr. 3'1.12.11 Budsjett
2012Regnskap Budsjeft Awik

Driftsinntekter:
EFObasen

Serviceavgift / kontingent

Andre inntekter

5.492
3.945

542

O.CJJ

3.949 2\

^- 3)

C.bUU

4.000
400

933
E1

-J/J

6.600

4.000

600

SUM INNTEKTER 9.978 10.509 10.000 509 1't.200

Driftskostnader:
Lonn og feriepenger
Andre personalkostnader

Avskrivninger

Lokalkostnader
Leie / leasing utsyr
Serverdrift

Drift og vedlikehold EFObasen

EFO Syncronizer

IFD SignOn prosjekt

Statistikksystemer

Kostnadsfort utstyr
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

2.256
971

345
4

z5u
zzJ
188

38

131

I
4
7

141

6l

199

81

43
484

4
14

2.381
1.090

87

360

4
230
163

0

201

oo
?1

0

0

224

68
193

119

OU

516

21

51

7)

4)

5)

6)

8)

2.523

970

360

10

2s0
250
100

0

20

5U

20

150

OU

80
200

80

100

400
40

20

120

82

0

-6

-zu

-6t
-100

1

66

11
EA

74

-12
1

?o

-40

116

-19

31

2.490
1 .100

575

380

5

230
165

0

100

100

20

50

20

150

OU

70

190

80

100

345

30

40

SUM KOSTNADER E EI ? 5.918 5.690 228 6.300

DRIFTSRESULTAT

Nto. avk. fond / renter
4.465

109

4.590
80

4.310

100

280
-zv

4.900

100

ORDINERT RESULTAT

Ekstraord. kostnader
El-loftet

4.574
0

4.U3

4.671

0
4.569 e)

4.410

0

-5.000

261

0

431

5.000

0

-5.000

RESULTAT -369 101 -590 691 0
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BALANSE

Elektroforen

EIENDELER

Kontormaskiner / inventar

driftsmidler

Aksjer / fond

ansatte

SUM finansielle

Kundefordringer

Avsetning for tap kundefordringer

Andre

Forskuddsbet. kostn.

SUM forskuddsbetalt

Kasse

Bankinnskudd

SUM Bankinnskudd

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Resultat hittil i ar

Leverandorgjeld

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Merverdi- og investeringsavgift

Palopne feriepenger og lonn

Annen

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

f-1,-/,4"- //22*.."-.
Embret Arne Mellesmo

31.12.2011

18.240.00 1 .493.105,00

2.057 .371 .85

501.373,68

(70.000,00)
157.569,75

(70.000,00)

4.131.667.30

4 .'t33 .432 .80

5.181.685,93

5.809.538.61

4.325 960,18

4.325.960.18

1 .452.629,79

281 .671 ,53
(529.192,19)

260.969,30

2.295.088,1s

294.866,56
(848.619,52)

275.115,99

2.033.951.18

6.461.277 .20

Elektroforeningen

Morten Harsem {slyr€m€drom)

07.03.2012



Noren rrr RecrusxRp 2011:

Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter
Arsregnskapet bestAr av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i

samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for smi 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 pa skonomiske realiteter, ikke bare juridisk
form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsfores.

Inntektsforings- og kostnadsforingstidspunkt, - sammenstilling
Inntekt resultatfores som hovedregel nar den er opptjent. InnteKsforing skjer folgelig normalt
pa leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsfores
samtidig med de inntekter utgiftene kan henfores til. Utgifter som ikke kan henfores direkte til
inntekter, kostnadsfores nir de pAloper.

Forddnger

Fordringer er oppfort til pAlydende med fradrag for forventede tap.

Noter:

1. EFobasen har inntekter over budsjett grunnet prisokning for A finansiere ny
varedatabase som er tilreftelagt IFD-standarden for digital utveksling av vareinformasjon
og foresporsler i BlM.

2. Det har v€ert liten bevegelse i medlemsmassen, og nyinnmeldinger har kompensert for
oppkjop og utmeldinger.

3. Feil i regnskap 2010 korigert med kr. 161.000 og budsjetterte inntekter salg EFO
Syncronizer kommer i 2O'12.

4. Avskrivninger:

Driftslosore,
inventar mv.

Anskaffelseskost pr. 01.01. kr. 18.240,-

Tilgang ved kjop i iret " 1.561.441,-

Anskaffelseskost 31.12 kr. 1.579.681.-

Akk. ordinare avskrivning 01 .01. kr. 4.560,-

+ Arets ord. avskrivning ' 86.576,-

Akk. av- oq nedskrivninq 31.12. kr. 91.136.-

BoKsrt verdi pr.31.12. kr-ll93-CIfu

Prosentsats for ordiner avskrivning: lnventar 20 Yo (5 Ar)

Datautstyr 33 % (3 a0
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o.

8.

o

Avskrivning starter nar investeringen settes i drift med antall mAneder som avskrivning i

prosent (6r) angir.

EFO Syncronizer for effektiv oppdatering av EFObasen hos grossist avskrives over 3 ar
etter idriftsettelse aoril 2012.

