
2013
Årsrapport

Fo
to

 ©
 A

le
x 

Su
sh

i



2013
Årsrapport

Forsiden: Klimaspor for sjømat
Fiskeri- og havbruksnæringen opplever i økende grad krav til dokumentasjon av kvalitet på fisk og fiske-
produkter. I 2013 ble en ny Norsk Standard for klimaspor for sjømat, NS 9418, lansert. Den gir grunnlag 
for å beregne klimaspor både for råstoffer og for foredlete produkter for all type sjømat fra fiskeri og opp-
drett. Metoden tar utgangspunkt i livsløpsvurdering, der en tar hensyn til alle vesentlige bidrag gjennom 
hele verdikjeden til sjømatprodukter. Standarden gir oppkjøpere og kunder mulighet til å velge de mest 
klimavennlige produktene, basert på sammenlignbar klimainformasjon. Flere utenlandske oppkjøpere 
og butikkjeder forlanger at deres leverandører skal framskaffe beregninger av klimaspor for sine 
produkter. Slike krav vil gi konkurransefordeler for de mest klimavennlige produktene og tvinger nær-
ingen til å utvikle mer klimavennlig produksjon og omsetning. Standarden har vakt stor interesse både i 
Norge og internasjonalt.
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•	 Standard Norge er en upartisk og   
 uavhengig medlemsorganisasjon.
 Medlemskap i Standard Norge er   
 åpent for bedrifter, organisasjoner,   
 myndigheter og andre.

•	 Standard Norge utvikler standarder på  
 de fleste områder i samfunnet, og har  
 enerett på å utgi Norsk Standard.

•	 Årlig fastsetter Standard Norge
 mellom 1 000 og 1 500 nye Norsk   
 Standard. De aller fleste av disse er
 utarbeidet som felles europeiske
 standarder.

•	 Standard Norge eier 80 % av Standard  
 Online AS, som er standardiseringens  
 salgs- og markedsføringsselskap.

•	 Standard Norge er medlem av og re-  
 presenterer Norge i den internasjonale  
 standardiseringsorganisasjonen ISO   
 og i den europeiske standardiserings-  
 organisasjonen CEN.

•	 Standard Norge drives etter prinsippet  
 om non-profitt. Dette betyr at alle inn-
 tekter tilbakeføres til aktivt standardi-
 seringsarbeid.

•	 Standard Norge startet virksomheten  
 i 2003, men har røtter tilbake til 1923.

DETTE ER STANDARD NORGE

Standardisering for olje- og gassutvinning i arktiske strøk
I arktiske strøk, inkludert i Barentshavet, er det gjort flere lovende olje- 
og gassfunn. Mange olje- og gasselskaper har derfor rettet blikket mot 
disse områdene med tanke på framtidig olje- og/eller gassutvinning. Men 
ekstreme værforhold og mangel på praktisk erfaring i kaldt klima fører til 
store utfordringer når det gjelder å tilby sikre og kostnadseffektive opera-
sjoner i disse områdene. Derfor er det opprettet en ny standardiserings-
komité i ISO for “Arctic operations”, som skal utvikle standarder knyttet til 
leting, utvinning og prosessering av hydrokarboner på land og offshore i 
arktiske strøk og andre steder hvor det er is, snø og/eller permafrost. Det 
er russisk ledelse av komiteen, mens Norge leder arbeidsgruppen som 
skal jobbe med “Arctic materials”.
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Sektorstyrer og fagråd
Den faglige aktiviteten på tre områder styres av henholdsvis Sektorstyret Bygg,
anlegg og eiendom (BAE), Sektorstyret Petroleum og Sektorstyret IKT. Sektorstyrene 
har bred representasjon fra de respektive næringene. Dette bidrar til å sikre en god 
forankring på arbeidet. Ved utgangen av 2013 var Harald Landrø, NTNU, leder av 
Sektorstyret BAE, Per Arne Røstasand, Norsk olje og gass/Statoil, leder av Sektorstyret 
Petroleum, og Trond Hovland, ITS Norge, leder av Sektorstyret IKT.

I tillegg til sektorstyrene har Standard Norge også tre fagråd: Fagråd for forbruker-
saker, Fagråd for helse og Fagråd for energimerkeordningen. Fagrådene gir råd i 
forhold til prioriteringer og samordning av synspunkter innenfor sitt fagområde. 

ORGANISASJON

Organisasjonskart ved utgangen av 2013

Komm. og info.
Marit Sæter
Komm. sjef

Trine Tveter
Adm. direktør

Markedsavdelingen
Jacob Mehus

Markedsdirektør
(og stedfortreder 
for adm. direktør)

Ressursavdelingen
Jack Grimsrud

Avd. sjef
(prosjektledere og

standardiseringssekr.)

Økonomi
Anne Nesgård
Økonomisjef

Strategi og utv. 
Anne Kristoffersen

Utviklingssjef

I 2013 hadde Standard Norge 75 medarbeidere. 70 av disse var fast ansatt, mens 5 
var konsulenter eller på engasjement. Til sammen utgjorde arbeidsinnsatsen 68,20 
årsverk.
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IT
Jan Harald Nordbye

IT-sjef

HR og KS-ansvarlig
Tone B. Koranda

Personalsjef



Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
En ny Norsk Standard for tilstandsanalyse, NS 3600, skal regulere omfanget 
av en bygningssakkyndigs (takstmanns) gjennomgang av en bolig forut for 
et salg. Standarden gir en omforent sjekkliste, klarere retningslinjer for hva 
som skal undersøkes og hvordan tilstand skal vurderes. For boligkjøperen 
bidrar standarden til at behov for tekniske tiltak ved boligen synliggjøres 
gjennom en mer presis og informativ tilstandsvurdering. Tilstandsanalyser
gjennomført i henhold til standarden vil gjøre eierskifte vesentlig mer 
betryggende og sikkert for både kjøper og selger av bolig. Dette vil også 
redusere konfliktnivået i etterkant av et kjøp dersom kjøper skulle finne 
feil. Omfanget av tilstandsanalysen er noe mer enn tidligere praksis, men 
på sikt vil bedre rapporter basert på teknisk fakta bidra positivt til sam-
funnsøkonomien i form av færre konflikter som ender i forsikrings- og 
rettssystemet.
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Arbeidsmiljø
Standard Norges arbeidsmiljøutvalg 
har som oppgave å ivareta de ansattes 
interesser vedrørende arbeidsmiljøet. 
Utvalget har i 2013 bestått av Trine 
Tveter (adm. direktør), Grethe Dønhaug 
(verneombud), José S. Delgado (ansattes 
representant) og Tone Koranda (personal-
sjef). Arbeidsmiljøutvalget har hatt fire 
møter. Tema som har vært behandlet 
er de årlige arbeidsmiljø- og trivsels-
rapportene, relokalisering, 10-års jubi-
leum, oppfølging av sykmeldte og bruk 
av ergoterapeut.

Samarbeidsutvalg
Standard Norges formelle samarbeid 
med arbeidstakerorganisasjonene 
foregår gjennom et samarbeidsutvalg 
sammensatt av de tillitsvalgte Håvard 
Hjulstad/Guri Kjørven (Negotia), Roald 
Sægrov (Tekna),  Trine Tveter (adm.  

direktør), Marit Sæter (kommunika-
sjonssjef)  og Tone Koranda (personal-
sjef). Utvalget hadde i 2013 tre møter 
hvor det ble behandlet saker vedrørende 
avtaleverk, bemanning, forsikrings-/
pensjonsordninger, sårbarhet og syke-
fravær, arbeidsverktøy, framtidig lokali-
sering, kompetanseplanlegging og 
organisasjonstilpasninger.

