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Dette er Standard Norge

•

Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon med ca. 70
ansatte.

•

Standard Norge ivaretar standardisering som fører fram til Norsk Standard og
tilhørende publikasjoner.

•

Standard Norge har enerett på å utgi Norsk Standard. *

•

En viktig del av arbeidsoppgavene er også å ivareta Norges interesser i europeisk og
internasjonalt standardiseringsarbeid (CEN og ISO). *

•

Organisasjonen drives etter prinsippet om non-profitt, i den forstand at alle inntekter
tilbakeføres til aktivt standardiseringsarbeid.

•

Standard Norge ble etablert på stiftelsesmøte 24. juni, og startet sin virksomhet 1.
november 2003.

•

Organisasjonen er dannet ved en sammenslåing av Norsk Allmennstandardisering
(NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund
(NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) til én organisasjon.

* I 2003 har dette skjedd på vegne av Norges Standardiseringsforbund.
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Styrets årsberetning 2003
Virksomhetens art og hvor den drives
Standard Norge (SN) er en uavhengig medlemsorganisasjon med ca. 60 ansatte som
utvikler standarder for de fleste områder i samfunnet. Standard Norge skal utarbeide
nasjonale standarder, delta i internasjonalt standardiseringsarbeid i CEN og ISO, fremme
standardiseringen og dens betydning og fastsette forslag som Norsk Standard, utarbeidet
nasjonalt eller av internasjonale organisasjoner.
Standard Norge er etablert i Strandveien 18 på Lysake r i Bærum kommune.
Hovedtrekk for virksomheten 2003
Standard Norge ble etablert på stiftelsesmøte 24. juni. Organisasjonen er dannet ved en
sammenslåing av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd
(NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS).
Målet med samlingen i en ny organisasjon har vært å skape:
-

en ny, slagkraftig serviceorganisasjon som gir økt verdi for brukere og
interessenter;
større synlighet av standardiseringens rolle og betydning;
en mest mulig rasjonell og effektiv samlet ressursutnyttelse;
bedre ivaretakelse av norske interesser i europeisk og global standardisering;
utvikling og ivaretakelse av nasjonal standardisering på områder med nasjonalt
brukerbehov;
større fleksibilitet til å påta seg nye oppgaver som brukere og interessenter
prioriterer;
et system der inntekter fra salg av standarder, kurs og prosjektinntekter føres
tilbake til respektive standardiseringsområder;
faglig utfordrende arbeidsoppgaver og et attraktivt arbeidsmiljø.

Arbeidet med å gjennomføre samlingsprosjektet har vært en krevende prosess med
medvirkning fra organisasjonens medlemmer og interesseparter samt at innsatsen fra de
ansatte har vært betydelig.
I september ansatte styret Trine Tveter som administrerende direktør og Ivar Jachwitz som
viseadministrerende direktør.
Den operative virksomheten startet 1. november, og de ansatte fra de fire ovennevnte
organisasjonene ble overført til Standard Norge samme dag. Oppstarten av virksomheten
skjedde i nye lokaler på Lysaker utenfor Oslo.
Betydningen av standardiseringsarbeidet er økende. Standarder er et betydelig virkemiddel
for effektivisering og konkurransedyktighet, og gjør nytte for seg på stadig flere områder.
Dette er en trend som gjør seg gjeldende både nasjonalt og internasjonalt.
Antall standarder som er fastsatt som Norsk Standard, økte fra 11 775 ved årsskiftet
2002/2003 til 12 488 ved utgangen av 2003.
Mesteparten av arbeidet skjer i regi av de internasjonale organisasjonene CEN og ISO.
Norge deltar aktivt, og opprettholder internasjonalt ansvar på områder som er av betydning
for norske interesser. Det har vært satset videre på utvikling av elektroniske verktøy og
informasjonssystemer samt opplæring og dyktiggjøring for å lette norsk deltakelse i
standardiseringsarbeidet. Dette er viktig for et godt engasjement i den videre utviklingen av
standardiseringen.
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Økonomi
Standard Norges økonomiske fundament er basert på overdragelse av eiendeler og gjeld fra
NAS, NBR, NSF og NTS, samt tilskudd fra Nærings- og handelsdepartementet og private og
offentlige interessenter. Salg av standarder utarbeidet av Standard Norge, gjennom
datterselskapet Pronorm AS, utgjør også en betydelig del av inntektsgrunnlaget for
organisasjonen.
Virksomheten i 2003 har vært preget av oppstarten av den nye organisasjonen, basert på
en virksomhetsoverdragelse fra NAS, NBR, NSF og NTS og samlingen av virksomheten i nye
lokaler. Samtidig har løpende standardiseringsvirksomhet vært drevet uten vesentlige
ulemper for Standard Norges kunder og interessenter.
Driften for to måneders virksomhet medførte inntekter på i alt 11,661 mill. kroner og
utgifter på i alt 14,416 mill. kroner. Med finansinntekter på 0,081 mill. kroner ble årets
resultat et underskudd på 2,674 mill. kroner.
I denne perioden har påregnede omstillingskostnader og noen forsinkelser i
gjennomføringen av planlagte standardiseringsprosjekter medført forskyvninger og
inntektsutsettelser til 2004. Videre har enkelte budsjetterte inntekter i forbindelse med
overføring av midler fra NAS, NBR og NT S blitt ført direkte i balansen i stedet for som
inntekt i driftsregnskapet. De ovennevnte tallene gir derfor ikke et riktig bilde av
driftssituasjonen i Standard Norge under normale driftsforhold.