Awik kostnader til regnskap, revisjon og honorarer for juridisk bistand:

Virkeliq forbruk Budsiett

Investeringer driftsettes og avskrives som folger:

Anskaffelse pris

Kopimaskin kr. 22.800,00
EFO Syncronizer " 375.000,00
EFObasen nye mod. ' 246.051,00
EFObasen IFD ' 940.391.00

Regnskap

Revisjon

Juridisk bistand .)

Aksjer og fond:

Aksjer i Renas AS
Vest.lj. Bykred 8108 87 | 17

Vest.fj. Bykred 8129 87117

Soarebank-Kred 86/26

Storebrand Hoyrente

DnB NOR rentefond

ldriftsettelse Avskrivninq

Jan.2010 20o/o(5Ar)
April2012 33 % (3 er)

Jan.2011 33 % (3 ar)
Aprit2012 33 % (3 er)

7.

Oppdatering til Windows 7 " 7.102,20 " 0,00

SUM kt. 224.401.40 kr. 150.000.00

') Juridisk bistand til ASLEM 12

Kostnadsavvik p6 grunn av lav oppslutning etter invitasjon for deltakelse i arrangement
rundt Fredsoriskonserten.

Utestaende fordringer har spesiell oppfolging og tap pa fordringer er minimale.

EFO andel av EFO/NELFO markedsforingsprosjekt ELJoftet i 2011 er lavere enn
budsjettert da aKiviteter for naringsbygg er forsinket.

kr. 70.601,60
" 48.400,00
" 98.297,50

kr. 80.000,00

" 50.000,00
" 20.000,00

Anskaffelse

kr. 50.000,00

' 19.000,00
" 35.061,50

" 46.000,00

' 47.344,99
" 366.860,36

10. Markedspris

kr. 50.000,00
' 19.000,00
" 35.061,50
" 46.000,00
' 85.555,68
" 371.786,03

11. Kundefordringer som i er fakturert i desember 2011 og forfaller til betaling ijanuar 2011
og utestaende for EFObasen som ikke er betalt ved forfall.

L6n 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.

12.
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13.

14.

Leverandorgjeld er i all hovedeak en faktura fia EFlsftet som forfaller til betaling ifebruar
2012.

Til gode merverdi- og investeringsavgift som skyldes inngAende fakturaer for bl.a. ny
EFObase, EFO Syncronizer og drift av EFObasen og lav utfakturering i slutten av Aret.
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rC
ARBEIDSPRoGRAM FoR EFo An zolz
1. EFObasen

Det er et mAl at EFObasen skal vrere den foretrukne varedatabasen i for elektroorodukter i
byggvareindustrien.

Hovedstyret skal i samarbeid med daglig leder utarbeide strategi for utvikling av og tilgang
til EFObasen. Det sokes i dette et samarbeid med Norsk Teknologi som optimaliserer
tilgjengelighet for installatsrer.

EFobasen skal tilby b6de grossister og leverandsrer en synkroniseringsmodul som
effektiviserer datautveksling mellom EFObasen og brukers varedatabase. Det skal igjen
oke tryggheten for innholdet i overforte produktdata og bidra til okt kvalitet i EFObasen.

EFO deltar i arbeidsgrupper i buildingSMART / BIM for tilrettelegging av IFC/IFD -
standard i Produktdatabasen med produktegenskaper som arbeidsgruppene definerer. Det er
sterke foringer fra Statsbygg og Forsvarsbygg om bruk av BIM i prosjekter og innkjop, og
EFObasen er verktoyet som kan mste foringene.

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

2. IFD SignOn

Store markedsaktsrer som Statsbygg, Forsvarsbygg og flere entreprensrer tar i bruk
BygningslnformasjonsModell (BIM) som er utviklet i buildingSMART, og de kever at
alle aktsrer i byggeprosessen skal bruke de samme ipne standarder i den digitale BIM. Det
vil igjen stille krav til at produktinformasjon skal leveres digitalt i den ipne standarden ISO
12006-3, ogsA kalt IFD.

Det er et mil i tilrettelegge EFObasen med leverandorenes produkter etter den samme Apne

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

For i mste markedets krav har EFO sammen med Norsk Byggtjeneste (NOBB-basen) og
Norske Rorgrossisters Forening WS (NR-F) etablert et prosjekt, IFD SignOn, som er en
felles kommunikasjonsplattform for alle databaser i byggebransjen med 6pen IFD-standard
i BIM. Standard Norge etablerer og drifter IFD Library som et generisk bibliotek.

Det er inngAtt en OFU-kontrakt med Innovasjon Norge, og Forsvarsbygg er med i
prosjektet som kevende kunde. Prosjektet skal tilrettelegge for ssmlss
informasjonslogistikk og effektiv e-handel.

IFD SignOn ferdigstilles i 2. kvartal2012.

3. Statistikk

Hensikten med EFO salgsstatistikker er i gi et bilde pA utviklingen i markedet som kan
v@re et av flere verktoy i forstielse av markedets utvikling. Det er en prosess for 6 utvikle
nye web-baserte statistikker i EFO, og b6de PI- og G-statistikken er etablert som web-
statistikker. Fagstatistikkene som er en del av Pl-statistikken gir en mer detaljert oversikt
for respektive fagomrAder. Grossistenes mAnedsstatistikk er inntil videre beholdt som

Excel-ark.

Lonnsstatistikken skal oppgraderes i 2012.
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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 ogsi makroskonomiske hovedtall fra SSB som sendes medlemmene ndr dette
foreligger.