Seniorpolitikk
Ved utgangen av 2013 hadde Standard 
Norge 14 medarbeidere over 62 år. Sett 
på bakgrunn av pensjonsreformen er 
det viktig å ha ordninger som bidrar til å 
beholde denne arbeidsressursen. Stan-
dard Norge har derfor en seniorpolitikk 
hvor ansatte over 62 år kan søke om å få 
redusert stillingsprosenten til 80 %, lønn 
til 90 % og beholde pensjonsgrunnlag på 
100 %. I tillegg har de mulighet til å få 
jobbe hjemmefra én dag i uken.



Styreleder:
Jan A. Oksum

Nestleder:
Direktør Tor R. Skjærpe, Petoro AS

Styremedlemmer:
Direktør Randi Flesland, Forbrukerrådet
Strategidirektør Inge Krogstad, SAS Institute AS
Spesialrådgiver Øivind Christoffersen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Rådgiver i HMS-politikk Marianne Svensli, Landsorganisasjonen i Norge
Adm. direktør Sven Chr. Ulvatne, Backe Entreprenør Holding AS
Prosjektleder Kari Borgos, ansattes representant
Prosjektleder Roald Sægrov, ansattes representant 1
Prosjektleder Lisbet Landfald, ansattes representant 2

Vararepresentanter:
Professor Annik Magerholm Fet, NTNU 
Direktør HMS Inger Johanne Eikeland, Orkla ASA

Observatør (fra NEKs styre):
Ass. direktør Trond Sollie, Nemko AS

Representantskapet:
Thor Håkstad (ordfører)
Adm. direktør Dag Tørvold, Nemko AS (varaordfører) 1
Stabsdirektør Inger Vold Zapffe, Husbanken (varaordfører) 2

Valgkomiteen:
Seniorrådgiver Svein Sundsbø (valgkomiteens leder) 
Direktør Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet
Adm. direktør Nina Torp Høisæter, NHO Service

STANDARD NORGES STYRE OG REPRESENTANTSKAP
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1  Fram til årsmøtet i 2013
2  Fra årsmøtet i 2013
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NØKKELTALL

Standarder 2013 2012 2011
Antall fastsatte Norsk Standard 1 1 172 1 048 1 053
       nasjonalt utarbeidet av disse 30 28 18
Antall oversettelser til norsk 23 37 3 42 2 
Tilbaketrekkinger 872 1 191 825

Totalt antall gyldige Norsk Standard 1 15 696 14 903 15 044
       nasjonalt utarbeidet av disse 1 223 1 212 4 1 659
Totalt antall normative dokumenter 17 077 16 219 16 256

1 Omfatter de som er utviklet nasjonalt (NS), europeisk (NS-EN) og globalt (NS-EN ISO og NS-ISO)
2 I tillegg ble syv standarder oversatt fra norsk til engelsk
3 I tillegg ble fire standarder oversatt fra norsk til engelsk, og en fra norsk til fransk
4 Reduksjonen fra 2011 skyldes i hovedsak en større opprydding vedr. gamle nasjonale standarder for 
skipsbygging

Høring og avstemminger 2013 2012 2011
Forslag sendt på høring (stadium 40) 1 714 1 598 1 775
Avstemminger til ISO og CEN (stadium 50) 1 675 1 692 2 028

Norsk engasjement 2013 2012 2011
Sekretariat i ISO (inkl. lederverv) 5 51 50 47
Sekretariat i CEN (inkl. lederverv) 5 16 16 16
Aktiv deltakelse i antall ISO/TC 99 103 96
Aktiv deltakelse i antall CEN/TC 132 133 137
Antall deltakere internasjonalt ca. 900 ca. 920 ca. 990

5 Omfatter ledelse av tekniske komiteer og arbeidsgrupper

Nasjonal innsats 2013 2012 2011
Nasjonale komiteer 196 161 199
Antall deltakere ca. 2 075 ca. 2 120 ca. 1 935



ÅRSBERETNING 2013
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Universell utforming
Universell utforming har en sentral plass i arbeidet for å gi alle likeverdig 
tilgang til varer og tjenester. Standard Norge utgav i 2013 fire nye norske 
standarder for universell utforming som skal bidra til en enklere hverdag 
for alle. Standardene omhandler likeverdige tjenester (NS 11030), bruker-
grensesnitt til automater (NS 11022), brukermedvirkning i IKT-prosjekter 
(NS 11040) og krav til filformater (NS 11021).

På dette området har Norge kommet langt, og andre land ser med stor
interesse på de standardene for universell utforming som er utarbeidet i 
Norge. Disse nasjonale standardene vil være viktige bidrag i det europeiske 
standardiseringsarbeidet for universell utforming. 

Hovedpunkter 2013
Bruken av standarder og standardi-
sering øker både innenfor tradisjonelle 
bruksområder og på nye områder som 
følge av den teknologiske utvikling. Flere 
prosjekter har stor samfunnsmessig 
betydning og bidrar til bærekraftig ut-
vikling. Standard Norges stilling som den 
ledende standardiseringsorganisasjon 
i Norge og som Norges deltaker i inter-
nasjonalt standardiseringsarbeid, er 
videreført i 2013. 

På petroleumsområdet er det økt aktiv-
itet og det er stor internasjonal etter-
spørsel etter NORSOK-standarder. Norge 
leder også en internasjonal arbeids-
gruppe som skal utarbeide metodikk for 
injeksjon av CO2 i brønner med olje-/
gassproduksjon for å øke gjenvinnings-/
produksjonsgraden. Norge har også 
ledelsen av en gruppe for måling av 
klimagassutslipp fra aluminiums- 
industrien. Innenfor bygg og anlegg leder 
Norge arbeidet med å revidere viktige 
deler av standardserien for Eurokoder 
blant annet prosjekteringsstandarder 
for betongkonstruksjoner og trebruer 
samt arbeidet med utarbeidelse av en 
ny Eurokode-del for laster fra bølger og 
strøm. Standard Norge leder også 

arbeidet i komiteene som er ansvarlig for 
Eurokoden for henholdsvis prosjekter-
ing av aluminiumkonstruksjoner og for 
pålitelighet. Norge leder i tillegg arbeidet 
med en ny internasjonal standard for 
tjenesteavtaler i anskaffelses- og drifts-
prosesser innenfor bygg og anlegg.

Inntektene fra salg av standarder har de 
siste årene vært Standard Norges største 
inntektskilde. I 2013 har det vært en 
stagnasjon i salget av standarder særlig 
innenfor bygg og anlegg. Det forventes at 
salgsinntektene vil øke igjen når det lan-
seres nye produkter og tjenester i 2014.

IT-baserte løsninger spiller en stadig 
større rolle både for utvikling, salg og 
bruk av standardene. Fortsatt satsing 
på dette området er ressurskrevende og 
det er tilfredsstillende å konstatere at 
Standard Norge ligger i fremste rekke 
internasjonalt når det gjelder å utvikle og 
å ta i bruk slike systemer. Pilotprosjektet 
for den nye databaseløsningen Sarepta 
som omfatter utvikling og salg av stan-
darder ble gjennomført i 2013. Sarepta er 
et samarbeidsprosjekt mellom Standard 
Online, Norsk Elektroteknisk Komite 
og Standard Norge. Hovedprosjektet vil 
gjennomføres i løpet av 2014 og vil 
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Plastrør
Norske aktører deltar aktivt i et stort antall arbeidsgrupper innenfor 
både CEN og ISO på dette området. Norge har sekretariat og leder en av 
arbeidsgruppene. Komiteene arbeider blant annet med utvikling av nye 
harmoniserte standarder innenfor avløpssystemer i bygninger, avløps-
systemer lagt i grunnen, komponenter til trykkrørssystemer for vann og 
andre væsker, og rørledninger for kaldt og varmt vann. 