Videre drift
Årsregnskapet er utarbeidet etter forutsetningene om videre drift. Standard Norges
eiendeler utgjorde ved årsskiftet 29,9 mill. kroner. Fri egenkapital utgjorde 15,8 mill.
kroner.
Nærings- og handelsdepartementet yter årlig økonomisk bidrag til standardiseringen. Andre
inntektskilder er tilbakeførte inntekter fra salg av standarder gjennom Pronorm AS. Disse
inntektene er betaling for utgifter som skal dekke kostnader Standard Norges har i
forbindelse med utarbeiding av standardene. Videre mottar Standard Norge tilskudd fra
ulike interessenter som bidrag til gjennomføringen av konkrete standardiseringsprosjekter.
Styret var ved etableringen svært opptatt av at synergier og effektiviseringsgevinster ved
samlingen burde realiseres så raskt som mulig. Det er derfor igangsatt et
organisasjonsutviklingsarbeid som gjennomgå r hele organisasjonen for å etablere
prioriteringer, driftsform og en organisering av arbeidet som best mulig sikrer god
måloppnåelse ved samlingen.
Arbeidsmiljø
I de to månedene Standard Norge var i drift i 2003, var det totale sykefraværet på 2,3 %.
Egenmeldingsfraværet utgjorde 0,5 %. Sykefravær lenger enn én måned utgjorde 2,8 %.
Standard Norge arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet, herunder vektlegging
av likestilling. Av de ansatte er 40 % kvinner. De fordeler seg på alle typer
stillingskategorier.
Det tas sikte på at Standard Norge blir en IA-bedrift i løpet av 2004.
Standard Norge tilfredsstiller kravene i ”Forskrift om internkontroll – helse, miljø og
sikkerhet”, og har etablert bedriftshelsetjeneste.
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Ytre miljø
Standard Norge driver ingen virksomhet som direkte påvirker det ytre miljøet, og har ingen
andre utslipp enn det som følger av vanlig kontorvirksomhet.

Resultatdisponering
Standard Norges virksomhet gav i 2003 et negativt resultat på kr 2 674 000,-.
Underskuddet er ført mot organisasjonens egenkapital.