5. Naringspolitikk
Den elektrotekniske bransjen har som hensikt A pivirke politiske beslutningssystemer, og
EFO vil gjennom Elektroforum delta i de neringspolitiske prosesser som utvikles og settes
ut i livet.

Stikkord for temaer: Klima og miljo, rekruttering, neringen nasjonalt/intemasjonalt,
forskning/innovasjon, sarbarhet/samfunnsansvar og politikk/ media.

Temaene er underlagt en rekke enkeltsaker som energieffektivisering, ny fomybar energi,
vannkraft , kompetanse, globalisering, virkemiddelbruk, rammevilkar etc.

EFO etablerer i 2012 et neingspolitisk utvalg (NPU) som har som mil:
. A bidra til at den elektrotekniske neringsklyngen heves pi den naringspolitiske

dagsorden i Norge.
. A bidra til en sterkere synliggjoring av elektroneringens samlede verdiskaping i det

offentlige rom og hos politiske beslutningstakere.

NPU i EFO skal arbeide for A ni m6lene gjennom deltakelse i Elektroforums NPU med
innspill og bidrag.

6. ElJoftet, et markedsforingsprosjekt for elektrobransien

EFO skal pA vegne av medlemsbedriftene i prosjektets stlringsgruppe og prosjektgruppe
sike utvikling, giennomforing og oppfolging av El-lsftets aktiviteter med det mAl:

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

. A ske salget i alle deler av verdikjeden.

. A beholde verdiskapingen i bransjen.

EFO har 50 7o eierskap av El,-loftet og finansierer medlemmenes andel av bidrag til
gjennomforingen.

EFO vil sammen med styret diskutere fremtidig snategi for deltakelse i prosjektet:

o Mil for deltakelse i El-lsftet
o Inteme og eksteme milgrupper.
. Prosjektets milsetting
. Tiltak som oppfuller mAlene

e Evaluering og mAling av gjennomforte aktiviteter.

r ElJsftet om 5 ar.

o Vurdere prosjektets muligheter for miloppn6else opp mot kjedenes muligheter.

7. Distribusjon elektrisk materiell i Norge

Det er et mAl A oppdatere distribusjonskart for elektrisk materiell i Norge, og EFO soker 6
etablere en arbeidsgruppe sammen med NELFO som kartlegger hvordan elektrisk materiell
distribueres i Norge og hvordan omsetningen fordeler seg pi de ulike omsetningsledd.
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Arbeidsgruppen skal i dette arbeidet sske i fi oversikt over DlY-markedet og trender i det
norske markedet.

8. Miljo

EFO har som mil A bidra til miljertiltak giennom mi{rettet energieffektivisering som
reduserer energibruk i bygg.

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-forskiften (WEEE-direktivet) og Bransjeavtalen ivaretas
av Renas som forutsatt.

EFO deltar i neringspolitisk utvalg (NPU) i Elektroforum med det mAl 6 identifisere
elektrobransjens muligheter til losninger og initiere tiltak som reduserer CO2 -utslipp og
bidrar til A stoppe den negative klimautviklingen.

9. Elektroniske handelsdokumenter

Det er sterke foringer fra det offentlige bruk av elektroniske handelsdokumenter, og EFO
har som m6l i bidra til effektiv utveksling av handelsdokumenter og skal overv6ke A 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.

10. Medlemsmoter og seminarer

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

11. UWalg

EFO skal vere seketariat for oppnevnte inteme utvalg sA vel som 6 delta i relevante
eksteme utvalg og komiteer.

12. Kontakt med myndigheter og relevante organisasjoner

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

13. Medlemsverving

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

14. Leveringsbetingelser i elektrobransjen

Det har fra installatbrer va;rt et snske om felles leveringsbetingelser i bransjen i stedet for
dagens ordning hvor den enkelte produsent, importor og grossist har egne betingelser.

EFO har uwiklet "Anbefalte salgs- og leveringsbetingelser for elektrobransjen" som et
dokument for medlemsbedriftene som skal vare tilgjengelig for alle medlemmer.

15. Eliaden 2012

HovedmAlsetningen for Eliaden 2012 er 6 skape et overordnet, formilstjenelig arrangement
for automatiserings-, elektro- og energibransjen.

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

EFO vil oivirke til at Eliaden 2012 blir en sod arena for medlemmene.

Arb.id+rogdm EFO 201 , Sid.I iv ]



Til Gen€ralforssmlingen gendlfo^.6ling\trviceavgit doc

SERVICEAVGIFT 2OI3

0NrsnrNrxc
INKL.MVA

Srrurcrlvcrrr
EKSKL.MVA

KoNSERN/KJEDE-
KONSTELLASJON

0-9
10- 19

20-29

30-49

50-74

75-99

100-149

1s0-249

250-349

350-499

500-699

700-999

1000-1499

1500-

mill kr. 12.000,-

16.500,-

19.500,-

27.000,-

31.500,-

37.500,-

40.500,-

44 )SO -

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 med 25 7o

*) Tillegg k. 2.000,- pr. aksjeselskap i konsem/kjedekonstellasjonene.