Som ett av flere internasjonale møter arrangerte Standard Norge i 2013 
det årlige møtet for ISO-komiteen for plastrør som samlet 114 deltakere 
fra 25 forskjellige land.

involvere betydelige ressurser i alle or-
ganisasjonene. Målet er en databaseløs-
ning som skal være et effektivt verktøy i 
standardiserings- og salgsprosessene og 
som gjør det mulig å tilby kundene enda 
bedre tjenester i framtiden.

Produksjonen av standarder har i 2013 
vært på omtrent det samme nivå som i 
2012, selv om betydelige ressurser er 
anvendt på databaseprosjektet Sarepta.

Standard Norge har et risikostyringssys-
tem for oppfølging av de kritiske deler av 
virksomheten. Standard Norges kvalitets-
system og miljøstyringssystem ble reserti-
fisert i henhold til kravene i NS-EN ISO 
9001 og NS-EN ISO 14001 i desember 2013.

Styret har i 2013 avholdt fire styremøter 
og to strategiseminar. Styret er sterkt 
involvert i arbeidet med en ny konsern-
strategi for Standard Norge og Standard 
Online. Ellers har styret lagt vekt på god 
økonomistyring, effektiv anvendelse av 
organisasjonens samlede ressurser og 
tett oppfølging av Sarepta prosjektet. 

Virksomhetens art og hvor den drives
Standard Norge (SN) er en uavhengig 
medlemsorganisasjon som utarbeider og 
publiserer standarder under varemerket 
Norsk Standard til bruk på de fleste om-

råder i samfunnet. Organisasjonen eier 
80 % av aksjene i datterselskap Standard 
Online AS, som også markedsfører og 
selger standarder, andre publikasjoner, 
og normer utarbeidet av Norsk Elektro-
teknisk Komite.

Utarbeidelsen av standardene skjer 
nasjonalt eller i de internasjonale 
standardiseringsorganisasjonene CEN 
(europeisk) og ISO (globalt), der Standard 
Norge er det norske medlemmet. Mål-
gruppene for arbeidet er først og fremst 
næringslivet og offentlige myndigheter. 
I tillegg har arbeidet betydning for for-
brukere, arbeidstakere, samt innenfor 
utdanning, forskning og innovasjon.

Virksomheten er lokalisert til Lysaker i 
Bærum kommune.

Norge deltar aktivt i de deler av det 
internasjonale arbeidet som norske 
interesser, i særlig grad næringslivet 
prioriterer og engasjerer seg i. Verdien 
av bedriftenes innsats overstiger på års-
basis Standard Norges samlede inntek-
ter. Standard Norges aktive engasjement 
i styrende organer i CEN og ISO sikrer 
norsk innflytelse på utviklingen av inter-
nasjonale organisasjoner og standarder 
i overensstemmelse med våre nasjonale 
behov. 
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Bekledning i helsevesenet
En rekke standarder for bekledning i helsevesenet har i 2013 blitt utgitt
i nye versjoner. Standardene angir størrelser og utforming av unisex 
bekledning og tar hensyn til ulike klesstørrelser blant norske arbeids-
takere. Målet med standardene er å redusere antall klesmodeller for å 
oppnå økonomisk gevinst på grunn av mindre lagerbeholdning og rimeli-
gere innkjøp. Standardene er tatt i bruk ved anbudsinnbydelse og bidrar 
til at det henvises til kravene i Norsk Standard i stedet for å detaljbeskrive 
produktet som skal kjøpes inn.
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Det ble fastsatt 1172 nye Norsk Standard, 
mens 872 standarder ble trukket tilbake. 
Det totale antallet Norsk Standard og an-
dre normative dokumenter var 15696 ved 
utgangen av 2013. 

Fortsatt drift
Standard Norge har ikke økonomisk 
erverv som formål. Det anses likevel som 
avgjørende at organisasjonen har en sunn 
økonomi og en tilfredsstillende soliditet. 
Styret konstaterer at så er tilfelle.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a 
bekreftes det at forutsetningene om fort-
satt drift er til stede.

Framtidig utvikling
Styret baserer virksomheten framover på 
Standard Norges nye strategiplan fram 
mot 2018 som er utarbeidet i samarbeid 
med Standard Online. I planen er det 
definert strategiske mål for tre satsings-
områder: helse og omsorg, samferdsel og 
energi og petroleum. Satsingsområdene 
er begrunnet i markedsmuligheter og 
konkurrentanalyse. Videre er det definert 
tre prioriterte vekstområder: bygg, anlegg 
og eiendom, IKT og styringssystemer. 
Det er også definert tre prioriterte mål-
grupper: myndigheter, bransjeorganisa-
sjoner og kunnskaps- og forskningsfor-
midling. Vekstområdene og målgruppene 

er markeder som skal bearbeides for 
enten å sikre og/eller forsterke posisjon 
og inntekter framover. 

Innenfor europeisk standardisering er 
det vedtatt ny styringsform med færre 
styremedlemmer i CEN. Samarbeid med 
andre europeiske standardiseringsor-
ganisasjoner er blant annet derfor enda 
viktigere enn tidligere og er følgelig blitt 
forsterket. Dette samarbeidet omfatter 
policy-saker, produkt- og tjeneste- 
utvikling samt systemutvikling.  

Redegjørelse for årsregnskapet
Omsetningen i Standard Norge gikk fra 
105,3 mill. kroner i 2012 til 106,8 mill. 
kroner i 2013. Tilsvarende tall for kon-
sernet var henholdsvis 144,3 mill. kroner 
og 147,1 mill. kroner. Årsresultatet for 
Standard Norge gikk fra -0,2 mill. kroner 
i 2012 til -3,8 mill. kroner i 2013. For 
konsernet endret årsresultatet seg fra 
0,1 mill. kroner i 2012 til -4,4 mill. kroner 
i 2013. Av dette utgjorde resultatet av fi-
nansposter i Standard Norge henholdsvis 
1,6 mill. kroner i 2012 og 1,6 mill. kroner 
i 2013. Tilsvarende tall for konsernet var 
1,9 mill. kroner og 1,7 mill. kroner. 

I løpet av 2013 er det gjennomført 
balanseførte investeringer i Standard 
Norge på 2,9 mill. kroner. I konsernet er 



det balanseført tilgang av driftsmidler 
med 12,3 mill. kroner. 

Samlet kontantstrøm fra driften i Stan-
dard Norge var på -8,5 mill. kroner og fra 
investering 5,6 mill. kroner. Likviditets-
beholdning per 31. desember 2013 er 
på 5,6 mill. kroner. For konsernet var 
kontantstrøm fra drift -3,1 mill. kroner. 
Konsernet brukte 3,9 mill. kroner på 
investeringer i 2013. Likviditetsbehold-
ningen i konsernet var 8,4 mill. kroner 
per 31. desember 2013.

Kortsiktig gjeld utgjorde ved utgangen av 
året 18,6 mill. kroner som tilsvarer 33 % 
av samlet gjeld og egenkapital, mot 29 % 
for 2012. 

Totalkapitalen var ved utgangen av året 
på 56,7 mill. kroner sammenlignet med 
58,3 mill. kroner ved utgangen av 2012. 
Organisasjonens egenkapital er på 29,4 
mill. kroner per 2013-12-31 mot 33,2 mill. 
kroner foregående år. Egenkapitalandelen 
er 52 % mot 56,9 % i 2012. Egenkapitalen 
i konsernet er på 33,8 mill. kroner og til-
svarer en egenkapitalandel på 51,0 % mot 
55,3 % i 2012.

Som mange andre selskaper har organisa-
sjonen en latent pensjonsforpliktelse 
som kan føre til en betydelig reduksjon av 

egenkapitalen dersom regnskapsreglene 
på dette feltet skulle endres i framtiden.

