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EFO EIEKTRoFoRENINGEN
ARSBERETNING
01 .0

1

.2012 - 31 . 12.2012

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

i

EFO skalfremme saker og p6virke beslutninger pA vegne av medlemmene overfor
myndigheter, andre neringsorganisasjoner og forbrukere. Foreningen skal ogsA vere et
serviceorgan for medlemmene, stimulere markedet og profilere bransjen generelt.
EFO har som mAl A bidra til gode rammevilkAr for bransjen, A vare den elektrotekniske
bransjens statistikksenter og stotte opp om og medvirke til ufuiklingen av medlemmenes
kunnskapsnivA pA definerte omrAder.
Det er videre et mAl for EFO A synliggjore funksjoners og aktorers plass i verdikjeden,
vare en pAdriver til synliggjoring av den elektrotekniske bransje og fA flest mulig
relevante bedrifter til a bli medlemmer i Elektroforeningen.
Tif grunn for EFO's organisering og drift ligger Lov for Elektroforeningen, siste gang
revidert 20. september 2006.

EFO har pr. 31 .12.2012 totalt en medlemsmasse pA 137 bedrifter som er en okning pA 3
gjennom 6ret. Det er 4 nye medlemmer og t har meldt seg ut.
Foreningens kontoradresse er Oslo.

Fortsatt drift
Hovedstyret vurderer grunnlaget for videre drift A vare til stede, og regnskapet for 2012
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 milio
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 p6
vegne av egne medlemmer og andre leverandorer som onsker 6 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 elektronikkprodukter.
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EL-loftet
EFO og NELFO har inngAtt et samarbeid om et felles bransjemessig
markedsforingsprosjekt som skal oke sluttkundens bevissthet om losninger og tilbud
som elektrobransjen leverer.

Markedsforingsprosjektet blir en av hovedaktivitetene a 2013 og tilbudet med
Fastelektriker er videreutviklet med utvidet tilslutning av installatarer.
For naringsbygg vil hovedfokus vare energieffektivisering gjennom IEE
(lnteressegruppen for Energi Effektivlsering) som koordinerer opplering, utvikling av
verktoy og aktiviteter.
BIM og IFD SignOn
Det har blitt lagt ned et stort arbeid gjennom prosjektet buildingSMART for 6 digitalisere
alle ledd i bygge industrien i den hensikt A samle aktorene ifelles Apne standarder i en
B M (Byg n n gs I nformasjonsModel l) som kval itetssi krer og effektiviserer
informasjonsflyten i byggeprosjekter. Det vare seg nye bygg sA vel som ved
rehabilitering av gamle bygg.
I

i

I Norge er store aktarer som bl.a. Statsbygg og Forsvarsbygg pAdrivere 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 A tilrettelegge for tilgjengelighet mot BlM. Innovasjon Norge
er med og delfinansierer prosjektet og Forsvarsbygg er med som krevende kunde.
EFO har videreutuiklet 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 Apne 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
overvAke 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
byggenaringen. Prosjektet ferdigstilles i 2013 og det skal etableres et eget selskap som
ivaretar driften og hvor de tre databaseeierne skal stA som eiere med like stor andel.
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Arsresultat og disponering
Arsresu ltatet foreslAs
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AnsRAPPoRT 2012
GenenaLFoRSAMLINGEN 2012
Den ordinare Generalforsamlingen ble avholdt pA Hotel Continentaltorsdag 26.

april2012.
Det mstte 51 personer fra 35 medlemsbedrifter (106 stemmer), og motet ble ledet
av hovedstyrets leder Bjorn Amundsen.
Ut over de faste saker var EL|oftet2013, neringspolitikk og selskapsform for EFO
til behandling.

Valgene ga folgende utfall:
HOvEDSTYRET:
Styreleder: Pal

Mathisen

Medlem: Endre Espeseth
Medlem: Erik Gjemdal
Medlem: Geir Aronsen
Medlem: Lederne i Pl- og G-styret

ELKO
Onninen
Nexans Norway
Elektroskandia Norge

Ny

1Ar

lkke pA

valg 1 Ar

Gjenvalg
Ny

2 Ar

2Ar

GnUPPESTYRER:
P

rod u se nt-/l m po rto rstyret

Leder:

:

Geir Bjornstad

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

ABB
Osram
ELKO

lkke pA valg 1 Ar

Ny

2Ar

lkke pA valg 1 ir

Grossiststyret:

Leder:

Jan Willy Fjellvar

Medlem: Lars Hamborg
Medlem: Kire Ovesen

Solar Norge
Otra Norge
Ahlsell Norge

Gjenvalg

Glamox
Havells Sylvania Norge
DEFA Lighting
Osram

Ny

2Ar

Ny

2Ar

lkke

Ny

pi valg

2 Ar
1 Ar

2Ar

Lysstyret:
Leder:

Medlem:
Medlem:
Medlem:

EFO

Geir Skeie
Morten Seipeljdrvi
Svein Eriksen
Cato Johannessen

Side 5 av 25

lkke pi valg 1 Ar
lkke pA valg 1 Ar

Arsberetning 2012

VALG KOM ITE (etter

Leder:

Bjarn

i

n

nsti

|| i

ng fra Hoved styret)

Amundsen

Medlem: Rune W. Marki
Medlem: Steinar Bakke

:

BerggArd Amundsen &

Osram
Solar Norge

Co

Ny
lkke p6
lkke

valg

pi valg

3 Ar
1 Ar

2 Ar

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

2.

SCKRETARIATET
Ved utgangen av 2012 besto sekretariatet av folgende:

Tran
Dobbe Regnskapsforer Revisjon

Jens-Dag Vatndal
Ruth Solveig Opsahl
Phillip
Oystein
Ole Christoffersen

3.

Direktar ldaglig leder

Sekretar
Prosjektmedarbeider
Prosjektleder (pensjonist fra 31 .12.2012)
Prosjektleder
Resultat Regnskapsservice AS
KPMG

MeoLEMMER PR.3i.12.2012

3.1

Totalt antall bedrifter

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

Produsenter
lmportsrer
Grossister

Sum (P+l+G)

3.2

93
13

(pr. 31 .12.1

137

0: 134 )

Nye medlemsbedrifter i 2012:
Nor-Gros AS
ProCab AS
Rutab AS

3.3

(pr. 01.01.11. 31 )
(pr. 01.01.11. 91 )
(pr. 01 .01 .11: 12 )

31

G
I
I

.Eresmedlemmer:
EFO har 5 eresmedlemmer: Johan Chr. Ulrichsen, Markus Holden, Bernt
Hobbelhagen, Kjell T. Olsen og Rune W. Marki.

EFO
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4.

EFO . oPPGAVER2OI2

4.1

EFObasen
Det er et mAl at EFObasen skal vare den foretrukne varedatabasen i for
elektroprod ukter i byggevareind ustrien.
Hovedstyret skal i samarbeid med daglig leder utarbeide strategifor utvikling
av og tilgang til EFObasen. Det sokes i dette et samarbeid med Norsk
Teknologi som optimaliserer tilgjengelighet for installatorer.
EFObasen skal tilby bAde grossister og leverandorer 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/lFD -standard i Produktdatabasen med produktegenskaper som
arbeidsgruppene definerer. Det er sterke faringer fra Statsbygg og
Forsvarsbygg om bruk av BIM i prosjekter og innkjop, og EFObasen er
verktoyet som kan mote foringene.
EFO vil overvAke utviklingen av UNSPSC - standard for produktklassifisering
og komme med forslag til GS1 som er prosjektadministrator i Norge.

4.2 IFD SignOn
Store markedsaktarer som Statsbygg, Forsvarsbygg og flere entreprenorer
tar ibruk BygningslnformasjonsModell (BlM) som er utuiklet i
buildingSMART, og de krever at alle akJtarer 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,
ogs6 kalt lFD.
Det er et mAl A tilrettelegge EFObasen med leverandorenes produkter etter
den samme Apne |SO-standarden slik at de kan tas i bruk i BIM nAr det
kreves av markedsaktsrene.
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 |FD-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 er
med i prosjektet som krevende kunde. Prosjektet skal tilrettelegge for ssmlos
informasjonslog istikk og effektiv e-handel.
IFD SignOn ferdigstilles i 2. kvartal 2012.

4.3

Statistikk
Hensikten med EFO salgsstatistikker er A gi et bilde pA utuiklingen i
markedet som et av flere verktoy i forstAelse av markedets ufuikling. Det er
en prosess for A utvikle nye web-baserte statistikker i EFO, og bdde Pl- og
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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.

4.4

Markedsinformasjon

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

4.5

Neringspolitikk
Den elektrotekniske bransjen har som hensikt 6 pAvirke politiske
beslutningssystemer, og EFO vil gjennom Elektroforum delta i de
naringspolitiske prosesser som utvikles og settes ut i livet.
Stikkord for temaer: Klima og miljo, rekruttering, naringen
nasjonalUinternasjonalt, forskning/innovasjon, sArbarheUsamfunnsansvar og
politikk/ media.
Temaene er underlagt en rekke enkeltsaker som energieffektivisering, ny
fornybar energi, van nkraft , kompetanse, globalisering, vi rkem iddelbruk,
rammevilkAr etc.
EFO etablerer i 2012 et naringspolitisk utualg (NPU) som har som m6l:
A bidra til at den elektrotekniske naringsklyngen heves pA den
neringspolitiske dagsorden i Norge.
A bidra til en sterkere synliggjaring av elektronaringens samlede
verdiskaping i det offentlige rom og hos politiske beslutningstakere.
NPU i EFO skal arbeide for A nA mAlene gjennom deltakelse i Elektroforums
NPU med innspill og bidrag.

.
.

4.6

EL-loftet, et markedsforingsprosjekt for elektrobransjen
EFO skal pA vegne av medlemsbedriftene i prosjektets styringsgruppe og
prosjektgruppe sikre utvikling, gjennomforing og oppfolging av El-loftets
aktiviteter med det mAl:
A ske 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.
EFO vil sammen med styret diskutere fremtidig strategi for deltakelse i
prosjektet:
MAI for deltakelse i El-loftet

.
r

Interne og eksterne mAlgrupper.

o

Prosjektets mAlsetting

o Tiltak som oppfyller mAlene

EFO
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.
o
o

4.7

Evaluering og mAling av gjennomforte aktiviteter.
El]oftet om 5 6r.
Vurdere prosjektets muligheter for mAloppnAelse opp mot kjedenes
muligheter.

Distribusjon elektrisk materiell i Norge
Det er et mAl 6 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 pA de ulike omsetningsledd.

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

4.8

Miljo
EFO har som mAl A bidra til miljotiltak gjennom mAlrettet energieffektivisering
som reduserer energibruk i bygg.
Det er et mAl A 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 EE-forskriften
WEEE-direktivet) og Bransjeavtalen ivaretas av Renas som forutsatt.
EFO deltar i naringspolitisk utualg (NPU) i Elektroforum med det mAl 6
identifisere elektrobransjens muligheter til losninger og initiere tiltak som
reduserer COz -utslipp og bidrar til A 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 overvAke A lede ufuiklingen av standarder for
slike i elektrobransjen. Samtidig deltar EFO i BIT - prosjektet for utvikling av
standarder for elektroniske handelsdokumenter pA fuers av bransjer.