NB ! EFO Informasj on er kostnadsfri nAr den sendes som e-post mens det pAloper en
tilleggsavgift pA kr. 300,- for papirutsendelse pr. ekstra mottaker ut over hovedkontakt
or. bedrift.

EFO 29.03.2012



Medlem: Lederne i Pl- og G-styret

GRUPPESTYRER:

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

Medlem: Arvid Furru

Medlem: Mildrid Kvalo

Medlem: Leder i Lysgruppen

GROSSISTSTYRET:
Leder: Jan Willy Fjellvar
Medlem: Lars Hamborg

Medlem: Kare Ovesen

Til: Generalforsamling 2012

Fra: Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er enstemmig:

HOVEDSTYRET:

Styreleder: PelMathisen
Medlem: Endre EsDeseth

Medlem: Erik Gjemdal

Medlem: Geir Aronsen

ELKO AS

Onninen AS

Nexans NoMay AS

Elektroskandia Norge AS

ABB AS

Osram AS

ELKO AS

Solar Norge AS

Otra Norge AS

Ahlsell Norge AS

Glamox ASA
Havells Sylvania Norge AS

DEFA Lighting AS

Osram AS

Berggard Amundsen & Co. AS

Osram AS

Solar Norge AS

16. mars 2012

Ny 1Ar
lkke pa valg l el
Gjenvalg 2 Ar

Ny 2Ar

lkke pA valg 1Ar
Ny 2Ar
fkke pa valg 1 Ar

Gjenvalg

lkke pa valg

Ny

2el
1el
2al

LYSSTYRET:
Leder: Geir Skeie

Medlem: MortenSeipejarvi
Medlem: Svein Eriksen

Medlem: CatoJohannessen

Ny 2Ar
fkke pa valg 1 Ar

lkke pA valg 1Ar
Ny 2Ar

Ny 3Ar
lkke pA Valg 1 Al
lkke pA valg 2 er

VALGKOMITE - ETTER INNSTILLING FRA HOVEDSryRET

Medlem:

Medlem:

Bjorn Amundsen

Rune W. Marki

Steinar Bakke

Side 1 av 1 Generalforsamling
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Reauf tatngnskap tor 2011

RENAS AS

B.Eplt{OKl000

Miljogebyr

Annon sslgsinnlekt

Sum d.lftrln ntcktar

Returkodnad

LrnnBkostnad

Ar/skdvni E pa va.ig6 ddfrsmidler

Ann6n drin3koshad

Sum d rffrlkoltnrder

Drlft!ru.ultat

Annen renteinr €lC

Verdiendring mart€dsbasorte obllgasjoner

Sum flnanrlnnlollot

Annen rer ekostnad

Sum llnamkostnador

l{ofro flnan!

Arrrcoulm

Overfrrlngol

Overf, ringer til annen egenkepitel

Sum

2011

120 308

6_-i2o-"if

ml0

110 889

6

1ToE''-

z
4

3

928/.2
5(X5

825

I909rc

86.146

4798
549

I070

---iF11 892 1{ O3t

4$2
452

-

3 943

(1 48')
--_E-

4S 0

--d-4 E65 2195

16 75f tt 627

18757

-@

13 527rc



Bafanse pr. 31. desember 2011
RENAS AS

E a.p I ra(X I m0

EIEilDELER

Anloggsmldlor

Varlge d {t mldl.l

Driftslosore, inventar, kontormaskinor og llgnende

Sum vrrlge dr tamldle?

Flnrnslollo rnlogg.mldlel

Andre brdringer

8um f, nanslelle .nloggsmHlor

Sum anleggsmldlet

Omlrp6mldler

Fodrlngol

Kundefordringer

Andre ftdringer

Sum fordrlnger

Invo.0erlnger

MarteGbas€rto obligasjoner

Sum Invelt dngor

Bankinnskudd

Sum banklnnskudd

Sum omlrplmldlcr

Sum elendalcl

5 2870
5 28179

rr 
--ffii

llot 2011

913

20t0

1 197--TiF

10 454

-

49

-------T
| 387 12{/N

725

34 352-------d

44 420

11?F6-

40 524

-

91 423

----il]F

73 ,t 58

--TtiF106 891 18 759

t68 258 r50 006



Bafanse pr. 31. desember 2O11
RENAS AS

BCrplIOKl60

EGEI{KAPITAL OG GJELD

Egenklpnrl

Inn3kutt ogenk pltrl

Aksjd(adtal

Sum Innlkuf ogankspltal

OpptJent ogonkspltrl

Annen egenkapital

Sum oppqent cgonk pltel

Sum egonk pltrl

GIold

Konllktlg glold

Leverandorgjeld

Sktdig€ ofhnuige awifter
Annen kortsiKlg gleld

Sum to ElKlg gleld

Sum gleld

Sum egenk pltrl og gleH

l{ott 2011 2010

100

---idd-

100

100

145 429

--@
1W672

----@

149 529 132772

10 618

403

7 705

imd-

10 275

375

6 584

----1iT
18 730 17 2y

168 258 15tt 0(E

Oslo, den 5. mar3 2012
I styret for RENAS AS

-92.--.- llrt''. kxa
S-toin-lver KoiEmbrct Am€ M€llesmo

styBn6dem
Synnove Sm€dal



Kontantstromoppstl lli ng
REI{AS AS

Brlr, I Ol( I 000

Lllvlder tllfrrubruK pl yhksomhoton:

Ar$ee0ttat
+ OrdinE]E avskrimingor

Tlffrrt frs tnt3 Ylrklomhot

+/- Enddng i kunder og andr€ fordringer
+/- Endring i l€verandorgjeld
+/- Forskjell m€llom kGinedsfon penqon og

innbetalirE til pensjon8ordninger
+/- Endr. i andre tklsawr€rcningsposter

A ' Nstto llkvldltBtBendrlng tra vlrksomhet

Llkvlder tllfrd/brul[ pe Inv6trrlnger:
- Inwsteringer i varige ddftsmidler
+/- EndrirE i marfi€dsbaserle obliga.sionor

B . otto lllsldltstronddng tra lny6terlng

Llkvlder tllft rgbruK pl fl nenslerlng:
- Nodb€taling av gjeld

G . Netto llkvldftetronddng ha flnanslorlng

+ Likviditobbeholdning 'l .1.

A+8+C Netto endr. I likvider gjennom eret

= LlkvldltotBboholdnlng 31.12.

Note

Kontanbfrmopp6tillingpn er utarbeidet i hsnhold Ul den indir€kte metoden.

2011

14757
625

2010

13 528
549

17 t82

4 028
u3

-40/.
1 152

14 075

-7 455
-3353

0
2 80S

22 601 8Uf

-u1
-3 896

-758

1 148

4 21t7 690

73 159
't828/.

66 393

47ffi
91123 73 r59



Noter til irsregnskapet 2011

RENAS AS
Belop l OK l000

Note I
Regnskapsprlnslpper

A,3 egnskapet er satt opp i samsvar m€d r€gnskapslovon. Det er utaDeidet etter norske
regnskapsstandardor. Folgende regmkapsprinsippe. er anvendt:

Hovedregel for vurdering og kla$lflrerlng av elendeler og gleld
Eiendeler beslemt til varig eis eller bruk er klassifisert 6om anl€gg8midlsr. Andro eiendeler €r
klassifisert 6om omlspsmidler. Fordringer som skal tilbakeboteles innen €t ar er uansefi klassifisort
sorn omlopsmidl€r. Ved klessifise.ingen av ko siktig og lang8iktig gj€ld €r analoge kriterier lsgt til
grunn.

Anlgggsmidl€r omfattor eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
amkafi6l3esko8t, men nedskrives til virkelig verdi nAr \,6rdifallet brver es A ikke v€are forbigaende.
Anleggsmidler med bsgrenset rkonomisk levetid avskives planmessig.

Omlopsmidl€r og kortsiktig gleld omfatt€r normalt pGter som forfaller til betaling innen ett ar etter
balensodagen, samt poster Bom knytter seg til varekretslrpet. Omlrpsmidler vurderes til laveste verdi
av anskafblseskost o9 antett virtelig v6rdi.

Varige drift!midler
Varige drifismidler av8krivea over forver et okonomisk l€vetid. Avskrivningone fordeles lineEd over
anlatt 6konomi8k levetid

Flnanslelle elendeler
Obligasjoner og andre finansielle eiendeler som inngEr i en handelsportefolje vurder€s lil virkelig verdi
pA balanEodagen. Virfielig verdi er brBkurs €116r tilsvarende observerbar markedEverdi.

Forddnger
Kundefordringer og endre fordringer oppforcs t palydende eter fradrag for avsetning til forver et tap.

Skatf
RENAS AS er ikke skattepliKig. Selskap€t ansss ikke a ha erverv som formill. AKiviteten har en
s€mfunnsme$ig verdi utover det a vere egnet til 6 gi inntekter.

Drlftslnntektel
Produs€nter og impodoror av EE-produkter som er tilsluttet RENAS AS er i hht. avtele pSlagt a beble
et miljogebyr til RENAS for de EE-produkter de bringer ut pg det norske markedet. Miljogebyret skal
dekke koslnadene til innsamling, behandling og avsetning av de kasselte innsamlede produkt€r.
Miliogebyret forfall€r til betaling pA import-/produksjonstidspunktet (transaksjonstidspunktet).
Inntektsforing ev miljogebyet skjer pi transaksjonstidspunktet.

Returkortnader
Utlogg vedrorende innsamling, b€handling og gjenvinning kostnad8fores i den perioden arbeidet
utf6rea.

Pensjonor
Regnskap8foring av ponsjoner er baaert pe en aktueriell beregningsmetode hvor p€nsjonsforpliktelser
i prinsippet fast8ettos som den diEkonterte v€rdion (naverdien) av d€n del av fremtidige estimerte
pensjonsytolsef som er opptjent pa babnsedagen - hensynlatt de parametre/faktorer som er lagt til
grunn. Estimat og planonddnger amo iseres over forventet gjenvarende opptjeningstid i den grad de
ovelstiger 10 % av den stor8ts av pensJonsforpliktelsene o9 pensjonsmidlen€ (konidor).
Arbeidsgiverevgifr er inkludert i pen8jonsforplikt€lser.



Estlmater
Utarbeidelson av ersrcgnskapet i henhold til god r€nskapsskikk forutsetler at tedels€n b€nytter
$timater og forubetninger Bom pevirker r*ultatr€gnskapet og votds€ttelsen av ei€ndeler og gj6ld,
Eamt opplysninger om usikre €iendeler og forpliktelsor pA balan8€dagen.