Finansiell risiko
Standard Norge har etablert styringssys-
temer som generelt reduserer risikoen 
virksomheten kan være eksponert for. 

Statstilskuddet fra Nærings- og handels-
departementet utgjør ca. 26 % av organ-
isasjonens driftsinntekter, følgelig er 
aktivitetsnivået i betydelig grad avhengig 
av tilskuddets størrelse i årene framover. 

Standard Norges plassering av midler 
hos forvalter har en relativt lav risiko-
eksponering og gav positiv avkastning 
på 7,7 % i 2013. Utover dette har ikke 
Standard Norge eiendeler eller gjeld som 
medfører finansiell risiko.

Valutarisiko
Virksomheten er eksponert for valuta-
risiko knyttet til sveitsiske franc og 
euro. Standard Norge søker å avgrense 
risikoen ved å følge valutakursutviklingen 
og gjøre transaksjoner på gunstige tids-
punkter.

Kredittrisiko
Risiko for tap på fordringer er vurdert 
som lav. Dette henger sammen med at 
en stor andel av inntektene kommer fra 
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Ny standardkontrakt for uavhengig kontroll
Standarden, NS 8404, skal bidra til å skape ryddige kontraktsvilkår for
oppdrag om uavhengig kontroll etter reglene i plan- og bygningsloven. 
Standarden skal brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og 
arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om uavhengige kon-
trolloppdrag innenfor bygg og anlegg. Standarden er et godt eksempel på 
samspillet mellom standarder og lovgivning.

Sammen med NS 8404 er det også laget et eget utfyllingsdokument, Bygg-
blankett 8404, som kan brukes ved inngåelsen av kontrakter etter NS 8404. 
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offentlige etater samt at datterselskapet 
Standard Online AS i stor grad selger 
produktene til medlemsorganisasjoner og 
andre veletablerte kunder.

Likviditetsrisiko
Standard Norge dekker sitt behov for 
driftskapital med egne omløpsmidler. Det 
foreligger også en avtale om kassakreditt.

Arbeidsmiljø
Det totale sykefraværet i Standard Norge 
var i 2013 på 4,5 %, hvorav fravær utover 
16 dager utgjorde 3,0 %. Sykefraværet 
tidligere år har variert mellom 2,6 % og 
5,0 %. Standard Norge følger opp syke-
fravær i henhold til en fornyet IA-avtale. 
Organisasjonen har bedriftslegeordning, 
eget verneombud, og et aktivt arbeids-
miljøutvalg. Det er godt samarbeid med 
ansatte for å avdekke og realisere mulig-
heter for bedre arbeidsmiljø. Årlig  
gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelser 
og ved behov også ergoterapeutunder-
søkelser.

Likestilling
Standard Norge er opptatt av likestilling i 
hele organisasjonen. Kvinner utgjør 55 % 
av styret, mens ledergruppen i Standard 
Norge har en kvinneandel på 57 %. Blant 
de faste ansatte i Standard Norge er 48 % 

kvinner. For hele konsernet med 99 fast 
ansatte er andelen kvinner på 55 %. 

Diskriminering
Standardiseringsarbeidet foregår i stor 
grad på internasjonalt nivå og ansatte må 
forholde seg til en rekke nasjonaliteter, 
språk og livssyn. Over år er det derfor ut-
viklet gode holdninger blant ansatte, og 
virksomheten opplever ikke diskriminer-
ing som noe problem hverken i forhold 
til kjønn, alder, seksuell orientering eller 
nedsatt funksjonsevne.

Forskning og utvikling
Standard Norge deltar som partner i 
forskningsprosjekter nasjonalt og inter-
nasjonalt der dette er relevant. Repre-
sentanter fra forskningsmiljøene deltar 
i standardiseringsarbeidet. Det pågår 
prosjekter for utvikling av effektive IT 
løsninger for kunder og internt i organ-
isasjonen. 

Ytre miljø
Standard Norge driver kontorvirksom-
het i leide lokaler og har ingen spesielle 
utslipp av miljømessig art. I det daglige 
arbeid er organisasjonen opptatt av tiltak 
som har positiv innvirkning på miljø og 
klima. Standard Norge er sertifisert i 
henhold til kravene i miljøstyrings- 
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Informasjonssikring
Informasjon er en viktig ressurs for de fleste virksomheter. Flere stan-
darder er utarbeidet for å sikre at det kan komme på plass et system som 
skal sikre informasjon slik at den ikke endres, misbrukes, kommer på 
avveie, mister verdi eller gis til uvedkommende. To av disse standardene, 
NS-ISO/IEC 27001 og NS-ISO/IEC 27002, ble i 2013 utgitt i nye og opp-
daterte utgaver. En rekke nye tekniske og organisatoriske muligheter har 
kommet på banen siden de forrige utgavene av standardene kom, slik 
som økt bruk av mobiltelefoner og bærbart utstyr, og stor grad av tredje-
mannstjenester, f.eks. outsourcing. Utfordringer rundt slik bruk omfattes 
nå i større grad av standardene.
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systemet NS-EN ISO 14001. Forøvrig gir standardene som organisasjonen er med å 
utvikle betydelige bidrag for å hjelpe næringslivet og samfunnet generelt til å oppnå 
bedre ressursutnyttelse og miljø. 

Årsresultat og disponering
Standard Norges virksomhet gav i 2013 et resultat på -3 802 343 kroner. Konsernets 
årsresultat var på -4 411 462 kroner. Styret forslår følgende disponering av årsresul-
tatet for Standard Norge:

Annen egenkapital kr -3 802 343
Totalt disponert kr -3 802 343

Lysaker, 8. april 2014
I styret for Standard Norge

14

Konstruksjonsteknikk
l 2013 ble det etablert et nytt standardiseringsprosjekt for utarbeidelse av 
en Norsk Standard for utførelse av trekonstruksjoner. En utførelsesstandard 
vil gi felles utførelsesgrunnlag for partene i en byggesak og være et viktig 
hjelpemiddel for en bestiller som skal angi tekniske krav til utførelsen av 
byggeprosjekter. Når standarden er ferdig, vil den være et godt utgangspunkt 
for norsk påvirkning i en eventuell framtidig europeisk standard på området.
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2012 2013 Note 2013 2012

DRIFTSINNTEKTER

46 820 521 46 756 657 Salgsinntekter 87 860 745 87 197 044

28 000 000 28 000 000 Statstilskudd 28 000 000 28 000 000

30 465 713 32 079 380 Andre driftsinntekter 31 283 278 29 093 345

105 286 234 106 836 037 SUM DRIFTSINNTEKTER 147 144 023 144 290 389

DRIFTSKOSTNADER

10 935 859 14 111 889 Varekostnader 30 995 942 27 128 602

67 194 777 69 466 490 Lønnskostnader m.m. 5, 6 86 012 553 82 999 344

1 318 684 952 613 Ordinære avskrivninger 2 2 206 301 1 848 429

27 630 676 27 743 443 Andre driftskostnader 2, 5 34 265 251 33 951 213

107 079 996 112 274 435 SUM DRIFTSKOSTNADER 153 480 047 145 927 588

-1 793 762 -5 438 398 DRIFTSRESULTAT -6 336 024 -1 637 199

294 711 147 697 Renteinntekter 351 081 717 357

1 333 975 1 518 146 Andre finansinntekter 9 1 518 146 1 333 975

334 853 Rentekostnader 139 590 139 979

17 740 28 934 Andre finanskostnader 28 934 17 740

1 610 612 1 636 055 FINANSRESULTAT 1 700 703 1 893 613

-183 150 -3 802 343 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -4 635 321 256 414