4.10 Medlemsmoter og seminarer
EFO vil arrangere medlemsmoter med tidsriktige temaer i og pA tvers av
gruppene/faggruppene og v€re et fagforum for den elektrotekniske bransje.

4.11 Utualg
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 soker nye medlemmer med basis i bedrifter som er relevant.

EFO
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4.1

4

Leveringsbetingelser i elektrobransjen
Det har fra installatarer vert et onske om felles leveringsbetingelser i
bransjen i stedet for dagens ordning hvor den enkelte produsent, importor og
grossist har egne betingelser.
EFO har ufuiklet "Anbefalte salgs- og leveringsbetingelser for
elektrobransjen" som et dokument for medlemsbedriftene som skal vere
tilgjengelig for alle medlemmer.

4.15 Eliaden2012
Hovedmilsettingen for Eliaden 2012 er 6 skape et overordnet, formAlstjenlig
arrangement for automatiserings-, elektro- og energibransjen.
PA Eliaden skal besokende finne leverandorer og fA informasjon om
bransjens losninger og tilbud.

EFO vil pAvirke til at Eliaden 2012blir en god arena for medlemmene.

5.

ITIIaIEVIRKSoMHET

5.1

MeoleusMorER r EFO:
EFO har avholdt tre medlemsmoter a2012.

*

Det motte 81 deltakere pA medlemsmate pA Hotel Continental2l.januar
2012.

Motet hadde tre saker pA agendaen;
Globale ubalanser - Hva har Norge i vente?

-

v/ Arne Jon lsachsen, Handelshoyskolen Bl

Byggeaktiviteter i Norge - helt gresk eller bare norsk
v/ Bjorn-Erik @ye, Prognosesenteret

ASLEM 12 - Anbefalte salgs- og leveringsbetingelser for elektrisk
materiell
v/ adv. Anders Mikkelsen. Kvale Advokatfirma DA

*

Det motte 58 deltakere pA medlemsmate pA Hotel Continental i forkant
av generalforsamlingen 26. april 2012.

Motet hadde tre saker p6 agendaen;
eDok og Boligmappa

-

v/ Agnar Holen, Nelfo

IEE og Naringsbygg
v/ Gunnar Slotta, Nelfo

Naringspolitikk i EFO
vlBlarn Amundsen, styreleder i EFO

*

Det mstte 78 deltakere pd medlemsmote pA Hotel Continentallar
middagen torsdag 6. desember 2012.
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Motet hadde fire saker pA agendaen;
Utfordringer i internasjonal okonomi - konsekvenser for Norge

5.2

v/ Arne Jon lsachsen, Handelshoyskolen Bl

Digitale medier og El-loftet
v/ Lise Marie Morkved og Gunnar Angeltveit, Renommd Strategy

Er festen over? Om utviklingen i det norske byggmarkedet i en usikker
verden.
v/ Kjell Senneset, Prognosesenteret

EFObaseskolen

il Ays|e-,in Dobbe, EFO

Mgren

I FoRSKJELLIGE STYRER/GRUPPER:

Hovedstyret
Hovedstyret har avholdt 7 moter i2012 og primert vart engasjert
folgende oppgaver:

i

Forberedelse av ordiner Generalforsamling og oppfolging av nedfelte
arbeidsoppgaver lor 2012, Neringspolitisk medarbeider, Eliaden 2012,
opptak av nye medlemmer, okonomisk status/prognoser, statistikker,
EFObasen, IFD SignOn og BlM, RENAS, El-lsftet og Elektroforum.
Prod usent-/l mporto rq ruppen

:

Pf-gruppen har hatt 3 styremoter og 1 gruppemote i 2012.
Saker som har st6tt ifokus har vert:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

EFObasen med nye versjoner
BuildingSMART, BIM og IFD SignOn
RENAS
Eliaden

El]oftet

Pl-statistikk
Neringspolitikk i EFO
Markedsutvikling og prognoser byggmarkedet
Soknader om medlemskap
Ellers har Pl-styret behandlet diverse lopende saker.

Grossistqruppen:

G-gruppen har hatt 4 styremoter og 1 gruppem ate i 2012.
Hovedtemaene for motene har vert:
EFObasen, BIM og BuildingSMART
EUEW moter i Frankfurt, Amsterdam og Sopot
Nordisk mste i Helsinki
El-loftet
Soknad om medlemskap
Markedsutvikling
Grossiststatistikker

o
r
o
.
o

Arsberetning 2012

o
o

Elnummer pa kabel
Diverse lopende saker

Lysqruppen:
Lysgruppen har 12012 gjennomfort 3 styremoter og 3 gruppemoter, og
aktuelle temaer for motene har vart:

o
o
o
o
o
o
.
o
.

6.

IEE og energieffektivisering
El-loftet
Statistikker
Markedsutuikling
EFObasen, IFD SignOn og BIM
LED brosjyre
Naringspolitikk i EFO
Eliaden
Leveringsbetingelser i elektrobransjen

EFObase-UWALGET
EFObase-utualget har som m6l A medvirke til at EFObasen til enhver tid er aktuell
og fungerer optimalt.

Oppgaver:

-

6 behandle innmeldinger det er tvil om
A behandle tvister mellom bedrifter vedr. Elnummer
A behandle regler for EFObasen
A behandle nye hovedgrupper
A behandle eventuelle forbedringer vedrorende EFObasen
A utarbeide standardbetegnelser pA produkter i EFObasen, ogs6
nAr det gjelder forkortelser. Betegnelsen til et produkt skal kunne
benyttes av alle ledd i elektroniske dataoverforinger fra produsent
til sluttbruker.
vedlikeholde og utvikle Blokknummerstrukturen

EFObaseutvalget har i2012 bestAtt av:

Vibstad
Bredrup
Finnestrand
Hoff
Nordsetmoen
Paulsen
Dobbe

Knut
Frode
Helge
Inge
HAvard
Ole
@ystein

Solar Norge
BA-gruppen
Prysmian Group
Schneider Electric
Elektroskandia Norge
Hellermann Tyton
EFO

Frode Bredrup 96r ut av EFObaseutvalget31.12.2012 og blir erstattet av Morten
Bodtker-Lund, Otra Norge.
@ystein Dobbe blir pensjonist 31 .12.2012 og erstattes av Ole Christoffersen, EFO.
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Blokknummerklassene er kontinuerlig 6pne for videreutviklet ut fra innspillfra
brukere.
EFObaseufualget benyttes som ressurs i arbeidet med revidering av krav til
innhold og brukergrensesnitt av EFObasen.

7.

EFObasen
Det er utviklet en ny versjon av EFObasen med et enklere brukergrensesnitt,
spesielt for innlegg av produktbilder. Dagens EFObase har blitt bygget iflere 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 legges over pA ny plattform i m6nedsskiftet april/mai 2013.

Antall registrerte Elnummer i EFObasen har gdtt ned fra 266 729 pr. 1.1.2U2fl
263 057 pr 31.12.2012. Nedgangen skyldes manglende kvalitet pA innmeldte
produkter og som av den grunn blir awist.
Det var 130 medlemmer av EFO o9215 kunder som pr. 31.12.2012var registret
som produkteiere med Elnummer i EFObasen.

8.

IFD SignOn, buildingSMART og BIM
Byggebransjens ulike aktorer har over noen Ar arbeidet med prosjekter som har
som hovedmAl 6 legge til rette for 6 automatisere digital overforingen av
informasjon mellom alle ledd i verdikjeden. Det er et m6l A oppnA store
kostnadsbespare lser ved effektiviseri ng av hele byggeprosessen.
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
p rod u kti nform asj on d ig italt etter vedtatte Ap ne sta nd ard e r.
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 ufuikle en felles
"sokemoto/' / kommunikasjonsplattform, - IFD SignOn. Gjennom
IFD SignOn tilrettelegges en informasjonsteknologi i samarbeid med bransjenes
varedatabaser som moter markedets krav til A levere produktinformasjon pA
vegne av leverandsrer og grossister digitalt etter Apen standard ISO 120006-3,
ogs6 kalt lFD. Innovasjon Norge er med og finansierer utviklingen av IFD SignOn,
og prosjektet skal ferdigstilles i lopet av hosten 2013.
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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.
Elektroforeningen og Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industri, har
med bakgrunn i Bransjeavtalen og likhet i medlemmenes produktomrAder etablert
Renas som det verktoy som skal ivareta vAre medlemmers forpliktelser mot EEforskriften.
Renas stAr ikke selv for aWallshAndteringen 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 2012 fikk Renas 131 nye bedrifter inn
som medlemmer, og ved utgangen av 6ret hadde selskapet 2.981medlemmer.

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 vert gjennomfsrt 7 styremoter i 2012, og det har b6de fra styret og fra
administrasjonen vart satt stor fokus pA tiltak for utvikling av innsamlingsgraden
og kontroll av kontraktspartnerne med hensyn til overholdelse av kvalitative og
kvantitative forhold.

Arsberetning og Regnskap for 2Ql2falger som vedlegg til denne Arsrapporten.

10.

EDI GUKTRoNTSK DATAUwEKSLTNG)
EFO's XML-Utualg arbeider kontinuerlig med vedlikehold og utvikling av
elektrob ransjens handelsmeld inger.
EFO/NELFO flatfibr versjon 4.0 er nA en mye benyttet versjon av flatfilformatene.
Den ble ferdig utarbeldet i 2004 og er tilgjengelig pA EFO hjemmesider og kan
lastes ned pA www.efo.no/Fornedlastino/Flatfilfomater. Den bestAr av Vareformat,
Bestillingsformat, Ordrebekreftelsesformat, Rabattformat og Fakturaformat og
implementasjonsg u ider.
EFO/NELFO 5.0 XML ble utarbeidet i2007.
Meldingene finnes som EFO/NELFO 5.0 XML BESTILLING, EFO/NELFO 5.0 XML
FAKTURA, EFO/NELFO 5.0 XML ORDREBEKREFTELSE med skjemaer og
eksempler, og kan lastes ned pA www.efo.no/Fornedlastino/XMl-formater.
Meldingene er godt tilpasset hele byggebransjen og kan fritt benyttes av alle
aktarer.
EFO/NELFO 5.0 XML er kompatibel mot EFO/NELFO 4.0 og e2b versjon 3.3.
For A glare innholdet mer tilgjengelig for internasjonale brukere er det engelske
betegnelser pd "tags".
OgsA i2012 har mye av utvalgets arbeid vert rettet mot 6 tilrettelegge bransjens
handelsmeldinger for 6 kunne imotekomme myndighetenes krav.
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Det er utarbeidet en (mapping> for EFO/NELFO 5.0 XML mot EHF Faktura. Den
ka n lastes ned u nder www. efo. no/Forned lasti nq/XM L-formater,
Mapping_efonelfo50xm l-EH F_faktu ra.