Kontanbtremoppstllllng
Kontantstromoppstillingen er utarbeidel i henhold til den indir€kb me{oden. Kontanter og
kontiantekvival€nter omfatter kun benkinnskudd.

Note 2
Lsnnskochader, antall ansatte, godqlorolser,

Lonnskostnader

Lonninger, bonug og styr€honorar
Folk€trygdawifr
Pensjonskostnadsr
Andre ytelser
Sum

Gjennomsnittlig antall ersverk

Ytelser tll ledende peruoner
Lonn
Pensionskostnader
Annen godtgiorelse

Note 3
Andrc d rlfts kostnader

Adm inistrasjonskoslnader
Honorarer. ekstom bisiand
Merkedeaktlviteter, reiser, avholdts kurs m.v.
Andel av kostnader vod dn'ft av EE-registeret
Tap pe fo.dringer inkl ,K evs€tning til tap
Sum

Revbol
Kostnad8frrt honorar(eksklueiv mva) utgitr:

Lovpalagt revisJon
Teknisk utarb€idelse av regnskap m/noter, etc
Andre tjenoster utenfor revision

lln tll ansatte m.m.

2011

3 819
664
432
110

6 0.15

6

Dagllg leder
1 096

213
142

2011
1 552
4 389
3 002
su

32
I 909

2010
1 685
3 036
2 002
1 303

44
I 070

2010
92
15
15

2010

3 707
804
378
109

4 798

5

Styrs
2U

Ansane har ingen avtaler om bonus. Daglig leder her ikke avtale om lonn etter fratreden tra sin stilling.

D€t er ikke ytet 6n eller stillet sikk€rhet overfor daglig leder, ovdg€ ansafte, styrets medlemm€r eller
nerstlende av personor i novnte grupper.

Dot er ingen forpliktelser knyttet til opsjon€r/rsttEhet€r som gir amene eller tillitsvalgte r€tt til tegning,
kjrp eller salg av aksier.

Sglskapet er pliKig til a ha genestep€nsjonsordning etter lov om obligatorisk tjen€st€pensjon.
Tjensstspensionsordningen tilfreds8tiller lovens krav.

2011
92
15
14



Note 4
Varige drlftemldler

Anskafiebeskost 01.01
Tilgang
Avgang, fullt avskrevet
Antkafitl!€!kost pJ, 31,12
Akkumulerte awkrivninger 31,12.
Brfaniotrrt Yerdl pr. 31.12
Arrls avskrlvnlnger
Okonomisk levetid
Avskrimingsplan

Artig l6ie ev ikke balansofrrte transponmidler

Drlfrs lrsrr€, Inventar m.v
2075

y1
0

2 419
I 508

913
826

3-5 ar
Linear

94

Note 5
Fordrlnger og gJeld/ pantetlllelser og garantler

Del er ingen brdring med fiorfell s€nsr€ enn eft er, eller gield msd forfall etter mer enn 5 er.
Del er ikke stillet pant for selskapets eiendeler

Note 6
Flnansielle eiendeler

Srtatsobligasjon OrV15, 5%, pdlydende 40 mill kr, kostpris 43,4 mill kf, balamofort til markedsverdi
31.12.11 14.4 mlll kr.

Note 7
Bank - bundne midler

2011 2010
I bankinnskudd innggr skattetEkkmidlor (bund€t) med t 3ll 302

Note 8
AksJekapltal og aksJonarinformasJon

Aksjekapitslon I RENAS AS pr. 31.12.2011 b6tAr av 6n aksiekla8se.
Aksjon6rer er:

Antrll: Fllydend.: Akslskapltal:

Elektroforeningen (EFO) 50 1 000 50
Elelitro og Energi- en bramiefo.ening i Norsk Industri 50 1 000 50
Sum 100 100

Elektroforeningen er representert i Btyret med styrets leder og et sgremedlem. Elektro og En€rgi- en
bransieforening i No6k Industri, er r€pre8ented i styret med 2 styremedlgmmer.



Note I
Egenkapltal

Egenkapltal 01.01.11
Afsl€Eultret 2011
Egonkrpltrl 31.12,t1

Ak Je-
krpltal

100
0

100

Pencronakoatned
Arots p€n3jomopptjening
Rentekoslnad av pen8jonsforpliktelson
Forventet avkastning pa pensjonsmidler
Admlnistrasjonskostnad
l{eto penrJorukostnrd
Re8ultiatfrrt sktuad€lt tadgevinsl G)
Rolultetfrlt pen.ronlkostnad

Pen{orumldlsr Cl og forplll$alror
Bercgnede pensjonsforplikt€lser brutto (DBO)
Pensjonsmidler til markedsvordi
lkke rGultatfrrt aktuarielt tap/ gevin8t G)
8al.n.eir.t ponslondoDllklsborbrdrlng Gl lnkl rg.