0 0 Skattekostnad på ordinært resultat 10 -223 859 136 984

-183 150 -3 802 343 ÅRSRESULTAT -4 411 462 119 430

Overføringer

0 0 Overført fra øremerkede midler 0 0

-183 150 -3 802 343 Overført til annen egenkapital -4 289 640 58 914

0 0 Overført til minoritetsinteresse -121 822 60 516

-183 150 -3 802 343 Sum overføringer -4 411 462 119 430

RESULTATREGNSKAP

MOR                    KONSERN



2012 2013 EIENDELER Note 2013 2012

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

0 0 Utsatt skattefordel 10 29 116 0

1 187 891 3 217 283 Web-design, software 2 16 033 498 5 809 329

1 187 891 3 217 283 Sum immaterielle eiendeler 16 062 614 5 809 329

Driftsmidler

284 760 217 882 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 2 230 012 321 142

284 760 217 882 Sum driftsmidler 230 012 321 142

Finansielle anleggsmidler

2 400 000 2 400 000 Aksjer i Standard Online AS 3 0 0

15 407 650 16 621 915 Pensjonsmidler 6 17 886 403 16 337 195

17 807 650 19 021 915 Sum finansielle anleggsmidler 17 886 403 16 337 195

19 280 301 22 457 080 SUM anleggsmidler 34 179 029 22 467 666

Omløpsmidler

0 0 Varelager 12 298 908 357 272

Fordringer

7 191 611 14 020 139 Kundefordringer 8 7 931 481 6 850 846

1 286 955 1 116 756 Andre kortsiktige fordringer 13 2 102 053 2 158 613

8 478 566 15 136 896 Sum fordringer 10 033 534 9 009 459

Finansielle omløpsmidler

21 948 612 13 463 897 Kortsiktige finansplasseringer 9 13 463 897 21 948 612

21 948 612 13 463 897 Sum finansielle omløpsmidler 13 463 897 21 948 612

8 622 527 5 645 315 Bankinnskudd, kontanter 4 8 365 302 15 360 233

39 049 705 34 246 108 SUM omløpsmidler 32 161 641 46 675 576

58 330 006 56 703 187 SUM EIENDELER 66 340 670 69 143 242
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2012 2013 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2013 2012

Egenkapital

Opptjent egenkapital

33 158 635 29 356 292 Annen egenkapital 7 32 432 609 36 722 248

0 0 Minoritetsinteresser 7 1 369 081 1 490 903

33 158 635 29 356 292 SUM egenkapital 33 801 690 38 213 151

Gjeld

Avsetning forpliktelser

0 0 Utsatt skatt 10 0 194 743

7 953 324 8 678 214 Pensjonsforpliktelser 6 8 678 214 7 953 324

7 953 324 8 678 214 Sum avsetning forpliktelser 8 678 214 8 148 067

Øvrig langsiktig gjeld

197 000 73 000 Øvrig langsiktig gjeld 6 73 000 197 000

197 000 73 000 Sum øvrig langsiktig gjeld 73 000 197 000

Kortsiktig gjeld

4 645 513 5 508 784 Leverandørgjeld 8 673 836 7 271 621

0 0 Betalbar skatt 10 0 120 959

5 487 026 5 077 343 Skyldige off. avgifter 5 354 987 6 225 229

6 888 508 8 009 555 Annen kortsiktig gjeld 11 9 758 943 8 967 215

17 021 048 18 595 682 Sum kortsiktig gjeld 23 787 766 22 585 024

58 330 006 56 703 187 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 66 340 670 69 143 242

Lysaker, 8. april 2014
I styret for Standard Norge
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2012 2013 2013 2012

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

-183 150 -3 802 343 Resultat før skattekostnad -4 635 321 256 414

- - Periodens betalte skatt -120 959 -256 161

1 318 684 952 613 Ordinære avskrivninger 2 206 301 1 848 429

- - Endring varelager 58 364 -18 812

2 226 314 -6 828 528 Endring i kundefordringer -1 080 635 899 593

-620 830 863 271 Endring leverandørgjeld 1 402 215 419 781

49 509 170 199 Endring andre kortsiktige fordringer 56 560 -474 168

-1 869 315 587 364 Endring i andre tidsavgrensingsposter -202 514 -1 659 716

-3 243 531 -489 375 Endring i pensjoner og AFP-avsetning -824 318 -3 380 663

-2 322 319 -8 546 800 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -3 140 307 -2 365 303

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-626 990 -2 915 126 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -12 339 339 -4 466 678

- 10 000 000 Innbetalinger ved salg av aksjer i andre foretak 10 000 000 -

-1 306 704 -1 515 285 Endring markedsbaserte finansielle instrumenter -1 515 285 -1 306 704

-1 933 694 5 569 589 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 854 624 -5 773 382

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

- - Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - -

-4 256 013 -2 977 211 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -6 994 931 -8 138 685

12 878 542 8 622 527 Kontanter og kontantekvivalenter 1. jan. 15 360 233 23 498 918

8 622 527 5 645 315 Kontanter og kontantekvivalenter 31. des. 8 365 302 15 360 233

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

MOR                      KONSERN



Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og norske regnskaps-
standarder. Organisasjonens regnskapsår er 
fra 1. januar til 31. desember. Alle beløp er i 
norske kroner.

Konsern
Datterselskap er selskaper hvor morselska-
pet har bestemmende innflytelse på enhet-
ens finansielle og operasjonelle strategi, 
normalt gjennom eie av mer enn halvparten 
av stemmeberettiget kapital. Minoritets-
interesser inngår i konsernets egenkapital. 
Det vises til note 3 for oversikt over datter-
selskaper.

Konsolideringsprinsipper
Selskap hvor konsernet har bestemmende 
innflytelse blir konsolidert fra det tids-
punktet kontrollen er overført til konsernet 
(oppkjøpstidspunktet).

Kjøp av datterselskap
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i 
konsernregnskapet basert på morselskapets 
anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes 
virkelig verdi av identifiserbare eiendeler 
og gjeld i datterselskapet, som oppføres i 
konsernregnskapet til virkelig verdi på opp-
kjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over 
hva som kan henføres til identifiserbare 
eiendeler og gjeld balanseføres som good-
will. Goodwill behandles som en residual og 
balanseføres med den andelen som er 
observert i oppkjøpstransaksjonen. Mer- 
verdier i konsernregnskapet avskrives over 

de oppkjøpte eiendelenes forventede økono-
miske levetid.

Eliminering av interne poster
I konsernregnskapet erstattes posten aksjer 
i datterselskap med datterselskapets eien-
deler og gjeld. Konsernregnskapet utar-
beides som om konsernet var en økonomisk 
enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste 
og mellomværende mellom selskapene i 
konsernet elimineres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av 
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk 
er klassifisert som anleggsmidler. Andre 
eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen 
ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld 
er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 
men nedskrives til virkelig verdi når verdi-
fallet ikke forventes å være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives planmessig. Langsiktig 
lån balanseføres til nominelle verdier på 
etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til 
virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av an-
skaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp 
på etableringstidspunktet, uten hensyn til 
senere renteendringer.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013
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Styringssystemer for trafikksikkerhet
Den internasjonale standarden, NS-ISO 39001 for trafikksikkerhet, skal 
bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken. Den er et verktøy for 
å bygge sikkerhetskultur i en virksomhet og beskriver konkret hva som 
kreves av et styringssystem for vegtrafikksikkerhet. Kravene i standarden 
omfatter bl.a. en kartlegging av brukere og interessenter, hvilke behov de 
har, organisasjonens oppgaver og de ansattes roller, ansvar og myndighet. 
Krav til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosesser er også 
en viktig del av standarden. Kravene er generelle og skal kunne brukes av 
alle organisasjoner uavhengig av hvilken oppgave de har innenfor veg-
trafikksikkerhet og hvor i verdikjeden organisasjonen er.
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fra datterselskapet overstiger vår andel av 
opptjent egenkapital i selskapet etter kjøpet.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)
Aksjer og andre finansielle instrumenter 
som inngår i en handelsportefølje vurderes 
til virkelig verdi på balansedagen. Virkelig 
verdi er børskurs eller tilsvarende observer-
bar markedsverdi. Mottatt utbytte og andre
overskuddsutdelinger fra selskapene 
inntektsføres som annen finansinntekt.