XMl-Utvalget har a2012 bestitt av:
Jan Lsken Johannessen Elektroskandia Norge
Roger Tangen
Finn Heggelund
Geir Ornum
Lars Helgercd
Rune Stiauren
@ystein Dobbe

Onninen
Solar Norge
Ahlsell Norge
BA-gruppen
Norsk Teknologi
EFO

11. ElexrnoFoRUM
Tidligere styreleder i EFO, Bjorn Amundsen, og sittende styreleder, P6l Mathisen,
har i perioden sittet som EFOs 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),
Energi Norge, Industriens forening for Elektroteknikk og Automatisering (IFEA),
R6dgivende Ingeniorers Forening (RlF) og Elektroforeningen (EFO).
mAlsetting
*Elektroforums
A fremme el-bransjens betydning i Norge.
* A etablere bransjeaktiviteter med basis i organisasjonene.
* A bgge grunnlag for utvikling av synergieffekter.
:

mAlsetningene soker Elektroforum A oppnA gjennom:
*Disse
Eliaden
* Bransjestotte
* Neringspolitisk utualg
Elektroforum arrangerer hvert annet 6r elektromessen Eliaden som er
elektrobransjens stormonstring i Norge.
Elektroforum har startet et naringspolitisk prosjekt for A videreutvikle og
synliggjore elektrobransjens naringspolitiske plattform. Det er utviklet et
dokument for det naringspolitiske arbeidet i Elektroforum - Fundament for
konkunansekraft - som bestAr av 6 hovedstoler med hver sine prioriterte
overbygninger som alle har en rekke underliggende prioriteringer av saker.
Elektroforum NPU har i moter med partigruppene pA Stortinget gitt god
informasjon om hva elektrobransjen kan bidra med for 6 redusere klimagasser
gjen nom energ ieffektiviserin g og fornybar energ i.

EFO
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12.

Elnoeru
Eliaden 2012 ble arrangert pA Norges Varemesse i Lillestrom mandag 4. juni torsdag 7. juni 2012 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 videreufuikle livsviktig samfunnsmessig infrastruktur, og uten
elektrobransjen stopper Norge.
Elektro-, energi- og automatiseringsbransjen stAr for en betydelig samfunnsmessig
verdiskaping og er med i hele kjeden, fra vannet ifossen til industriellforedling og
velstandsutvikling for folk flest.
Elektrobransjen stAr for nytenkning innen viktige omrAder som miljo, ressursbruk
og utdanning og er en bransje som driver effektivt, skaper resultater og
arbeidsplasser.
Eliaden 2014 blir arrangert pi Norges Varemesse i Lillestrom mandag 2. juni torsdag 5. juni 2014.

13.

Nemro
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).
Geir Bjornstad sitter som EFOs representant i Nemkos rAd med PAI Mathisen som
varamann. I tillegg har RAdet 3 medlemmer som velges av og blant ansatte i
Nemko AS.
RAdet er Stiftelsens hoyeste organ og det tilligger RAdet A lede Stiftelsen og pAse
at den blir forvaltet pA en tilfredsstillende mAte, heri inngAr bl.a.:

o
o
o
o
.
.

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

Velge R6dets formann og viseformann.
Velge revisor og fastsette dennes godtgjorelse.
Avgjsre sporsmAl om vedtektsendringer og omdannelse/opphar.
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o

Tibette forretningsfarer og fastsette dennes godtgjorelse.

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

14.

EL-loftet
EFO og NELFO etablerte | 2004 et felles markedsforingsprosjekt for
elektrobransjen. Arbeidstittelen pd prosjektet er "ElJoftet", og det er et m6l at det
skal vare et langsiktig samarbeidsprosjekt mellom leverandorer, grossister og
installatorer. Det er et overordnet m6l 6 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 lor A ake elektrobransjens oppmerksomhet og
salg i sA vel det private som det profesjonelle markedet.

El-lsftet bestAr i hovedtrekk av tre elementer:

o

Intern opplaring av installalarer,ledere og montorer for A ufuikle
fagmannsrollen til ogsA 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.
o Myndighetskontakt for A ake innflytelsen i saker som angAr bransjens
rammevilkdr og arbeidsbetingelser.
Mange bedrifter i bransjen er aktive pA 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 st6r bak.
EFO og NELFO (NT) bevilget hver 5 mill. kroner til kampanjer i 2012.
EFO er representert i styringsgruppen for El-loftet med P6l Mathisen og Jens-Dag
Vatndal.
NELFO har etablert en Interessegruppe for Energi Effektivisering(lEE) som skal
koordinere sitt arbeid med El-loftet, og hvor EFO etter invitasjon er representert
styringsgruppen med tre representanter:
Torgeir Andersen
Schneider Electric Norge AS
Manuel Carreno
ABB AS
Martin Rafdal
Glamox ASA, Glamox Luxo Lighting
For 2013 har EFO og NELFO bevilget hver 3 mill. kroner til kampanjer.

15.

IITenIISJoNALEAKTIVITETER

1s.1 NoRoeru
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 ufuiklingen innen hvert land.
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2012-matet ble avholdt i Helsinki 24. september, - og det ble utuekslet
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 mste skalvere i Oslo 17. september 2013.

15.2

Deru eUnOpEtSKE EL-GROSS|STUN|ON (EUEW
Den Europeiske El-grossistunionen (EUEW) gjennomforte sin Arlige
kongress i AmsterdamT.- 10. juni 2012. Fra Norge deltok 2 delegater fra
grossister og 1 delegat fra EFO. Det var til sammen 194 delegater, og totalt
inklusive avrige gjester var det 227 deltakere.
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 58. kongressen 6.-9. juni 2013 i Sopot i Polen.

16. ManreossITUAsJoNEN

FoR ELBRANSJEN I2012

For 2012 var utuikling i forhold ttl2011 som talger:

*

Faktisk oms. utvikling

grossister

+ 6,2

o/o

BEDRIFTENES L@NNSOMHET (1991 - 2011)

Viviser noen grafiske fremstillinger med hensyn til produsentenes, importorenes
og grossistenes utuikling iperioden 1991 - 2011, se side 21-22.
Noen tall for 2012 fra SSB (pr. 7. mars 2013):

*
i husholdninger mv.
* Konsum
i offentlig forvaltning
* Konsum
BNP
* Fastlands Norge
* Lonn pr. norm alArsverk
* Konsumprisindeks (KPl)
* Arbeidsledighetsrate (nivA)
*
(nivi)
* Pengemarkedsrente
(nivA)
Realrente etter skatt

EFO

2,9 0/o
2,1 0/o
3,2 0/o
3,5 0/o
4,0 %
0,8 0/o
3,2 0/o

2,2%
2,1
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Total rentabilitet for importorer
20
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Total rentabilitet for grossister
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Total rentabilitet = Res. far disposisjon/Totale aktiva

EFO
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Omsetningsutvikling grossister 1990 - 2012
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BYGG & ANLEGG
Nve bolioer
Forelopige tall fra SSB viser en igangsetting pA 30 142 boliger for 2Q12. Dette gir
en oppgang pA om lag g % sammenlignet med 2011. | 2011 endte vi opp rett i
underkant av 28 000 igangsatte boliger.
Nye bolioer - proqnoser mot 2014
I prognoser fra september i Ar ventet vi en igangsetting i2012 pA 30 000 boliger,
og tallene fra SSB viser at dette stemmer godt. Endelige tall foreligger fsrst 5.
mars, men disse blir sjelden vesentlig revidert. Det forventes en jevn oppgang til
31 000 boliger i 2013, og 33 000 nye boliger i 2014. Oppdaterte prognoser for alle
fire segmenter publiseres av Prognosesenteret 20. mars, da med prognoser frem
til og med 2015.
Nve vrkesbyqq
Det ble gitt igangsettingstillatelser til om lag 4,9 mill. kvm. yrkesbygg i 2012. Dette
er en nedgang pd 2 prosent i forhold til 201 1. lgangsettingen a 2011 endte pA 4,96
mill. kvm.
Nve vrkesbyoq - proqnoser mot 2014
Etter en noe svak avslutning pA Aret endte vi altsA opp med 4,9 mill. kvm.
igangsatt yrkesbyggareal a 2012. Dette var noe i underkant av prognose fra
september pA 5 mill. kvm. Det ventes en jevn oppgang frem mot 2014, med 5,15
milf. kvm i2013 og 5,3 mill. kvm i2014.
ROT boliqer
MAlinger av markedet for ROT boliger ga en vekst fra2010 til 2011 pA2 %. Dette
er noe lavere enn vi forst sA for oss.
ROT boliser - proonoser mot 2014
2012 og 2013 byr pA ytterligere vekst i dette markedet. Det forventes at aktiviteten
oker med 5 o/o i 2012, som er et noe hoyere anslag enn prognosene fra mars.
HovedArsaken er en uventet sterk vekst i byggevarehandelen. | 2013 og2014
venter vi, som sist, en vekst pA hhv. 3,5 og 3 prosent. Arsaken til den noe lavere
veksten i 2014 skyldes at vi tror at markedet vil ha problemer med A mote all
ettersporselen grunnet mangel pA produksjonskapasitet.
ROT vrkesbyqq
Beregninger viser at ROT yrkesbyggmarkedet vokste med om lag 2 prosent
2011.

i

ROT vrkesbvso - prosnoser mot 2014
Det forventes at markedet vil fortsette 6 vokse i 2012 og 2013. Veksttakten oker til
6 o/o i 2012, som er hayere enn forrige anslag, ogsA her grunnet hoy aktivitet i
byggevarehandelen. Deretter venter vi som sist en vekst pi hhv. 4 og 3,5 prosent i
2013 og 2014. Arsaken er akt satsing pA energisparing i offentlige bygg, samt
gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet. VAr vurdering er at satsingen vil gare
seg gjeldene alleredei2Ol2 for offentlige bygg.

EFO
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17.

HvononN

ER UTSIKTENE FoR

2013?

Utviklingen av noen makrookonomiske hovedstsrrelser iflg. SSB er:
*
*
*

Konsum i husholdninger mv ...
Konsum i offentlig forvaltning.. :
Brto. nasjonalprodukt (BNP) ... :
- fastland Norge ......................
Lonn pr. normalarsverk... ... :
Konsumprisindeksen (KPl) ..... :
Arbeidsledighetsrate (nivA) .....
Pengemarkedsrente (nivA) ..... l
Realrente etter skatt (nivA) ..... l
.