Okonomlrke forubotnlng6r:

Avkestning pa pemjonsm idler
Dbkonteringsrente
Forv€ntet arlig Irnnsregul6ring
Forventet G-regulering
Forventat edig regulering av pensloner under utbetaling

Som ekluarmessige brutsetninger for ddnografiske faklorer
benyttede forutsetninger innen fo8ikring.

o0 awEng er lagt til grunn vanlig

Annen
ogonkrpltal

132 A72
18757

$9429

Sum
ogenkapltil

132 772
18757

I'19 529

Noto l0
Pentjonekostnader, pensjonsmldlor og -iorpllkto|sel
Sebkapet har penEjonsordning som omfelter i alt 4 p66oner. Odningon gir rst til d€frnorte fremtidig€
ytelser. Di83s er i hoved3ak avhengig av antiall opptjeningsar, lonnsniva ved oppn6dd p€nsjonsalder
og storels€n pa ytelsene fta folketrlgden. Den kollektive pensJonsavtalen er finansiert ved
fondsoppbygning orgenisert i et fo6ikrings8elskap.

2011
471
147

-152
52

519
32

550

ml1
3197

-3125
-526
4

2011

4,'to%
3.80%
3,50%
3,250h
0,10%

2010
383
153

-154
49

.B'l
0

4:t1

2010
3 822

-2 920
-951
.19

2010

4,60%
3,80%
4,00%
3,75%
0,50%

Note 1l
TransaksJoner med narstlendo parter

RENAS AS har ingen ves€ntlige transaksjoner med narstlende part€r.



RENAS AS

Anberetning for 1.12011 - 31.122011

Artca ar vlr*sotrtdcn og hwr vfuhsomhatcn driva
RENAS AS er et selskap etablert av Eleltroforeningen og Elekto og Energi - en bransjeforening i
Norsk Induslri - der importorer og produsen@r av EE-produkter (elektriske og eleklroniske produkter)
kan tegne medlernskap for I oppftlle sine forpliktelser iht. EFr€gelver*et (avfallsforskriftens lop. I
Kasserte elektsiske og elekhoniske produkter) og bransjeavtalen (elektobransjens avtale med
Miljoverndepartementet). EE- regelverkets ikrafflredelse var 1.7.99.

RENAS AS bidrar til effektive og konkurransencytale ordninger for miljovennlig innsamling,
gienvinning og sluttbehandling av EE-avfall (kasserte elekfriske og elekEoniske produkter).

Returordningen er bygd opp giennom kontrakter med kommunale, interkommunale og private
avfallsselskaper, Disse innsamlere driver motteksplasser og sorger for e viderefansportere EE-avfatlet
til ct behandlingsanlegg. Ordningen bestlr for tiden (pr. 3 1 .12.2011) av 172 innsamlere og 15
behandlingsurlegg spredt over hele landet Blde innsamlere og behondlingsanlegg hr imot EE-avfall
gatis, r'ansst 6rn det kommer fra bedrifter eller privatpersoner,

I 2011 tegnet hele 330 bedrifter medlemskap i RENAS. Tall fra EE-registeret viser at over 60 o% av
alle bedrifter som var medlem i et returselskap pr.2. febtuat 2012 har valgt RENAS som sitt
retuselsksp.

Inntektene for &ret ble 12O3 mill. kr mot I10,8 mill. kr i 2010.

Kos&adene for Aret ble I 0&4 mill. kr mot 99,E mill. kr i 20 I 0.

Styret sier seg fomoyd med statusen i selsk8pet ved &€ts slutt En status som vil danne et godt
grunnlag for I videieutvikle og forbedre RENAS-ordningen.

Selskapet har kontoradresse i Oslo.

Forrsott drift

Innsamlet mengde for Aret ble 50 469 tom, mot 46 218 tonn i 2010. Dvs. en okning pA 9,2 %.

Firmast h&r for 201 I oppfrlt alle krav til innsamling og behandling iht. avfallsfonkriftens kap.l .

Styr€t wrder€r at grunnlaget for videre &ift er til stede. Arsregnskapet for 201 I er satt opp under
denne forutsetningen.

Arbeihml$e
Administrasjonen har be$ett av 6 ansatte.
Sykefravrret 0,5 %.
Det er st5nets oppfatring at arbeidsmiljoet er godt.
Intemkontrol I (tMS) er etablert.
Det har ikke forekommet eller blit rapportert alvodige arbeidsuhell eller ulykker i lspet av Aret.

Ltltlrltilling
Selskapets har 6 ansatt€, hvorav I person er deltidsansatt. Av de 5 heltidsansatt€ i selskapet er for
tiden 3 menn og 2 kvinner. Styret bestlr av 5 personor hvorav I er kvinne. Selskapet vil ved
rekruttering legge vekt pe e oppnAjevnerr representasjon av kjemnene. Selskapot arbeider for at det



ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjonn i saker som for eksempel rekruttering lonn
eller avansement,

Ytcml$c
Selskapets cgen virksomhet har ingen aktiviteter som forurpnser det yte miljo.

Selskapet har inngAtt avtalor med operatorer for 6 drifts RENAS' landsdekkende ordning for
innsamling, behandling og gienvinning av EE-avfall. Disse operatorene har alle nsdvendige tillatelser
og konsesjoner fra myndighetene.

Sertilirering
Selskapet har siden hsston 2006 v@rt sertifisert iht. ISO 14001 og som returselskap iht.
avfallsforskiftens kap. l.