Varer
Varer vurderes til det laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Virkelig verdi er esti-
mert salgsverdi etter fradrag for beregnede 
nødvendige utgifter for gjennomføring av 
salget (netto salgsverdi). For tilvirkede varer 
medtas en forholdsmessig andel av direkte 
og indirekte variable og faste tilvirknings-
kostnader (basert på normal kapasitet).

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer opp-
føres til pålydende etter fradrag for avset-
ning til forventet tap. Avsetningen til tap 
gjøres på grunnlag av individuell vurdering 
av fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesifisert avsetning 
for å dekke påregnelig tapsrisiko.

Gjeld
Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Pensjoner
Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsord-
ning for arbeidstakere ansatt i selskapet før 
juni 2006. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. 
at selskapet har det økonomiske ansvaret for 
at de ansatte får de avtalte ytelsene. Lineær
opptjeningsprofil og forventet sluttlønn er 
lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. 
Arbeidstakere ansatt i selskapet f.o.m. juni 
2006 inngår ikke i selskapets kollektive 
pensjonsordning, men omfattes av en egen 
innskuddsordning. Ved innskuddsplaner 
betaler selskapet innskudd til et forsikrings-
selskap. Selskapet har ingen ytterligere
betalingsforpliktelse etter at innskuddene 
er betalt. Innskuddene regnskapsføres 
som lønnskostnad. Eventuelle forskudds-
betalte innskudd balanseføres som eiendel 
(pensjonsmidler) i den grad innskuddet 
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Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes 
til balansedagens kurs. Kursgevinster og 
kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i 
utenlandsk valuta klassifiseres som drifts-
inntekter og vareforbruk.

Driftsinntekter
Vederlag for salg av standarder og kurs 
inntektsføres i den periode leveransen finner 
sted. Standard Norges royalty fra datter- 
selskap inntektsføres i samme periode 
som datterselskapet rapporterer salget. 
Statsstøtte inntektsføres i det kalenderår 
bevilgningen gjelder. Eksterne tilskudd til 
utvikling av standarder inntektsføres når ut-
viklingsarbeidet finner sted. Mottatt tilskudd 
som ikke er opptjent inngår blant annen 
kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives 
lineært over driftsmidlenes forventede øko-
nomiske levetid. Direkte vedlikehold av drifts-
midler kostnadsføres løpende og inngår blant 
andre driftskostnader. Påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris 
og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet 
mellom vedlikehold og påkostning/forbedring 
regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vår 
anskaffelse av driftsmidlet. Innredning i leide
lokaler balanseføres og avskrives over leie-
kontraktens løpetid.

Leieavtaler
Driftsmidler som leies på betingelser som 
i det vesentlige overfører de økonomiske 
rettigheter og forpliktelser til enheten (finan-
siell leasing), balanseføres under bygninger, 
maskiner, inventar o.l. og medtas som for-
pliktelse under rentebærende langsiktig gjeld 
til nåverdien av minimumsleien. Driftsmidlet 
avskrives over antatt økonomisk levetid, og 
forpliktelsen reduseres med betalt leie etter 
fradrag for beregnet rentekostnad. Operas-
jonelle leieavtaler kostnadsføres løpende.

Aksjer og andeler i datterselskaper
Aksjer i datterselskaper vurderes etter kost-
metoden i selskapsregnskapet. Kostprisen 
økes når morselskapet tilfører dattersel-
skapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse. 
Kostprisen reduseres når mottatt utbytte 
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kan refunderes eller redusere framtidige 
innbetalinger. Selskapet er pliktig til å ha 
tjenestepensjonsordning etter lov om obliga-
torisk tjenestepensjon. Selskapets pensjon-
sordninger tilfredsstiller kravene i denne 
loven.

Øvrige pensjonsforpliktelser finansiert over 
driften er beregnet ut fra aktuarielle prin-
sipper og balanseføres under avsetning for 
forpliktelser i balansen.

Den balanseførte forpliktelsen knyttet til 
ytelsesplaner er nåverdien av de definerte 
ytelsene på balansetidspunktet fratrukket 
virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for 
ikke resultatførte estimatavvik. Pensjonsfor-
pliktelsene beregnes årlig av en uavhengig 
aktuar ved bruk av en lineær opptjenings-
metode. Forutsetningene benyttet for å 
beregne netto pensjonskostnad bygger på 
veiledning til fastsettelse av pensjonsforut-
setninger utgitt av Norsk RegnskapsStiftelse. 
Arbeidsgiveravgift er beregnet av netto 
faktisk forpliktelse og inkludert i brutto pen-
sjonsforpliktelse.

Akkumulert virkning av estimatendringer og 
endringer i finansielle og aktuarielle forut-
setninger (aktuarielle gevinster og tap) under 
10 % av det som er størst av pensjonsforplik-
telsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen
av året innregnes ikke (korridorprinsippet). 
Når den akkumulerte virkningen er over 

10 %-grensen ved årets begynnelse, resultat-
føres det overskytende over antatt gjennom-
snittlig gjenværende opptjeningstid. Peri-
odens netto pensjonskostnad klassifiseres 
som lønns- og personalkostnader.

Skatter
Standard Norge er en allmennyttig medlems-
organisasjon og er ikke skattepliktig. Datter-
selskapet er imidlertid skattepliktig.
Skattekostnaden i resultatregnskapet om-
fatter både periodens betalbare skatt og 
endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel 
for datterselskap. Utsatt skatt beregnes på 
grunnlag av de midlertidige forskjellene 
som eksisterer mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier, og på grunnlag av 
eventuelt ligningsmessig underskudd ved
utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller 
som reverserer eller kan reversere i samme 
periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto 
skattereduserende forskjeller som ikke er 
utlignet og på underskudd til fremføring, 
balanseføres i den grad skattefordelen antas 
å kunne utnyttes gjennom fremtidige skatte-
pliktige overskudd. Utsatt skatt og utsatt 
skattefordel som kan balanseføres, er oppført 
netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet 
etter den indirekte metode. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter og 
bankinnskudd.

Nordisk boligsprinklerstandard
Den felles nordiske standarden for boligsprinkler, NS-INSTA 900-1, har 
som mål å redusere faren for at menneskeliv går tapt ved boligbrann og 
redusere omfanget av bygningsskader. Standarden gir spesifikke krav og 
anbefalinger om dimensjonering, installering og vedlikehold av faste bolig-
sprinkleranlegg for slokking av brann i bygninger eller deler av bygninger 
som inneholder typiske byggverk til boligformål. Et automatisk boligsprin-
kleranlegg er konstruert for å kunne varsle en brann og slokke den med 
vann på et tidlig stadium, eller holde brannen under kontroll slik at evaku-
ering kan gjennomføres på en sikker måte.