:

*

*
*
*
*

:

3,3 0/o
2,2 0/o
2,4 0/o
2,6 0/o
3,8 0/o
0/o
1 ,5

3,4%
1,9
1,2

0/o
0/o

Vi sakser fra Statistisk sentralbyri:
Aktivitetsveksten i norsk okonomi ble lavere mot slutten av lior6ret og ventes 6
utvikle seg moderat framover. I den narmeste tiden vil vekstimpulser komme fra
innenlandsk ettersporsel. Internasjonalt ventes ufuiklingen A bli enda noe svakere
6r enn i fjor.
Vdr vurdering av konjunkturutviklingen de narmeste Arene er litt mindre positiv
enn tidligere. Arbeidsledigheten har ifolge arbeidskraftsundersokelsen okt mot
slutten av tior6ret, og veksten i BNP Fastlands-Norge var i 4. kvartal lavere enn
trendveksten selv om en justerer for tilfeldigheter i form av lavere vekst i
kraftproduksjonen. Viventer imidlertid at veksten vil ta seg litt opp igjen gjennom
innevarende 6r og bli i overkant av trendvekst.
Noroes handelspartnere i lanqvario nedqang
Den internasjonale konjunkturnedgangen forsterket seg mot slutten av 2012. I
euroomrAdet har BNP falt de fem siste kvartalene. I USA er veksten meget
moderat. Arbeidsledigheten er svart hoy begge steder. Negative virkninger pA
aktivitetsutviklingen av stram finanspolitikk forsskes motvirket med renter ner null
og ekspansiv likviditetspolitikk. Statsgjeldsrentene ide mest gjeldstyngede
landene i Europa har kommet klart ned siden i tior sommer, og frykten for at
enkelte land vil forlate pengeunionen er redusert. Veksten har dessuten avtatt i
mange framvoksende skonomier. Dette demper utviklingen i OECD-omridet
ytterligere. Samlet sett venter vi at konjunkturnedgangen hos Norges
handelspartnere fortsetter inn i 2015. Sammen med stadig tap av kostnadsmessig
konkurranseevne i norske bedrifter, bidrar dette til en svak utvikling for tradisjonell
norsk eksport. Fra neste Ar vil imidlertid ettersporselsveksten i norske
eksportmarkeder gradvis oke litt, og bidra til at veksten tar seg noe opp i
trad isjonell norsk eksport framover.
BoliqlAnsrenta ytterlisere litt ned
Lave internasjonale renter som folger av den svake internasjonale
konjunktursituasjonen, sterk krone, lav inflasjon og moderat press i
arbeidsmarkedet har lart til svart lav norsk styringsrente. Redusert usikkerhet i
rentemarkedet og fraver av forventninger til okte styringsrenter p6 kort sikt har
bidratt til at pengemarkedsrenta nA i et halvt 6r har ligget stabift rundt 1,9 prosent.
Vi legger til grunn at den vil holde seg om lag pA dette nivAet ut 2013. Krona
ventes likevel 6 styrke seg noe framover. BoliglAnsrenta folger i stor grad
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pengemarkedsrenta med et tidsetterslep, men pAslaget pA pengemarkedsrenta
har skt i det siste. Dermed faller rentene husholdningene stAr overfor bare litt i
starten av 2013, mens boliglAnsrenta som drsgjennomsnitt kan bli litt lavere enn i
2012. Gjennom de neste Arene regner vi med at styringsrenta gradvis settes opp,
og at pengemarkedsrenta kommer opp i vel 4 prosent | 2016. Vi regner med at
p6slaget pA pengemarkedsrenta etter hvert reduseres fra dagens niv6 slik at
boliglAnsrenta som Arsgjennomsnitt da kan anslAs til 5,5 prosent.
Hov reallonnsvekst oo lav inflasion
I industrien sliter noen eksportorienterte neringer med lonnsomheten etter flere Ar
med relativt hoy lonnsvekst, kronestyrking og svake ettersporselsimpulser. Dette
sammen med et litt mindre stramt arbeidsmarked kan bidra til at lsnnsveksten
reduseres ytterligere litt, fra fjorArets 4,0 prosent. Et betydelig overheng medforer
at lsnnsveksten trolig ikke kommer lenger ned enn 3,8 prosent. Med en
prisstigning anslAtt til 1,5 prosent vil det likevel bli en betydelig reallonnsokning
ogsd i 2013. Vi venter at lonnsveksten deretter tar seg litt opp, i takt med bedring i
verdensokonomien og etter hvert noe svakere krone. Men inflasjonen vil ogs6 oke
noe. Dermed vil reallonnsveksten kunne svinge rundt Arets forventede nivA pi 2,3
prosent de neste tre 6rene.
Hoy inntektsvekst i husholdninoene bidrar til okt forbruk
Den hoye veksten i husholdningenes realinntekter ventes A fortsette, men okte
renter vil etter hvert dempe utviklingen. En betydelig del av inntektene spares,
men sparingen som andel av inntekten kan reduseres litt i de neste irene. Det
ligger dermed an til en klar konsumvekst i de neste 6rene. Ettersom det er en
markert befolkningsvekst i Norge, oker bide inntekt og forbruk regnet per
innbygger vel 1 prosentpoeng mindre enn tallene i tabellen som er for
husholdningene som gruppe.
Avtakende boliqprisvekst
Hoy inntektsvekst, utsikter til fortsatt relativt lave renter og hoy befolkningsvekst er
drivkreftene bak den hoye veksten i boligprisene i de siste 6rene, og til at de
fortsetter A ake. Framover vil imidlertid okte renter og storre boligkapital bidra til at
prisveksten reduseres noe. Realprisen pA boliger ventes A ake i hele perioden.
Dette stimulerer boligbyggingen, som vil holde seg hoy, men veksten i
boliginvesteringene antas 6 avta gradvis framover.
Avtakende veksti m p u lser fra petro le u msvi rksom heten
Investeringene i petroleumsvirksomheten har i de to siste Arene okt med over 14
prosent. Selv om vi tror oljeprisen vil falle noe framover, legger vi til grunn at
investeringene fortsetter A oke, men i et lavere tempo. OgsA investeringen i
fastfandsneringene ventes A ake noe framover, men langt mindre enn i
foregAende konjunkturoppganger pA grunn av de svake internasjonale impulsene.
Moderat ekspansiv fi nanspolitikk
Vi legger til grunn at det vil vare moderat ekspansive impulser fra finanspolitikken
framover. Offentlig konsum viltrolig vokse mindre enn BNP Fastlands-Norge,
mens realveksten i offentlig investering og i stonader til husholdningene trolig blir
hoy. Statens petroleumsinntekter vil vere betydelige ogsi i 6rene framover.
Dermed ligger det an til at Statens pensjonsfond utland oker mye.
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Oljepengebruken kan derfor komme ned i omrAdet 2,5-3 prosent av fondsverdien
b6de i Ar og i Arene framover.

Vekst isysselsettinoen oo lav lediqhet
Syssefsettingen har skt kraftig gjennom konjunkturoppgangen, men veksten
bremset klart opp gjennom andre halv6r i fior. Framover regner vi med at
sysselsettingen vil fortsette A ake moderat. Arbeidsledigheten har okt noe i det
siste og vi regner med at den pA Arsbasis vil oke litt iforhold til ifor, for deretter 6
holde seg n€r uforandret ut prognoseperioden.

HOVEDSryRET
MARS 20 1 3 Arsberet nins 2012
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REGNSKAP IBUDSJETT FOR EFO
Alle tall i 1000 kr.

Elektroforeningen

Regnskap
2011

Pr. 31.12.12
Regnskap

Budsjett

Awik

Budsjett

2013

Driftsinntekter:
EFObasen
Serviceavg ift

6.533

| kontingent

Andre inntekter
SUM INNTEKTER

Driftskostnader:
Lann og feriepenger
Andre personalkostnader
Avskrivninger
Lokaf kostnader

Leie / leasing utsyr
Serverdrift
Drift og vedlikehold EFObasen
IFD SignOn prosjekt

Statistikksystemer
Kostnadsfort utstyr
Rep. og vedlikehold
Web-sider for EFO
Hefter, trykksaker, etc.
Regnskap / Revisjon / Honorare
Kontorkostnader
Telefon, porto og gebyrer
Reise / Diett / Bilgodtgjoretse
Salg / Reklame / Markdata
Kontingenter og gaver
M otekostnader / Representasjor
Tap pa fordringer
Andre kostnader

3.949
27
10.509

6.801

1)

4.198

2)

201

4.000

198

7.200
4.200

600

-404

350

11.200

-5

11.750

2.490

209

3.200

.100

237

1.450

3)

196
11 .1

6.600

95

2.699

4)

1.090

1.337

5)

87
360

437

575

-139

900

374

380

-6

420

4

5

5

0

5

2.381

230

173

1

230

I

-58

0

I

163

305

165

140

740

201

107

100

7

300

66

33

100

-68

50

31

120

20

100

100

3

26

0

26

25

0

0

50

-50

60

0

0

20

-20

20

150

98

160

60
70

-4
-5

50
60

e)

224

248

55

56

68
193

65
257

190

67

200

119

68

80

21

54
406
-70

-12
-46

80

60

48

SUM KOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Nto. avk. fond / renter

ORDINERT RESULTAT
Naringspolitikk
El-foftet
RESULTAT

Elektroforeningen

516

100
10)

50

61

400

-100

20

14

345
30
40

-26

10

5.918

6.713

6.300

413

8.300

4.590

4.482

4.900

-419

3.450

80

122

100

22

50

4.671

4.603

5.000

-397

3.500

0

0

0

0

-5.000

0

-500
-3.000

0

-397

0

-4.569
101

-5.000
-397

11)

12)

12.03.2013

BALANSE
Elektroforeninqen

01.01.2012

31.12.2012

EIENDELER
Kontormaskiner / inventar

1.493.105,00

2.096.097,00

SUM variqe driftsmidler

1.493.105,00

2.086.097,00

Aksjer / fond

564.266,95

54.400,00

0,00

0,00

564.266,95

54.400,00

2.057.371,95

2.140.497,00

Fordrinqer ansatte
SUM finansielle anleqqsmidler
SUM Anlesssmidler
Kundefordringer
Avsetning for tap kundefordringer
Andre fordrinoer
SU M kortsiktiqe fordrinqer

157.569,75
(70.000,00)

139.255,75

150.000,00

150.000.00

237.569,75

288.255,75

32.902,90

205.995,65

SUM forskuddsbetalt

32.902,90

205.995,65

1.765,50

Bankinnskudd

4.131 .667,30

362,00
2.377.311,81

SUM Bankinnskudd oq kontanter

4.133.432,80

2.377.673,91

SUM Omlspsmidler

4.403.905,35

2.871.825,21

6.461.277 ,20

5.012.312,21

4.427.326,02

4.427.326,02
(396.616,69)

SUM eqenkaoital

4.427.326,02

4.030.709,33

Leverandorgjeld

2.295.088,15

671.388,56

Skattetrekk og arbeidsgiveravg ift
Merverdi- og investeringsavgift
Pifopne feriepenger og lann
Annen kortsiktiq qield

294.966,56
(848.619,52)

369.852,35
(358.763,56)

275.1 15,99

281.625,53

17.500.00

17.500,00

SUM kortsiktiq qield

2.033.951 ,19

981.602,89

6.461.277,20

5.012.312,21

SUM EIENDELER

13)

14)

0,00

Forskuddsbet. kostn.

Kasse

6)

15)

16)

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Resultat hittil i 6r

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

17)

17)

Oslo, 12. mars 2013

Hovedstyret i Elektroforeningen

Geir Aronsen

Elektroforeningen

(

Geir BjOrnstad

(styremedtem)

12.03.2013

Noren ru RecNSKAp 2012:
nsipper, vesentli ge reg nskapsposter
Arsregnskapet bestAr av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i
samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for sm6 foretak. Arsregnskapet
er basert pi de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld folger
regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av
transaksjoner og andre forhold, legges det vekt pA okonomiske realiteter, ikke bare juridisk
form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsfsres.
Reg nskapspri

In

ntektsfsrings- og kostnadsfori ngstidspu n kt, - sammenstil

I i ng
Inntekt resultatfsres som hovedregel nAr den er opptjent. Inntektsforing skjer folgelig normalt
pi leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsfsres
samtidig med de inntekter utgiftene kan henfores til. Utgifter som ikke kan henfsres direkte til
inntekter, kostnadsfsres nAr de pAloper.