Lysaker, 20. april 2004
I styret for Standard Norge
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Standard Norge
Resultatregnskap 01.11 - 31.12.2003
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Royalty
Salgsinntekter
Kursinntekter
Statstilskudd
Tilskudd fra eksterne
Medlemskontingenter
Andre driftsinntekter
Omstillingsstøtte NHD
Sum driftsinntekter

2.249.426
139.601
482.951
4.133.334
2.360.141
5.000
790.745
1.500.000
11.661.198

Varekostnad kurs
Kjøp av eksterne tjenester
Lønnskostnader m.m.
Kantinekostnader
Personalforsikringer
Andre personalkostnader
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Lokaler og vedlikehold
Kontorhold + IKT
Reise- og møtekostnader
Informasjonskostnader
Støtte til eksterne
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

282.865
2.544.535
6.807.306
166.322
114.040
337.172
32.858
1.812.138
841.269
626.233
320.090
446.585
84.965
14.416.377

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

4
4
4
4
1

-2.755.179

88.187
7.130
81.057

Periodens resultat

-2.674.122

Overføringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

2.674.122
-2.674.122

Standard Norge

Side 1

Standard Norge
Balanse 31.12.2003
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle driftsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

Note

1

315.730
315.730

2

1.495.000
1.495.000
1.810.730

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Mellomregning ansatte
Periodiseringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

7

5.114.430
1.747.804
432.214
1.561.438
8.855.885

3

19.258.083

Sum omløpsmidler

28.113.968

Sum eiendeler

29.924.698

Standard Norge
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Standard Norge
Balanse 31.12.2003
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Kapitalkonto
Sum innskutt egenkapital

Note
300.000
300.000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

15.489.009
15.489.009

Sum egenkapital

6

15.789.009

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

5

3.444.930

Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

3.495.988
2.994.687
4.200.084
10.690.759

Sum gjeld

14.135.689

Sum egenkapital og gjeld

29.924.698

Lysaker, den
I styret for Standard Norge

Thor Håkstad
Styrets leder

Trine Tveter
Adm. direktør

Sverre A. Larssen
Styrets nestleder

Siri Bjerke

Olav Fossgard

Per Kragseth

Gro Rødland

Trine Lise Sundnes

Rolf Duus

Standard Norge

Merete Holmen Murvold

Side 2

Noter til regnskapet
Innledende note
I 2002 ble det igangsatt et sammenslåingsprosjekt med det formål at virksomheten til
sentralorganet NSF og fagorganene NAS, NBR og NTS blir slått sammen til en felles
standardiseringsorganisasjon. Standard Norge ble etablert på stiftelsesmøtet 24. juni 2003,
med oppstart av drift fra og med 01.11.2003. Sammenslutningen er regnskapsført som
kontinuitet.
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter
norske regnskapsstandarder og re glene for god regnskapsskikk.
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 forfaller til betaling innen ett år fra
etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av
renteendringer.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene fordeles
lineært over antatt økonomisk levetid.
Aksjer og andeler i datterselskap og tilknyttet selskap
Aksjer i datterselskaper og felleskontrollert virksomhet er bokført til kostpris.
Konsern
Standard Norge eier per 31.12.03 direkte 46,5 % av aksjene i Pronorm AS. Som følge av at
Norges Standardiseringsforbund (NSF) med en direkte eierandel på 38 % i Pronorm AS er
besluttet innfusjonert i Standard Norge i 2004, anses Standard Norge å ha faktisk kontroll i
Pronorm AS per 31.12.03. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap per 31.12.03.
Konsolideringsutelatelsen er begrunnet med den korte driftsperioden i Standard Norge,
samt en begrenset informasjonsverdi for regnskapsbrukerne. Full konsolidering vil bli
gjennomført fra og med regnskapsåret 2004.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av
fordringene.
Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som
opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over
forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i
tallene.
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Note 1 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.11.03.
Tilgang i perioden
Avgang i perioden
Samlede av- og nedskrivninger
Bokført verdi
Periodens avskrivninger
Prosentsats ordinære avskrivninger

Inventar/
utstyr

Inventar
NTS

Totalt

38 430
0
0
2 135
36 295

310 158
0
0
30 723
279 435

348 588
0
0
32 858
315 730

2 135
33 %

30 723
33 %

32 858

Pålydende
i kroner
1 000
1 000

Verdi i
balansen
100 000
1 395 000
1 495 000

Note 2 Aksjer datterselskap og felleskontrollert virksomhet
Selskap:
Norsk Teknologiforum AS
Pronorm AS
SUM