Standarden er brakt inn i europeisk arbeid og brukes allerede som grunnlag 
for en europeisk standard.
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Mor Webdesign, 
software

Data-
programmer

Inventar 
og utstyr

Totalt varige  
driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.2013 7 220 146 346 860 380 740 7 947 746

Tilgang i perioden 0 2 855 092 60 034 2 915 126

Avgang i perioden 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2013 7 220 146 3 201 952 440 774 10 862 872

Samlede av- og nedskrivninger 31.12.2013 7 104 206 100 610 222 892 7 427 708

Bokført verdi 31.12.2013 115 940 3 101 342 217 882 3 435 165

Periodens avskrivninger 825 701 0 126 912 952 613

Avskrivningssats 20 - 33 % 33 % 33 %

Levetid i år 3 - 5 år 3 år 3 år

Note 2 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 

Konsern Webdesign,
software

Data-
programmer

Totalt imm. 
eiendeler

Maskiner/
inventar

Totalt

Anskaffelseskost 01.01.2013 13 330 492 3 553 666 16 884 158 1 678 243 18 562 401

Tilgang i perioden 9 424 213 2 855 092 12 279 305 60 034 12 339 339

Avgang i perioden 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2013 22 754 705 6 408 758 29 163 463 1 738 277 30 901 740

Samlede av- og nedskrivninger 12 718 444 411 522 13 129 966 1 508 265 14 638 231

Bokført verdi 31.12.2013 10 036 261 5 997 236 16 033 498 230 012 16 263 510

Periodens avskrivninger 2 055 137 0 2 055 137 151 164 2 206 301

Avskrivningssats 20 - 33 % 33 % 33 %

Levetid i år 3 - 5 år 3 år 3 år

2013 2012

Leiekostnader telefonsystem 289 181 76 382

Leiekostnader kontormaskiner 156 777 170 788

Leiekostnader transportmidler 559 650 583 942

Leiekostnader datasystemer og utstyr 607 480 803 808

2013 2012

Leiekostnader telefonsystem 289 181 76 382

Leiekostnader kontormaskiner 156 777 170 788

Leiekostnader transportmidler 660 911 685 203

Leiekostnader datasystemer og utstyr 701 047 897 375



Mor
Selskap Selskapets

aksjekapital
Antall
aksjer

Pålydende
i kroner

Verdi i
balansen

Standard Online AS 3 000 000 2 400 1 000 2 400 000

Aksjene i datterselskapet Standard Online AS er bokført til kostpris. Standard Norge eier direkte 80 %.

Note 5 Lønnskostnader, antall årsverk, godtjørelse til adm. direktør, styre og revisor

Mor
Lønnskostnader 2013 2012
Lønninger/honorar 47 063 825 44 112 455
Arbeidsgiveravgift 7 978 685 8 220 141
Pensjonskostnader 7 011 462 6 676 188
Honorar innleid personale 6 947 130 7 867 022
Andre ytelser 465 387 318 971
Sum lønnskostnader 69 466 490 67 194 777

Note 4 Bankinnskudd

Mor
I posten bankinnskudd inngår bundne midler på skattetrekkskonto med kr 2 602 399,44 per 
31.12.2013, og som dekker skyldig skattetrekk med kr 2 565 238.

Konsern
For konsernet er bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk kr 3 266 613. Dette dekker skyldig 
skattetrekk med kr 3 207 905.

Antall årsverk 68,20 67,80

Ytelser til administrerende direktør 2013 2012
Lønn 1 408 054 1 356 033
Pensjon 966 961 912 604
Annen godtgjørelse 242 513 205 070
Sum ytelse til administrerende direktør 2 617 528 2 473 707

Godtgjørelse til styret i Standard Norge 397 900 370 000
Herav fast honorar styreleder 50 000 50 000
Herav konsulentbistand styreleder 60 000 60 000
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Note 3 Aksjer datterselskap

Honorar til revisor 2013 2012

Lovpålagt revisjon 125 000 103 841

Attestasjonsoppgaver 65 136 64 490

Regnskapsmessig bistand 54 975 78 895

Skattemessig bistand 550 0

Sum 245 661 247 226
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Konsern

Lønnskostnader 2013 2012

Lønninger/honorar 60 547 210 56 333 513

Arbeidsgiveravgift 10 207 150 10 015 077

Pensjonskostnader 8 630 090 8 102 567

Honorar innleid personale 5 429 792 7 867 022

Andre ytelser 1 198 310 681 165

Sum lønnskostnader 86 012 553 82 999 344

Antall årsverk 89,50 88,45

Produkters klimaspor
Menneskeskapte klimaendringer er en utfordring med konsekvenser 
for mennesker og miljø. Som svar på dette er det utviklet metoder for å 
begrense utslipp av klimagasser. Én metode går ut på at kunder kan velge 
klimavennlige produkter basert på pålitelig informasjon om produkters 
klimaspor. Klimavennlige produkter vil bli etterspurt, og produkter med et 
høyt klimaspor vil bli faset ut. Dette er avhengig av at vi beregner utslipp 
av klimagasser gjennom hele produktets livsløp. ISO/TS 14067 sikrer at 
klimasporet til et produkt er riktig kvantifisert og kommunisert. Doku-
mentet er nyttig for produsenter av råstoffer, halvfabrikata og ferdige 
produkter, for innkjøpere, både private og offentlige, og de som er involvert 
i produktomsetning gjennom hele verdikjeden, fra råstoffutvinning til av-
fallshåndtering.
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Ytelser til administrerende direktør 2013 2012
Sum ytelser til adm. dir., jf. ovenfor 2 617 528 2 473 707

Godtgjørelse til styrene i konsernet 530 000 510 000

Honorar til revisor

2013 2012

Lovpålagt revisjon 205 000 155 491

Attestasjonsoppgaver 65 136 64 490

Regnskapsmessig bistand 72 595 98 545

Skattemessig bistand 550 0

Sum 343 281 318 526



Pensjonskostnader 2013 2012

   Sikrede 
ytelser

Usikrede 
ytelser

Sikrede 
ytelser

Usikrede 
ytelser

Nåverdi pensjonsopptjening 4 641 645 637 946 5 118 656 649 274

Rentekostnad 173 895 314 122 3 689 198 244 308

Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst) 0 0 627 617 -86 855

Avkastning pensjonsmidler 0 0 -4 478 300 0

Administrasjonskostnader 1 275 134 0 824 164 0

Netto pensjonskostnad 6 090 674 952 068 5 781 335 806 727
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Mor
Organisasjonen har kollektiv pensjonsordning i forsikringsselskap for sine ansatte (sikret 
ordning). Ordningen omfatter 65 ansatte og 49 pensjonister, og gir rett til definerte framtidige
ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjons-
alder og ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringsselskap. I 
tillegg har organisasjonen usikrede forpliktelser som dekkes over drift.

Organisasjonen har en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordningen, 
som gjelder fra og med 1. januar 2011, er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, 
men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig 
informasjon slik at selskapet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, 
pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Organisasjonens forpliktelser er dermed 
ikke balanseført som gjeld.

Økonomiske forutsetninger 2013 2012

Diskonteringsrente 4,10 % 4,20 %

Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 % 3,60 %

Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,25 %

Forventet pensjonsøkning 0,60 % 0,00 %

Forventet G-regulering 3,50 % 3,00 %

Note 6 Pensjonsmidler og -forpliktelser

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig
benyttede forutsetninger innenfor forsikring.

Pensjonsforpliktelse/(pensjonsmidler) 2013 2012

   Sikrede 
ytelser

Usikrede 
ytelser

Sikrede 
ytelser

Usikrede 
ytelser

Beregnede pensjonsforpliktelser 106 637 176 8 452 659 90 553 443 7 592 679

Pensjonsmidler  (markedsverdi) 102 000 000 0 98 555 000 0

Netto pensjonsforpliktelse/(-midler) 4 637 176 8 452 659 -8 001 557 7 592 679

Ikke resultatført estimatavvik -21 259 091 225 555 -7 406 093 360 645

Balanseført pensjonsforpliktelse/
(-midler)

-16 621 915 8 678 214 -15 407 650 7 953 324

Den viktigste forklaringsfaktoren til økningen i ikke resultatført estimatavvik er at aktuar fra og med 
2013 har tatt i bruk nye dødelighetstariffer. Med det nye dynamisk dødelighetsgrunnlaget øker leve-
alderen for hvert årskull. På grunn av korridorprisnippet er den økte forpliktelsen ennå ikke kommet 
inn i regnskapet.
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Konsern

Konsernet har kollektiv pensjonsordning tilsvarende beskrivelsen for morselskapet ovenfor. Ordningen 
omfatter totalt 86 ansatte og 50 pensjonister.