Fordringer
Fordringer er oppfort til pAlydende med fradrag for forventede tap.
Noter:

1. EFObasen har okte 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. Awik lonn skyldes overlapping av 2 medarbeidere ved nyansettelser som erstatning
etter oppnAdd pensjonsalder.

5. Awik skyldes overlapping som i note 4 og tillegg i premieinnbetaling

til

pensjonsforsikring.

6.

Avskrivninger og varige driftsmidler:
Kontor-

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost

Tilgang

01.01
3t.t2

Akku mulerte avskrivn i nger 01.01.

Arets

avskrivninger/nedskrivinger

Akkumulerte av - og nedskrivninger
BokfOrt verdi

3t.t2.

Qkonomisk fevetid
Avskrivningsplan

Elektroforeningen

Basen

EFO Basen

EFO

IFD base

Synkronizer

22.800 24G.O1O 940.391
0
0
9tt.z99
000
22.800 246.050 1.957.690

Avgang

Anskaffelseskost

EFO

maskiner kontrollmod

9.L20
4.5G0

3t.t2

82.OL7
82.OL7
164.034

9.t20
56r

82.016
36r
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375.000
112.500
0
487.500

0
268.990
268.990

81.250

1.589.700

406.29

3lr

36r

0

2012

2011

1.5u.24t
t.o29.799
00
2.6t4.040
9t.t37
436.8t7
527.954

2.086.086

L9.240

L.56L.ML
1.579.691
0
96.577
86.577

L.493.LO4

12.03.2013

7.

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

8.

Awik som skyldes innkjop av nytt utstyr etter innbrudd i kontorlokalene.

9.

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

forbruk

kr. 80.570,40
" 54.151,00
" 111.926,40
'f
1.140,00

Regnskap
Revisjon
Juridisk bistand *)
Andre

10.

kr. 80.000,00

''
"

55.000,00
15.000,00

fr.

SUM

")

Budsiett

1S0.000,00

Juridisk bistand tiIASLEM 12 og endring av selskapsform etter pAlegg fra
Bro n n oys u nd reg istrene.

Awik

pA grunn av at EFO tok storre andel av kostnadene tiljulearrangementet enn
budsjettert.

11. Det har ikke

vart tap

pA fordringer t 2012, og tidligere avsetninger er tilbakefort etter r6d

fra revisor.
12. EFO andel av EFO/NELFO markedsforingsprosjekt
budsjett.

13. Aksjer og fond:

Elioftet i2012 er i henhold til

Markedspris

kr. 50.000,00

Aksjer i Renas AS
Aksjer i eDok AS

f'

4.000,00

Anskaffelse

kr.

''

50.000,00
4.000,00

14. Kundefordringer som i er fakturert i desember 2012 og forfaller til betaling ijanuar 2013

og utestdende for EFObasen som ikke er betalt ved forfall.
15.

Lin til IFD SignOn fra hver av partene

pA kr. 150.000 i utviklingsfasen av prosjektet.

Partene er Norsk Byggtjeneste, Norske Rorgrossisters Forening (NRF) og EFO. IFD
SignOn etableres som selskap nAr det er klart for drift.
16. Forskuddsbetalte
17.

kostnader er forsikring og bilkostnader inklusive leasing.

Leverandorgjeld er i all hovedsak en faktura fra El-lsftet som forfaller til betaling ifebruar
2012.

Elektroforeningen
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KPMG AS
P.O. Box 7000 Majorstuen
Sarkedalsveien 6
N-0306 Osfo

Telephone +47 04063
Fax +47 2260 96 01

Internet

www.kpmg.no

Enterprise 935 174 627 MVA

Til irsmstet i Elektroforeningen
REVISORS BERETNING
Uttalelse om ilsregnskapet
Vi har revidert irsregnskapet for Elekfoforeningen som viser et underskudd p&,kr 396 764.
Arsregnskapet bester av balanse per 31. desember 2012 ogresultatuegnskap for rcgnskapsiret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og
andre noteopplysninger.
Styrets og daglig leders

wuvufor

fusregnskapet

Styet og daglig leder er anwarlig for i utarbeide irsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og gd regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som styret og daglig leder finner nodvendig for i muliggisre utarbeidelsen av et
irsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller
feil.

pliWer
Vir op'pgave er i gi uttrykk for en mening om dette irsregnskapet pi bakgrunn av vir revisjon.
Vi har giennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder Intemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
kraq og planlegger og giennomforer revisjonen for I oppn& betryggende sikkerhet for at
Revisors oppgorter og

irsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon inneberer utfsttlse av handlinger for i innhente revisjonsbevis for belopene og
opplysningene i irsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjonn, herunder
vurderingen av risikoene for at irsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar rcvisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et 0rsregnskap som gir et rettvisende
bilde. Form&let er i utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omste,ndighetene,
men ikke for i gi uttykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontoll. En
revisjon omfatter ogsi en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige,
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede
presentasjonen av irsregnskapet.

Etter vir oppfatring er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vir konklusjon.
KonHusjon
Etter v&r mening er irsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til Elektroforeningen per 31. desember 2012 ogav resultater for
regnskaps&ret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
rcgnskapsskilft i Norge.
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Rqisors betantng 2012
Elektroforeningen

Uttalelse om ovrige forhold

KonHwj on om fus beretningen

pi vir revisjon av trsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
irsberehingen om irsregnslepel forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap
er konsistente med irsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Basert

KonHrcjon om registrertng og dohntentasjon
Basert pi vir revisjon av trsregnskapet som beskrevet ovenfor, og konhollhandlinger vi har
funnet nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsopdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontoll av historisk finansiell
informasjou, mener vi at ledelsen har opp$lt sin plikt til A sorge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selsknpets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
boldoringsskikk i Norge.
Oslo, 18. mars 2013
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ARBE TDSPRocRAM FoR EFo
1.

An 2ol:

EFObasen
Det er et mil at EFObasen skal vere den foretrukne varedatabasen i for elektroprodukter
byggvareindustrien.

i

EFO har utviklet en synkroniseringsmodul som tilbys grossistene for effeltiv oppdatering
av produktdata fra EFObasen til brukers varedatabase. Det skal igjen oke tryggheten for
innholdet i overfsrte produktdata og bidra til skt kvalitet i EFObasen.

pi ny plattform som ferdigstilles 2.|<vartal2013. 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
med forslag til GSI som er prosjektadministrator i Norge.
2.

IFD SignOn
Store markedsaktsrer som Statsbygg, Forsvarsbygg og flere enfieprenorer 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 6pne standarder i den
digitale BIM. Det vil igien stille krav til at produktinformasjon skal leveres digitalt i den
ipne standarden ISO 12006-3, ogsi kalt IFD.
EFObasen er tilrettelagt med egenskapsfelt for leverandorenes produkter etter den samme
6pne ISO-standarden slik at de kan tas i bruk i BIM nir det kreves av markedsaktsrene.

For i mste markedets krav har EFO sammen med Norsk Byggtjeneste (NOBB-basen) og
Norske Rorgrossisters Forening WS (NRF) etablert et prosjeks, 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 inngitt en OFU-kontrakt med Innovasjon Norge, og Forsvarsbygg er med
prosjektet som krevende kunde. Prosjektet skal tilrettelegge for ssmlss
informasj onslogistikk og effektiv e-handel.

i

IFD SignOn ferdigstilles i 3. kvartal 2013.
3.

Statistikk
Hensikten med EFO salgsstatistikker er i gi et bilde som et av flere verktoy 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.

G-statistikken og segmentstatistikkene fungerer meget tilfredsstillende mens de owige PIsegmentene 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
v&re en plikt for alle som er medlem i EFO i delta i de statistikkene som foreningen har.
Dersom generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets innstilling er det et mil at nytt
regelverk trer i kraft med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2013.

Arbeidsprogram EFO 201
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4.

Markedsinformasjon

i

holde medlemmene oppdaterte pi markedsprognoser viderefsrer EFO
samarbeidet med Prognosesenteret og sender informasjon om markedsutvikling og
forventninger fire ganger i iret.
EFO henter ogsi makroskonomiske hovedtall fra SSB som sendes medlemmene nfu dette
foreligger.

I den hensikt

5.

Naringspolitikk
Den elektrotekniske bransjen har som hensikt 6 pivirke politiske beslutningssystemer, og
EFO vil giennom Elektroforum delta i de nreringspolitiske prosesser som utvikles og settes
ut i livet.

Stikkord for temaer: Klima og miljo, rekruttering, naringen nasjonalVintemasjonalt,
forskning/innovasjon, strbarheVsamfunnsansvar og politikk/ media.
Temaene er underlagt en rekke enkeltsaker som energieffektivisering, ny fornybar energi,

vannkraft, kompetanse, globalisering, virkemiddelbruk, rammevilkir etc.
EFO besluttet pi generalforsamlingen i2012 i etablere en ny stilling for neringspolitisk
medarbeider i2013. Stillingen finansieres med 6 redusere ElJsftet med NOK 2 000 000,fra og med 2013.

o

mil:
A bidra til at den elektrotekniske neringsklyngen heves pi

o

A bidra til en sterkere synliggjoring av elektronrringens samlede verdiskaping i det

EFO etablerer et naringspolitisk utvalg (NPU) som har som

den neringspolitiske

dagsorden i Norge.

offentlige rom og hos politiske beslutningstakere.
NPU i EFO skal sammen med neringspolitisk medarbeider arbeide for 6 ni miLlene
gjennom deltakelse i Elektroforums NPU med innspill og bidrag.
6.

ElJoftet, et ma rkedsfori

n

gs

prosiekt for elektrobransjen

EFO skal pA vegne av medlemsbedriftene i prosjektets styringsgruppe og prosjektgruppe
sikre utvikling, giennomforing og oppfolging av Ellsftets aktiviteter med det mil:

.

A ske sluttkundens bevissthet om losninger og tilbud som elektrobransjen leverer.
o A ske salget i alle deler av verdikjeden.
. A beholde verdiskapingen i bransjen.
EFO har 50 % eierskap av ELJsftet og finansierer medlemmenes andel av bidrag til
gjennomforingen.
7.

Distribusjon elektrisk materiell i Norge
Det er et mil 6 oppdatere distribusjonskan for elekhisk materiell i Norge, og EFO ssker i
etablere en arbeidsgruppe sammen med NELFO som kartlegger hvordan elektrisk materiell
distribueres i Norge og hvordan omsefringen fordeler seg p6 de ulike omsetningsledd.

Arbeidsgruppen skal i dette arbeidet sske 6 fh oversikt over DlY-markedet og trender i det
norske markedet.
8.

Miljo
EFO har som mil 6 bidra til miuotiltak giennom milrettet energieffektivisering som
reduserer energibruk i bygg.

Arbeidsprogram EFO 201 3
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rc
mil 6 hindre at kasserte elektroprodukter kommer pA aweie og blir et
miljoprobleh, oB EFO skal folge opp og medvirke til at medlemsbedriftenes forpliktelser
og rettigheter med hensyn til EE-forskriftene (WEEE-direktivet) og Bransjeavtalen ivaretas
Det er et

av Renas som forutsatt.