Mt$crqpoa
Det blir utorbeidet miljorapport for 201 l. I miljorapporten vil mengde innsamlet EEavfall angis

Slkesvis. Mengde innsamlet av de ulike fraksjoner, og hvilka skadepotensial de uliko miljogiftene fra
EE-avlbll representerer, inngir i donne rapporten. Miljorapporten vil bl.a. bli sendt til RENAS sine
medlemmer og logges ut pA firmaets hjemmeside.

Okonomi
hodusenbr og importor€r av EBprodukter som er tilsluttet RENAS AS betaler et miljogebyr til
RENAS for de EBproduker de bringer ut pi det norske markedet. Miljogebyret skal dekke
kostnadene til innsamling behandling og avsetning av de kasserto innsamlede produkter. Miljogebyret
forfaller til betaling pA importJsalgstidspunldet (transaksjonstidspunktet).
Selskapet er etter ssknad fritatt fra formues- og inntektsskatt. Begrunnelson for fritaket er selskapets
ideelle mll og at det ikke sikler mot skonomisk vinning. Selskapet deler ikke ut utbytt€.

Rcdcgjerelse lor bsrcgnshrya og hodsaetnmrrort
Driftsinntektene for iret bte p& 120,3 mill. kr mot I 10,8 mill. kr 6ret fsr. Arsaken til at drifuinntektene
har okt skyldes stzrre markedsaktivtot i kombinasjon mod at vi har fttt inntekter fra 330 nye
modlemmer igjennom Aret.

Driftskostnadene htr okt, noe som skyldes en okt mengde innsamlet og behandlet EEavfall giennom
lret samenlignet med 2010.

Dette gir et Arsresultat pi pluss 16,7 mill. kr mot 13,5 mill. kr for 2010. Selskapets likviditet og
egenkapitalsituasjon anses fortsatt god,

Balansesammonsetningen viser moderate endringer fra foreg;iende lr. Midlertidig overskuddslikviditet
or plassert med hoy sikkerhet i bank og statsobliqEsjoner. Egsnkapitalen er pi 149,5 mill. kr
Kontsntstrsmoppstillingen viser okning i likvide midler i bank med lE,3 mill. kr. Bankbeholdningen
31.12.11 figjw 91,4 mill. kr. I tillegg utgjor plassering i statsobligasjoner 44,4 mill. kr. Okningen i
likviditet skyldes i hovedsak Arets overskudd.

Det forventes st innsamlet rrengde EE-avfall i 2012 vil ligge pl tilnermet samme nivl som for20l l.



Finarc icA nur*cdsritilo
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
SelskEpets likviditet er plassert i bank pi flytende rente. I tillegg er en del av selskapets likviditet
plassert i nonke statsobligasjono med lav krredittisiko, men obligssjonene har en kursrisiko,

Selskapet er ikke eksponert for valutarisiko i vesentlig utstrekning. Risiko for svingninger i priser p&
innsamling og behandling reduseres giennom langsiktige avtaler. Gjennom avtaler med
behandlingsanleggene er det tett h6yde for en viss svingning i rivaremarkedet forjem og metall uten
at det fir skonomisk konsekvens for selskapet.

Arcrcs u&a og dispo na ingcr
Arsresultaret foreslls disponert slik:

Til annen egenkapital

Totalt disponert

Frcn tdsuAtMcr
Selskapet vil for ir 2012legge spesielt vekt p[:
- Bidra med konstruktive innspill i arbeidet med revidering av avfallsforskriften
- Vidercfore oppfzlging av etterlevelse av konfakter
- Arbeide for A opprettholde en hey innsamlingsgrad
- Arbeide aktivt for at alle rnyndighetskrav ogsl for 2012 blir oppfih
- fubeide aktivt for ! nA de pAlagte myndighetsmAl til utslippsreduksjon av SF6-gass
- Vider€utvikleRENAS-ordningen

Selskrpets ledelse vil vere i lopende dialog med myndighetene (Klif /MD) for n fi,emme stabile
rammevilklr.

Elene/styret
Aksjekapitalen er fordelt slik:
- Elektoforeningen (EFO)
- Elekto og Energi -
cn bransjeforening i Norsk Industri

rNaK_!!lt1

ryaK_bJtz

50 aksjer a kr. 1000,- 1<r.50.000,-

50 aksjer a kr. l000,- kr.50.000.-

Styr€t har bestett av Embret Ame Mellesmo (valgt av Elektoforeningen), Jens-Dag Vafidal (direktor i
Elektroforeningen), Tom Harald Birkeland (valgt av Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk
Industsi), SteinJver Koi (bransjesjef i Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industi)
og Synnove Smedal (valgt inn som uavhengig styr€medlem).

7) 4..,t 4""^ /y'2 fu0,.-.-

Oslo. den 5. mars 2012
I sh/ret for RENAS AS

Embret Ame Mellesmo

' .r6-t-..'-* - 'fu'etv nPt-.

Gunnar Murvold
sqr€medlom
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ELEKTROFOREN INGENS ADRESSE :

Postadresse:

Besoksadresse:

Telefon:
Telefaks:

E-mail:
Web:

Parkering:

Elektroforeningen EFO
Postboks 6299 Etterstad
0603 Oslo

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

226263 50
226263 51

elektroforen in gen@efo. no
www.efo.no

Avgiftsbelagte parkeringsplasser over og under
in ngangsplan foran frontbygget.