Pensjonskostnader 2013 2012

   Sikrede 
ytelser

Usikrede 
ytelser

Sikrede 
ytelser

Usikrede 
ytelser

Nåverdi pensjonsopptjening 5 892 288 637 946 6 432 515 649 274

Rentekostnad 585 981 314 122 4 095 137 244 308

Resultatført estimatavvik 46 011 0 780 230 -86 855

Avkastning pensjonsmidler -329 760 0 -4 877 539 0

Administrasjonskostnader 1 450 990 0 956 472 0

Netto pensjonskostnad 7 645 510 952 068 7 386 815 806 727

Pensjonsforpliktelse/(pensjonsmidler) 2013 2012

   Sikrede 
ytelser

Usikrede 
ytelser

Sikrede 
ytelser

Usikrede 
ytelser

Beregnede pensjonsforpliktelser 120 141 449 8 452 659 99 699 694 7 592 679

Pensjonsmidler  (markedsverdi) 111 615 000 0 106 980 000 0

Netto pensjonsforpliktelse/(-midler) 8 526 449 8 452 659 -7 280 306 7 592 679

Ikke resultatført estimatavvik -26 412 852 225 555 -9 056 889 360 645

Balanseført pensjonsforpliktelse/
(-midler)

-17 886 403 8 678 214 -16 337 195 7 953 324

Landbaserte akvakulturanlegg for fisk
Oppdrettere har gjennom arbeidet med internkontroll og dobbel sikring 
allerede lagt ned et betydelig arbeid med å redusere risikoen for rømming 
fra sine landbaserte anlegg, og rømmingstallene har gått ned. Med den 
nye standarden, NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk, er målet 
at rømmingstallene ytterligere skal reduseres. Standarden vil gjøre det 
enklere og tryggere å bestille, prosjektere og bygge mer rømmingssikre 
landbaserte akvakulturanlegg. Kravene i standarden gjelder både for ny-
bygg og utbedring av eksisterende landbaserte anlegg.

Den viktigste forklaringsfaktoren til økningen i ikke resultatført estimatavvik er at aktuar fra og med 
2013 har tatt i bruk nye dødelighetstariffer. Med det nye dynamisk dødelighetsgrunnlaget øker leve-
alderen for hvert årskull. På grunn av korridorprisnippet er den økte forpliktelsen ennå ikke kommet 
inn i regnskapet.



Delporteføljer: 2013 2012
Pengemarked 2 684 202 4 161 489
Obligasjoner omløp 3 977 478 6 331 021
Obligasjoner anlegg 4 134 344 6 730 408
Aksjer 2 058 698 3 800 379
Annet 609 174 925 315
Bokført verdi kortsiktige finansplasseringer 13 463 896 21 948 612

Avkastning 1 515 285 1 306 704
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Mor
Annen

egenkapital
Sum

egenkapital
Egenkapital 31.12.2012 33 158 635 33 158 635
Resultat 2013 -3 802 343 -3 802 343
Egenkapital  31.12.2013                                          29 356 292 29 356 292

Konsern
Annen

egenkapital
Minoritet Sum

egenkapital
Egenkapital 31.12.2012 36 722 248 1 490 903 38 213 151
Resultat 2013 -4 289 640 -121 822 -4 411 462
Egenkapital  31.12.2013 32 432 609 1 369 081 33 801 690

Mor
2013 2012

Kundefordringer, datterselskap 11 398 651 3 899 757
Kundefordringer, eksterne 2 671 488 3 341 854
Avsetning for påregnelig tap -50 000 -50 000
Bokført verdi 14 020 139 7 191 611

Konsern
2013 2012

Kundefordringer, eksterne 8 111 481 7 030 846
Avsetning for påregnelig tap -180 000 -180 000
Bokført verdi 7 931 481 6 850 846

Note 7 Egenkapital

Note 8 Kundefordringer

Note 9 Kortsiktige finansplasseringer

Mor og konsern

Organisasjonen plasserte 17.11.2005 kr. 17 000 000 til forvaltning hos Carnegie Kapitalforvaltning.
I løpet av 2013 har kr. 10 000 000 blitt innløst og overført bank. Investeringen er fordelt på 4 delporte-
føljer som er spesifisert i tabellen under og er oppført til markedsverdi. 
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Innovasjonsstyring
Norske interessenter har i flere år deltatt aktivt i det europeiske standardi-
seringsarbeidet med å utvikle en spesifikasjon om hvordan ledelsen i alle 
typer foretak og organisasjoner kan etablere og vedlikeholde et moderne 
system for innovasjonsstyring. Spesifikasjonen, CEN/TS 16555-1 som ble 
utgitt på norsk i 2013, gir bl.a. veiledning om forståelse av egen organisa-
sjon og kultur, hvordan få toppledelsens interesse og engasjement for 
innovasjon, innovasjonssystemer og innovasjonsstyring. Ved hjelp av dette 
dokumentet kan organisasjoner øke sin bevissthet rundt verdien av et system 
for innovasjonsstyring, og i siste instans skape mer verdi for organisasjonen 
og organisasjonens interesseparter.
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Årets skattekostnad i resultatregnskapet: 2013 2012
Betalbar skatt 0 120 959
Endring i utsatt skatt -223 859 16 024
Årets skattekostnad -223 859 136 983

Årets skattekostnad beregnes slik: 2013 2012
Resultat før skattekostnad -832 981 439 564
Endring midlertidig forskjeller 505 830 -57 230
Permanente forskjeller 29 633 49 662
Årets skattepliktig inntekt -297 518 431 996

Betalbar skatt (28 %) 0 120 959

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller 2013 2012 Endring
Driftsmidler -972 585 -127 114 845 471
Fordringer -102 222 -106 920 -4 698
Pensjonsmidler 1 264 488 929 545 -334 943
Sum midlertidige forskjeller 189 681 695 511 505 830
Underskudd til fremføring -297 518 0 297 518
Sum netto midlertidige forskjeller -107 837 695 511 803 348
Utsatt skatteforpliktelse/(utsatt skattefordel), 28 % -29 116 194 743 223 859

Note 10 Skattekostnad

Konsern (gjelder datterselskapet Standard Online AS)



Mor 2013 2012
Avsetning skyldige feriepenger 4 945 019 4 618 794
Ikke opptjent prosjektstøtte 2 431 677 1 521 793
Annen kortsiktig gjeld 632 859 747 921
Sum annen kortsiktig gjeld 8 009 555 6 888 508

Konsern 2013 2012
Avsetning skyldige feriepenger 6 367 834 5 900 288
Ikke opptjent prosjektstøtte 2 431 677 1 521 793
Annen kortsiktig gjeld 959 432 1 545 134
Sum annen kortsiktig gjeld 9 758 943 8 967 215

Note 11 Annen kortsiktig gjeld
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Konsern 2013 2012
Ferdigvarer 298 908 357 272
Sum annen kortsiktig gjeld 298 908 357 272

Note 12 Varelager

Mor 2013 2012
Periodisert inntekt 0 0
Periodiserte forsikringspremier 605 926 665 562
Andre kostnadsperiodiseringer 510 830 621 393
Sum andre kortsiktige fordringer 1 116 756 1 286 955

Konsern 2013 2012
Periodisert inntekt 0 0
Periodiserte forsikringspremier 722 959 787 607
Andre kostnadsperiodiseringer 1 379 093 1 371 006
Sum andre kortsiktige fordringer 2 102 053 2 158 613

Note 13 Andre kortsiktige fordringer
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