EFO deltar i naringspolitisk utvalg (NPU) i Elektroforum med det mil6 identifisere
elektrobransjens muligheter til losninger og initiere tiltak som reduserer CO2 -utslipp og
bidrar til i stoppe den negative klimautviklingen.

9.

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

{0. Medlemsmoter og seminarer
EFO vil arrangere medlemsmoter med tidsriktige temaer i og pi tvers av
gruppene/faggruppene og vere et fagforum for den elekhotekniske bransje.

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

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

13. MedlemsverYing
EFO ssker nye medlemmer med basis i bedrifter som er relevant.

14. Eliaden2014
Hovedmilsetningen for Eliaden 2014 er 6 skape et overordnet, formilstjenelig a:rangement
for automatiserings-, elekfo- og energibransjen.

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

Arbeidsprogram EFO 2013

til

at Eliaden

20l4blir

en god arena for medlemmene.
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El-lgftet 201.4

til fortsatt finansiering av markedsforingsaktiviteten El-lsftet
i2014 begrenset oppad til samme belop som i ir, og at generalforsamlingen gir Hovedstyret
mandat til 6 evaluere markedsfsringsprosjektet innen l. juli 2013 ogbeslutte hvordan det skal
Hovedstyret ber om oppslutning

viderefsres.
Finansieringsrammen for 2014 begrenses oppad

til 3 MNOK for EFO.

Til Generalfo rsam lin gen

general forsamling\serviceavgi

ft

.

doc

SERVICEAVGIFT 2OI4

OwTSETNTNG

SnnvrcEAvcrFT

KoxsERN/r.ru)E-

INKL. MVA

EKSKL. I\,IVA

KONSTELLASJON

0-9

mill kr.

12.000,-

10-r9

tf

r6.500,-

20-29

tf

19.500,-

30-49

tf

27.000,-

50-74

ff

31.500,-

7s-99

fl

37.500,-

00- 149

tl

40.500,-

150-249

tl

44.250,-

250-349

tf

45.750,-

72.000r-

3s0-499

rf

55.500,-

94.500,- 'r)

500-699

tf

65.000,-

I 16.500,-

{c)

700-999

tf

76.000,-

135.000,-

,,t)

l 000- 1499

tf

88.000,-

168

fl

102.000,-

202.500,- 'r)

1

r

500-

'r€)

.750,- 'r)

MVA kommer i tillegg med 25 oh

*)

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

NB!

EFO

EFO Informasjon er kostnadsfri nir den sendes som e-post mens det piloper en
tilleggsavgift pn kr. 300,- for papirutsendelse pr. ekstra mottaker ut over hovedkontakt
pr. bedrift.
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Sak 8 Forslag

til endringer i Lov for EFO

Forslas 1:
EFO har mottatt forslag fra ABB om 6 endre EFOs vedtekter slik at de er i overensstemmelse
med medlemmets krav til medlemskap i bransjeorganisasjoner.
Det vises

til "Lov for EFO" $ 5 som mi inneholde

en eksplisitt bestemmelse om at

konkurranseloven skal overholdes. I dag inneholder vedtektene kun en begrenset bestemmelse
om overholdelse av lover og regler, der det i $ heter at:

[1. avsnittJ
Ethvert medlem plikter d overholde foreningens lover og d respeldere foreningens
"

beslutninger.
Intet medlem md opptre pd en mdte som strider motforretningssHkk og/eller er egnet til d
slcade

foreningen."
Denne vedtektsbestemmelsen foreslis endret for tydeligere i henvise til konkunanseloven, og
ABBs jurist foreslir folgende justerte ordlyd (ny tekst er understreket):

"p.

avsnitt beholdes som det erJ.

Ethvert medlem plikter d overholde foreningens lover og d respeldere foreningens
beslutninger.
Intet medlem md opptre pd en mdte som strider motfonetningsskilck ogleller er egnet til d
slrade foreningen, herunder plilcter etlue
ko nhtr r an s e I ov giv nin ge n. "
Hovedstyret behandlet forslaget i Hovedstyremste nr. 5ll2 ogbesluttet 6legge det frem som
forslag til endring av Lov for EFO $ 5 pe ordiner generalforsamling i april 2013.
Hovedstyret ber om generalforsamlingens tilslutning
over med ny understreket tekst.

til6

endre $ 5 med tilfoyelse som angitt

Forslas 2:
Det har vert en utfordring 6 fh oppslutning fra medlemmene i Pl-gruppen til 6 melde inn
omsetningen i Pl-statistikken, og med unntak av noen produktomrider er det heller dnrlig

kvalitet

pi

statistikktallene.

Regelverk for hvem som skal motta statistikker er i prinsippet at det er kun de som deltar i PIeller G-statistikken som fir tilgang pi PI- og G-statistikkene.
Deltakerne i G-statistikken har sett seg lei pi dette og vurderer 6 stenge tilgang pe Gstatistikken til andre enn de grossistene som deltar i denne.
Hovedstyret har behandlet regelverket for statistikker og har i Hovedstyremste
besluttet 6 innstille

til generalforsamlingen

ff.lll3

at det tas inn i vedtektene at medlemskap i EFO

forplikter deltakelse i enten PI- eller G-statistikken med innmelding av omsetringen for eget
firma innen tidsfrist fire ganger pr. er.

lI

I

m
Medlemmene skal ogsi forplikte seg

til i delta i Nskkeltall statistikken

og Lonnsstatistikken.

Dersom et medlem ikke deltar i statistikkene foreslir styret at det kan fsre
foreningen.

til eksklusjon fra

til at deltakerne m& ta eierskap til statistikkene gjennom daglig leder, at
tidsfrister skal overholdes og at alle ledd mi kvalitetssikre innmeldingen.
Det ble ogsi vist

Forslag fra Hovedstyret

til generalforsamlingen:

Medlemslrap iforeningenforplilaer det enkelte rnedlem innen angitt tidsfrist d melde inn egen
omsetning til relevant salgsstatistikk (PI- eller G-statistikk) fire ganger pr. dr og til

Nslrlreltallstatistikk og Lannsstatistik* en gang pr. dr.
Overtredelse kan fore til eksHusj on fra foreningen.
$ 19 i Lov for EFO omhandler prosedyre for eksklusjon.
Hovedstyret ber om generalforsamlingens tilslutning om tilfoyelse av ny $ i Lov for EFO som
forplikter i h.h. til ordlyd over.

Lov for EFO om endringer av foreningens lover:
$21
Forslag til endring av foreningens lover skal forelegges ordiner eller ekstraordiner
generalforsamling. Innkallelse skjer med tre ukers frist.

For i fatte vedtak om endring av lovene kreves 213 flerlall av de tilstedevarende stemmer
generalforsamlingen og minst ll3 av medlemsbedriftene mi vere representert.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdyktig skal forslaget forlegges pi ny
generalforsamling hvor endringene kan besluttes med2l3 flertall av det representerte
stemmetall.
Oslo, 24. januar 2013

Hovedstyret i EFO

pi

Til: Generalforsamlingen

201 3

12. mars 2013

Fra: Valgkomiteen
Valgkomiteens innstilling er enstemmig:
HOVEDSTYRET:
Styreleder: Pal Mathisen

ELKO AS

Gjenvalg

1Ar

Medlem: Endre Espeseth
Medlem: Erik Gjemdal
Medlem. Geir Aronsen

Onninen AS

Gjenvalg

2Ar

Nexans Norway AS

lkke pA valg
lkke pl valg

1Ar
1Ar

ABB AS

Gjenvalg

2Ar

Osram AS

lkke

ELKO AS

Gjenvalg

2Ar

Solar Norge AS
Otra Norge AS
Bergglrd Amundsen & Co. AS

lkke pA valg

1Ar

Gjenvalg
Ny

2Ar
2Ar

Glamox ASA

lkke pA valg

1 Ar

Gjenvalg
lkke pA valg
Ny

Medlem.

Elektroskandia Norge AS

Lederne i Pl- og G-styret

GRUPPESWRER:
P RO D U S E

Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

NT-/ I M PO RT ARSTYRET:

Geir Bjornstad
Arvid Furru
Mildrid Kvala
Leder i Lysgruppen

pl

valg

1Ar

GROSSISTSTYRET:

Leder:

Jan Willy Fjellvar

Medlem:
Medlem:

Hege Amundsen Elvestad

Lars Hamborg

LYSSTYRET:

Leder:

Geir Skeie

Medlem:
Medlem:
Medlem:

Svein Eriksen

DEFA Lighting AS

Cato Johannessen

Osram AS

Frank Brenn

Philips Norge AS

2 Ar
1 Ar

2Ar

VALGKOMITE. ETTER INNSTILLING FRA HOVEDSWRET
pl valg

Leder:

Bjorn Amundsen

BerggArd Amundsen & Co. AS

lkke

Medlem:

Jan Olav Wammer

ABB AS

Ny

Medlem:

Steinar Bakke

Solar Norge AS

lkke pA valg

EFO
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Generalforsamling

RENAII AS

Arsteretning lot l.l20l2 -

31.12 2012

Arten av vhkomheAn og hvorvirlcorrtenn fuiva
RENAS AS er et selskap etablert av Elekboforeningen og Elelcho og Energi - e'n bransjeforcning i
Norsk Industri - der importorer og produsenter av Eeprodukter (elektiske og elektnoniske produkter)
kan tegne medlemskap for I oppfylle sine forpliktelser iht. EFregelverket (avfallsforskriftens lop. l.
Kass€rte elektiske og elelsUoniske produkter) og bransjeavtalen (elelcbobransjens avtale med
Miljoverndepartementet). EE- regelverkets ilcrafftredelse var l -7 .99.
RENAS AS bidrar til effektive og konkurransenoytrale ordninger for midovennlig innsamling
gienvinning og sluttbehandling av EE-avfall (kasserte elektriske og elekhoniske produktor).
Returordning€n er bygd opp giennom kontrakter med kommunale, interkommunale og privab
avfallsselskaler. Diise innsamlere driver mottaksplass€r og sorger for i videretranlPortere EE-avfallet
til et b€handlingsanlegg. Ordningen besto pr. 31.12,2012 av 172 innsalnlerc og 15 behandlingsanlegg
spredt over hefihnaet. Bide innsamlere og behandlingsanlegg tar imot EF-avfall gratis, uansett om
det kommer fra bedrifter eller privatpersmen.
o/o

lz}l2tegnet 13l Hrifter medlemskap i RENAS. Tall fra EF-registgr'et1l1s€r.qover 60 zv alle
bdrifter iom var medlem i et returselskap pr. 15. febnrar 2013 hat valgt RENAS som sitt returselskap.
krnteltene for iret ble 99,6 mill. kr mot 120,3 mill.
Kosfiradene for

la

i20lt.

lret ble 108,5 mill. kr mot 108,4 mill. la

i20ll-

Sb/r€t sier seg for,noydmed statusen i selslcapet ved irets slutt. En status som
grunnlag for I videreutvikle og forbedre RENAS-ordningen.

vil

danne et godt

Selskapet har kontoradresse i Oslo.