Selskapets
aksjekapital
200 000
3 000 000

Antall
aksjer
100
1 395

Norsk Teknologiforum eies 50 % av Standard Norge og er et felles kontrollert foretak.
Andelen er bokført til kostpris. Egenkapitalen i selskapet (100 %) var per 31.12.03
kr 638 628,- og resultatet i 2003 var kr 4 126,-.
Aksjene i datterselskapet Pronorm AS er bokført til kostpris. Standard Norge eier direkte
46,5 %. Egenkapitalen i selskapet (100 %) var per 31.12.03 kr 3 091 512,- og resultatet
etter skatt i 2003 var kr 662 996,-.
Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for 2003, jf. note om regnskapsprinsipper.
Note 3 Bankinnskudd
Til dekning av ansattes skattetrekk er det innsatt kr 1 885 548,- på egne konti.
Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til ansatte
Lønnskostnader

2003

Lønninger/ honora r
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser

5 966
832
114
512

SUM

7 424 839

Antall ansatte per 31.12.03

604
049
040
146

73

Ytelser til administrerende direktør
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum ytelse til administrerende direktør

183 000
1 463
184 463

Godtgjørelse til styret

165 105
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Honorar for revisjon og regnskapsmessig bistand
Revisjon
Regnskapsmessig bistand

0
0

Note 5 Pensjonsmidler og –forpliktelser
Organisasjonen har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Ordningene gir rett til
definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå
ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket
gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har organisasjonen usikrede forpliktelser som dekkes
over drift. Pensjonsforpliktelsen ble beregnet per 31.10.03 i de ulike fagorganene som er
innfusjonert i Standard Norge. Ved innarbeidelse av pensjonsforpliktelsen ble denne ført
direkte mot egenkapitalen i de respektive fagorganer. Pensjonskostnaden i Standard Norge for
2003 anses å være lik null.
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente

6 %

Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering

3 %

Forventet avkastning på fondsmidler

7 %

Som akt uarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn
vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
Sikrede

Usikrede

2003

ytelser

ytelser

49 955 745
49 566 853

2 964 787
0

52 920 532
49 566 853

Netto pensjonsforpliktelser
Ikke resultatført virkning av estimatavvik

388 892
0

2 964 787
0

3 353 679
0

Beregnet pensjonsforpliktelser

388 892

2 964 787

3 353 679

Tidsavvik betalt premie

91 251

0

91 251

Balanseført forpliktelse

480 143

2 964 787

3 444 930

Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)

Note 6 Egenkapital

Egenkapital 01.11.03
Underskudd 01.11. - 31.12.
Egenkapital 31.12.03

Kapitalkonto
300 000
300 000

Styrets
Annen
Sum
disposisjon egenkapital egenkapital
5 595 541 12 567 590 18 463 131
- 400 000
-2 274 122 - 2 674 122
5 195 541 10 293 468 15 789 009

Note 7 Kundefordringer
2003
5 305 890
-191 460
5 114 430

Kundefordringer til pålydende
Avsetning for beregnet tap
Bokført verdi
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Revisors beretning
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Standard Norges styre og representantskap
Styret har i 2003 hatt følgende sammensetning:
Styrets leder
Konserndirektør Thor Håkstad (Norsk Hydro ASA)
Nestleder
Adm. direktør Sverre A. Larssen (Byggenæringens Landsforening)
Styremedlemmer
Direktør Siri Bjerke (NHO)
Direktør Olav Fossgard
Rådgiver Per Kragseth
Direktør Gro Rødland (Justervesenet)
LO-sekretær Trine Lise Sundnes (Landsorganisasjonen i Norge)
Prosjektkoordinator Rolf Duus (ansattes repr.)
Siv. ingeniør Merete Holmen Murvold (ansattes repr.)
Vararepresentanter
Direktør Tor R. Skjærpe (Petoro AS)
Kvalitets- og IT-sjef Ragnhild Gjervold (Nera WBA AS)

Representantskapet består av representanter for medlemmene i Standard Norge og hadde i
2003 følgende ledelse:
Ordfører
Direktør Tor Espedal
Viseordfører
Adm. direktør Henry Nygård

Valgkomiteen har i 2003 bestått av:
Direktør Olav Berge
Adm. direktør Karl Nysterud
Direktør Per A. Syrrist
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