For&ott

&fi

Innsamle{ mengde for

iret ble 52 591 tonn, mot 50 469 tonn i20ll. Dvs. en akning

Selskapet ble re-sertifisert hssten 2012

p6,4,2o/o-

hL avfallsforslaiftens lop.l.

Styr€t vurderer at grunnlaget for videie drift er til stede. Arsregnskap€t for 2012 er satt opp under
denne forutsetuingen.

Arhet&mifie
Administr;jonen har bestett av 7 ansatte. I tillegg har vi ogsi benyttet oss av innleid ffelp fra
Manpower

pl

timebasis.

Sykefravuefi 0,8%o.
er stJmets oppfatning at arbeidsmiljoet er godt.
Internkontnoll (HMS) er etablert.
6net.
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker ilfiPfitav

fH

LilcxilW

er for
Selskapets-har 7 ansatte, hvorav I person er deltidsansatt. Av de 6 heltidsansatte i selskapet
tiden 4 menn og 2 kvinner. Styrst besdr av 5 personer hvorav I er kvinne. Ved rekruttering legger
selskapet vekt pA likebehandling av kjonnene.

Ytre mtlje
Solskapets egen virksomhet har ingen

aktivitaer som foruenser det ytre miljo.

i

Selskapet har inngett ar4aler med operatorer for drifte RENAS' landsdekkende ordning for
innsamling behandling og gienvinnhg av EE-avfall. Disse operatortne har alle nodvendige tillatelser

og konsesjoner fra myndighetene.

Sertifisering
Selskapet har siden hssten 2006 vartsertifisert iht. ISO 14001 og som rstuselskap iht.

avfallsforskiftens kap.

l.

MllJerqpon
Det blir utarbeidet miljorapport far 2012.I mitjorapporten vil mengde innsacrlet EE-avfall angis
filkewis. Mengde hnsamlet av de ulike fraksjoner, og hvilket skadepotensial de ulike miljogiftene fra
EE-avfall rcpnesenterer, inngnr i denne rapporten. Miljorapporen vil bl.a. bli sendttil RENAS sine
medlemmen og legges ut pl firrraets hjemmeside.

O*onomi

Produsenter og importorer av EE-produkter som er tilsluttet RENAS AS betaler et miljogpbl.r til
RENAS for de EE-produlder de bringer ut pl det norskc markedet. MilisgBb]rt'et skal delke
kostnadelre til innsamling behandling og avsetring av de kasserte innsamlede produkter. Miljogebyret
forfaller til betaling pt import-/salgstidspunktet (transaksjon*idspunktet).
Selskapot er etter sslcnad fritatt fra formues- og inntektsskatt. Begnmnelsen fon fritaket en selskapets
ideelle mll og at det ikke sikter mot skonomisk vinning. Selskapet deler ikke ut utbytte.

Redqjerelsefor fusrqnskapa og honlongtrurn rrcn
Ihiflsinntektene fo'r ir& bb pe 99,6mill.la mot 12O3 mill. lcr tr€t fur. Anaken til at driffsinntelfiene
er blitt noe redusert skyldes forst og frerrst at vi reduserte miilogeb5rn* i emkelte pnod*tgttpper med
virkning fra1.4.2012
Driftskostnadene for 2012 er tilnermet identiske med kostnadene for 201 I . 108,5 mill.la mot I 0E,4

mill.la. for20Ll.
Dette gir et irsresultat pl minus 5,5 mill. kr mot l6,E milt. la for 2011. Selskapets likviditet og
egenkapitalsituasjon anses fortsatt god.
Balansesammensetringen viser moderate endringer fra foregie'nde er. Mdlertidig overskuddslitviditet
er plassert med hoy sil*erhst i bank og statsobligasjoner. Egenkapitalen er pl 144,0_mill. kr.

liontantstronroppstitlingen viser reduksjon i likvide midler i bank med3,2 mill. lr. Bankbeholdningen
31.12.12 $gjor 88,2 mill. kr. I tillegg figiar plassering i statsobligasioner 43,2 mill. kr. Reduksjonen i

lilffiditet skyldes i hovedsak drets underskudd.
Det forve'ntes at innsamlet mengde EE-avfall

i 2Ol3 vil ligge pl tilnermet

sanrme

nivl

som for 20L2.

Finons iell nwkedsrlsl*o
Selslopet benytter seg ikke av finansielle insfumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
Selslrapets likviditet er plassert i bank pl flytende rente. I tillegg er en del av selskapets likviditet
plassert i norske statsobligasjoner med lav loedittrisiko, men obligasjonene har en kursrisiko.
Selskapet er ikke eksponert for valutarisiko i vesentlig utstrekning. Risiko for wingninger i priserpi
innsamling og behandling reduseres giennom langsiktige arrtaler. Gjennom ardalen med
behandlinganleggene er det tatt hoyde for en viss svingning i rivaremarkedet forjern og metall uten
at det ftr skonomisk konsekvens for selskapet.

Arsresutlat og disponuinger
Arsresultatet foreslis disponert slik:

Til annen egenkapital

TNOK - 5 548

Totalt disponert

W

Framtidsu&lkter
Selskapet vil for lr 2013 legge spesielt vekt pl:
- Bidra med konstnrktive innspill i arbeidet med revidering av avfallsforskriften. Det er signalisert
at ny fonkrift vil t€ i kraft med virkning fra 1.1.2014.
- Inng[ nye innsamlings-/ behandlings kontralner med virkningfra 1,1.2014
- Arbeide dctivt for at alle mpdighetskrav ogsl for 2013 blir oppSlt
- Arbeide aldivt for i ni de pnlagte myndighasnrril til utslippsreduksjon av SF5-gass
- VidereutvikleRENAS-ordningsn
Selskapets ledelse

vil vere i lopende dialog med myndighetene (Klif/MD) for i fipmme stabile

ranrmevilkir.
Eierne/styret
Aksjekapitalen er fordelt slik:
- Elektroforeningen (EFO)
- Elelctro og Energi en bransjeforening i Norsk Industri
Styr€t har

1000,000,-

50 aksj er a kr
50 aksjer a kr I

kr 50.000,kr 50.000.-

- en b'ransjeforening i Norsk
on bransjeforening i Norsk Indushi),

besttt av Stein- Iver Koi (bransjesjef i Elekho og Energi

tniustri) Olav Johannes Dalsbottien (valgt av Elektno og Energi Jens-Dag Vatndal (dir€ktor i Elekfroforcningen), Geir Bjornstad (valgt av Eleknoforcningen)
og Synnove Smedal (vdgt inn som uavhengig styremedl€m).

W&ffi-...''' "

i;;t":i;;;'{;1"''
sgneleder

Ol"^t.;2/a!-"Na^^
Olav Johannes Dalsbotten
styremedlem

Syil'nove Smedal
styr€rnedlem

%Q^l

Oslo, den 7. mars 2013
I stYret for RENAS AS

Apoppgierfor 2012
RENASAS
OSLO

Innhold:

ResulbhegrckaP
Balanse
Konhntstrsmanalyse
Noter
Arsb€retnlng
Revisjonsb€retning

Resultatregnskap for 2012 | NOK 1000
RENASAS
2012

2011

Itll[ogebyr
Annen salgsinntekt

99 215

120 308

351

6

Sum drlfblnntekter

99 587

Returkosttad

90 694

92E/,2

Lonnskostnad

6 603

5 045

Note

pl

varige driftsmidler
Annen drifiskostnad
A\rskrivning

Sum drlftrkos0tader

Drlftsrcgultat
Annen renteinntekt
Verdiendring markedsbaserte obligasjoner

2

120

3f3

4

577

625

3

10 665

I 909

108 640

f08 121

(8 e73)

11 892

4 585

4 462

(1 160)

452

3 425

4911

3 426

4 885

Ordlnail rcsultat ior ekattelrostnad

(6 5481

16 757

Odlnart rceuftat

(5 548)

16767

Ansrosultat

(5 548)

16767

Overforinger til annen egenkapital

(5 548)

16757

Sum

(5 548)

18767

Sum flnanslnntekter
Annen rentekostnad
Sum flnanskostnader
Netto flnans

Oveilurlnger

Tall er oppgitt i tueen kroner,

Balanse pr. SL desember 2012 i NOK 1000
RENASAS
2012

2011

Drifrslggore, inventar, kontormaskiner o.l,

499

913

Sum vrrlge drlftsmldler

499

9f3

Note
EIENDELER

Anleggsmldler
Varlge drlftsmldler

Ffnanrlelle rnleggsmldler

4il

10

Andre fordrlnger

635

Sum ffnanslelfe anleggrmldler

1l3/,

Sum anleggsmldler

Omlcpcmldler
Fodrlnger
Kundefordringer
futdre brdringer

5

$um fordringer

11

Invegterlnger
Ma

rkedsbaserte obl

ig asj o ne

Sum Investerlnger
Bankinnskudd

Sum banklnnskudd
Sum omlepcmldler
Sum elendeler

Tall er oppgitt i tusen kroner.

r

6

2328
27

e13

|

367

2870
28 17s

30 241

31 048

43200

44420

43200

u420

210
88 2f0
{61 712
162 840
88

91 423
91 429
180 891
168 258

Balanse pr.31. desember 2012 i NOK

I 000

RENASAS

2012

2011

Aksjekapital

100

100

Sum fnnskutt egenkapltal

100

r00

Note
EGE]'IKAPITAL OG GJELD
Egenkapltal

Innskutt egenkapltaf

Opp{ent egenkapltal
Annen egenkapital

143

EE1

149 429

Sum oppgsnt egenkapltal

11r

E81

119 129

Sum egenkapltal

14:l 9E1

149 529

13 474

10 616

4E8

403
7 709

Gfeld

Kortslktlg gfeld
Leverandor$eld
Skyldig ofientli ge avgifter
Annen kortsiktig gjeld

4 903

Sum kortslktfg gleld

l8

865

1E 730

Sum gfeld

{E E65

18 730

182 846

168 258

Sum egenkapltal og gfeld
Oslo, den 7. mars 2013
I styret br RENAS AS

Steirrlver Koi
styrets leder

O0,,rl

,?M

Olav Johannes Dalsbotten
styremedlem

Tall er oppgitt i tusen kroner.

Ko nta ntstr omop pstl
RENAS AS

|||

ng

BcloplNOKl000

2012

2011

-5 548

16757

577

925

4971

17 382

807

4 028

2 856

343

4U

+/- Endr. i andre tldsavgrensningsposter

- 181
-2721

1 152

|

4209

22 601

Note

Llkvlder tlffsrUbrukt

pl vlrksomheten

:

Arsrcsultat
+ Ordinare avskrivn inger

Tllfoil fn trots vlrlsomhet
+/- Endring i kunder og andre fordringer
+/- Endring i leverandorgjeld
+/- Forskjell mellom kostnadsfort pensjon og
Innbetaling til pensjonsordninger

= Nefro llkyldltetsendrlng fra vlrfsomhet

Llltvlder tllforUbru kt

pl lnvesterlnger:
-1U

-u1

1 160

-3 89e

996

4237

+ LikvHitetsbeholdning 1 .1 .
A+B+C Netto endr. i likvider gjennom 6ret

s1 423
-3 213

73 159

= Lllwldltetsbeholdnlng 91 .12.

88 2r0

91 423

- lnvesteringer i varige driftsmidler
+/- Endring I markedsbaserte obligasjoner

! r Netto llkyldftetsendrlng fra Investerlng
LlItvlder tlfforUbrukt

pl fl nanslerlng :

- Nedbetaling av gjeld
Q=

Neto llkvldltetsendrlng fra flnanslerlng

Kontantstromoppstillingen er utarbeidet ihenhold til den indirekte metoden.

1826/.

Nqlef til tfsregnskapet 2012

RENAS AS

BeloplNOKl000

Nob I
Regnskapsprinslpper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeldet etter noFke
rcgnskapsstandarder. Folgende regnskapepdnsipper er anvendt:

Hovedrcgel for vuderlng og klasslflserlng av elendeler og $eld

Elendeler bestemt til varig eE efler bruk er klassiflscn eonr anlcggemHler. Andre elendeler er
klagslfis€il son omlopsmlOtcr. Forddnger som ekaltilbakebetaleg innen et lr er uansott khesifigert
som 6;nlopsmidler. Vbd fhssiflsedngeh av kortsil<tig og langsiktig gieE er analoge kdleder lagt tll
grunn.

Anleggsmidler omfiilter eiendeler beetemt til vadg eie og bruk. Anleggsmklbr er vurdert til
ansklfotsesfost, men nedskrives til vid<elig wrdi ndr verdlfallet forventeg d ikke vare brbiglende'
Anleggsmkller med begrenset skonomisk lerletid awkriveg planmeoslg.
Omtepsmldler og korteiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett lr eter
pootJrlom knytter aeg tll varekrctslopet. Omlopsmidler vurderes til lawste wrdi
balaniedagen,
av angkafiElseskost og antratt viftelig verdi.

imt

Varlge drftcmldler
Vadgi driftsmidbr awkriws owrforventet okonomisk levetid. Arrskrivningene fordeles lineart owr
antatt okonomlsk levetid

Flnanslelle elendeler

Obligasjoner og andre finansielle eiendeler som inng6r i en handelsportefoljevurdercs.til vidtelig verdi
pe #lahs€dagen. Vi*elig verdi er borskurs eller tllsvarende observerbar markedswdi.

Fordringer

Kundefofirlnger og andrs forddnger oppfores til pllydende eterfradrag for araetning

Skatt

I

RENAS AS er ikke skattepllktig. Selskapet anses lkke ha eruerv som
eamfunnsmessig verdi utover det d vare egnet til A gi inntekter,

bmll.

tilbrveilet

tap.

Aktiviteten har en

Drlftslnntekter

Prcdusenter og importorer an EE-produkter som er tileluttst REMS AS er i hht. avtale palagt 6 betale
et mitjogebyr til ndnns for de Eg-prcdukter de bdnger ut pil det norske mailedet. Miljogebyrct skal
dekk6 fostnadene til innsamling, bbhandling og araetning av de kasseile innsamlede produkbr.
Mitjogebyret brfa1er tit betaling pl impodJprcduksjonstidspunktet (traneaksJonstidspunktet)'

mmetFfbring av miljogebyret skJer pil transakeionstidspunktet.

Returkostnader

Ulegg wdrorcnde Innsamllng, behandling og gjenvinning koetnadsfores iden perioden arbeilet
utfores.

Pensloner

Regnikapsforing av pensioner er basert pl en aktuariell beregningsmefiode hvor pensJonsbrplikteleer
I pt-mippbt taetB-€rttei soni den dlskonterte rnrdien (n6verdien) ry den del avftemtidige estimeile
p'ensioit'sytel86r som er opptjent pt balansedagen -hensyntafr dc panametra/faktorer aom cr lagt til .
I den grad de
brunn. eitirn* og plarnniiiriger-amortieercs over brventet gienvarendeopptieningstid
(konidor).
pensJonemldlenc
pensjonsforpliktelsene
og
av
6rorstiger 10 % ;v den etontb
Arbeidsgiraravgifi er inkludeil i pensionsforpliktelser.

Esflmater

Utarbeidele6n av ilcrcgnskapet i henhold til god regnskapssklkk brutsetter at ledelgen benytter
J*mater og forutsetntnier s6m plvirker lesultatrcgnekapot og rlerdsctblsen av eiendeler og gieU'
eamt opplyenlnger om usiko eiendeler og brpllkblser pi bahnsedagen'

KontantrtromoPPctll

ll

ng

Kontantstromopp*i'itlngen ei utarlekta i henhold tilden indirekte metoden. Kontanterog
konbntekviraalenter omfiatter kun banklnngkudd.

Note 2
Lsnnskostnader, antall ansatte, godtgisrelsor,

lln tll ansatte

Lonnskostnader
Lonninger, bonus og stYrahononar
Fofketrygdavgift
Pensionsltostnader
Andre ytelser

Sum
Gjennomsnittlig antall Arsverk

Ytelser

m.m.

2012

2011

4 983

3 819

609

684
432

u7
1U

6 003

110
5 045

7

6

SUrc

Dagllg leder
1 148

tll ledende Perconer

Lonn
Pensjongkostnader
Annen godtgjorelse

281

222
145

Ansate har ingen avtaler om bonue. Dagfig leder har ikke avtale om lsnn etter fratreden

ftra sin stilling.

eller
Det er ikke ytet l6n eller sflllst sikkerh€t overfor daglig leder, ovdge ansatt€, styrets medlemmer
grupper.
perconor
i nevnte
nantlende av
rgtt til tcaning,
Det er ingen brpliktelser knyttet til opsjoner/rettighder som gir aneatte eller tillitsvalgte
kjop eller salg av aksjer.

Selskapet
1l

enesiepe

er pliktig til a ha
n si

on so rd n i ng e n ti

tienestep€nsionsordning etter

Note 3
Andrc drlftskostnader
Adm i n istraslo n skostnader
HonoraFet, ekstem bistand

Markedsaktiviteter, reiser, avholdte kurs m.v.
Andel av kostnader ved drift av EE-registeret
Tap pd fordringer inkl okt avsetning til tap
Sum

Revlsor
Kostnadsfsrt hononar(eksklusiv mva) utgjon

Lovplla$ revisjon

lov om obligatorisk

tjenestepensJon.

fredsstiller loven s krav.

Teknlsk utarbeidelse av regnskap m/noter' etc
Andre $enester utenfor revision

2012

201r

2 309
3 669

1 552
4 389

3 501
1 0E1
105

3 002

t0 665
2012

1U
15
13

su

32
9 909

2011
92
15
14

Note 4
Varige driftsmidler
Drlftsl oaorc, InYentar m.Y
2 419

Anskafielseskost 01.01

1il

Tilgang
Avgang, fullt awkrevet

0

2 583

Anekaffelseskost pr. 3,| .12
Afrkumulerte awkrlvninger 31 .12.
Balansefrrt vedl pr. 3l .12
Arets avslclvnlnger

2084
499
677

36r

Akonomigk levetid
Avskrivningspfan

Linear
100

Artig feie av ikke balans etartetransportm idler

Nob 5
Fordrlnger og gfeld/ pantstlllelser og garantier
Det er ingen forddng med brfall senere enn ett Ar, eller gfeld med forfiall etter mer enn 5
Det er lkkc stlllet pant br solskapets eiendeler

Nob 6
Flnangielle

elendeler

BalancoErt:

5%,
imartedgwrdi

tarkedsverdUbalance

2012
43400 43280
40 000

44420

2012
U1

mI1
| 3l I

Antall: pllydende:

Akrlekapltal:

Pllydende KootPrlr

StatsobligasJon O{/15,
Enddng

lr.

mt1

'1 160

Note 7

Bank- bundne mldler
I bankinnskudd Inngdr akattetrckkmirller (bundet)

med

Nob 8
Akslekapltal og aksJonarinformaafon
Aksjd<apitalen lREl,lAS AS pr. 3'1.12.2012

Aksjonarer

en

El*trobreningen

bcErav6n

(EFO)

Elcktno og EnJrgi- en bransjebrenlng i

Sum

Noak

aksieftlasse.

50
Indugtri 50
'100

1
1

000
000

Eld<tp og Energi- en bransjcbrening i Nolsk Induatd, er reprceentett i styret med
npeeenteil istyrot med 2 styremedlemmer.

styremed-lem. Elektroforcningen er

50

50
100

rtyeb lederog

et

Note 9
Egenkapltal
Aksfekapltal

Annen
egenkapltal

100
0
,|00

149 429
-5 548

Egenkapibl 01.01 .12
Arer"sultat 2012
Egenkapnal 3{.1 2.12

Note

l0

Pensf

onskostnader, pensf onsm

ld le r

Sum

egenkapltal

143 881

149 52s

€ 8f8
14I981

og -forpllktelser

Selskapst har pensjonsodning som omfatter i alt 6 p€rsgnel. Ordnlngen glr rdt tild."I|tette fnmt{ge
gelser. Disse br i tiowAsaf ivhengig av antall ER$enlngdr, lonnenhd rnd oppnldd pen$onsalder
ytetsene ma fiLlArygd?n. Did forcfnle pensJoneavtalen er finansbrt ved
oi itoneleen
fondrcppbygning organisert i et brsikdngsselekap.

-pl

Pensfonsltostnad
pe nsionsopptien i ng
Rentekostnad av pensJonsforpliktelsen

Arets

Forventd avkastning pA pensionsmidler
Ad m i n istrasj o ne kostn ad

Netto pensfonskostnad
Resu lt attaft aktuarielt tap/gevi n st (-)
Rec u lta ttsrt pe n sf o n s kostn ad

Pensf onsmld ler (-) og forpllktelser
Bereg nEde pe nsion sfo rp I i ktelser b rutto ( D BO)
Pensionsm idler til rnarkedsverd i

lkke resultatfort aktuarielt tapl gevinst (.)

Batans efierl pensfonsforpllktelse/fordrlng (-) Inkl aga

bfonom leke forutsetnlnger:
Avkastning pA pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet ArlB lonnsvekst
Forventet G-regu lering
Forventet lrlig iegufering av pensfoner under utbetaling

2012
658
'127
-142
65
708
12
720
2012
3 876
-3810
-701
€35
2012
4,00o/o
3,90%
3,50016
3,25o/o
0,20o/o

2011
471
147

-152
52
519
32
550
2011

3 197

-3125
-526

4il

2A'n
4,'l0o/o

3,80%
3,50%
3,25olo
0,10016

grunn vanlp
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er fagt til
benyttede forutsetninger

in

nen forslkring.

Note 11
Transaksfoner med nar3$ende parter
RENAS AS har ingen vesentllge transaksjoner med nars6ende parter.

ELEKTROFOREN ING ENS ADRESSE

:

Postadresse:

Elektroforeningen EFO
Postboks 6299 Etterstad
0603 Oslo

Besgksadresse:

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

Telefon:
Telefaks:

22 62 63 50
22 62 63 51

E-mail:
Web:

lektrofo re n i n ge n @efo. n o
www.efo.no

Parkering:

Avgiftsbelagte parkeringsplasser over og under
inngangsplan foran frontbygget.

e

