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Kostnadsbesparelser og reduserte utslipp av CO2 fra skip
Det er beregnet at skipsfarten kan spare opptil 30 milliarder dollar i drivstoffkostnader i året og redusere
CO2-utslippene med opptil 10 % med en ny internasjonal standard som ble utgitt i 2016. Standarden,
ISO 19030, beskriver metoder for å måle hvordan ytelsen på et skip forandrer seg over tid. Dette gjøres
ved å systematisk måle økt drivstofforbruk på skip når skroget og propellen gror til. Å samle inn pålitelige
data vil økte bevisstheten og bidrar til å heve beste praksis i bransjen og dermed på sikt få mer energieffektiv transport til havs. Standarden vil gi en vinn-vinn-sitasjon ved at vi sparer miljøet samtidig som
drivstofforbruket på skipene vil bli redusert. Standarden har blitt til på bakgrunn av et forslag fra
Bellona og Jotun.
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Norsk Standard på norsk
Vel 97 % av nye standarder er utviklet internasjonalt og fastsettes i hovedsak som Norsk Standard i engelsk språkdrakt. Det er et ønske i den
norske språkpolitikken at norsk fagspråk skal styrkes, og Standard Norge
er pekt på som en viktig aktør i den forbindelse. Standarder er en viktig
kilde til ny terminologi på en rekke fagområder. Ved å oversette sentrale
standarder blir det norske fagspråket ivaretatt og utviklet. Sammen med
Språkrådet har vi laget en handlingsplan for terminologi og oversettelser
av standarder.

DETTE ER STANDARD NORGE
• Standard Norge er en upartisk og 		
uavhengig medlemsorganisasjon.
Medlemskap i Standard Norge er 		
åpent for bedrifter, organisasjoner, 		
myndigheter og andre.
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• 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 inntekter tilbakeføres til aktivt standardiseringsarbeid.
• Standard Norge startet virksomheten
i 2003, men har røtter tilbake til 1923.

ORGANISASJON
Ved utgangen av 2016 hadde Standard Norge 69 medarbeidere. 67 av disse var fast
ansatt, mens 2 var konsulenter eller på engasjement. Til sammen utgjorde arbeidsinnsatsen 65,6 årsverk* i 2016.
Jacob Mehus
Adm. direktør

Strategi og utv.
Anne Kristoffersen
Utviklingssjef

HR
Tone B. Koranda
Personalsjef

Komm. og info.
Marit Sæter
Komm. sjef

Økonomi
Anne Nesgård
Økonomisjef

IT
Hans Arne Rykkelid
Fung. IT-sjef

Trine Tveter
Spesialrådgiver
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Ressursavdelingen
Jack Grimsrud
Avd. sjef

Markedsavdelingen
Erik Winther
Leder forretningsutvikling

Organisasjonskart ved utgangen av 2016

* Antall årsverk er beregnet på grunnlag av hele året og inkluderer også de som har sluttet og begynt i
løpet av 2016.

Beregning av energibehov og
energiforsyning
Den tekniske spesifikasjonen
SN/TS 3031 gir beregningsregler
for bygningers energiytelse som tar
hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske
systemer for varme, kjøling og
energiproduksjon. Spesifikasjonen
kan brukes for å dokumentere nær
nullenergibygg og plusshus.
Foto:Kilden barnehage – FutureBuilt-prosjekt i Oslo, arkitekt: LINK arkitektur AS
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Norsk Standard for grønne tak
bidrar til å håndtere ekstremnedbør
For håndtering av nedbør blir det
stadig tydeligere hvordan vi må
utnytte naturens naturlige bufferegenskaper når kapasiteten i tradisjonelle ledningsnett sprenges, og vi får
oversvømmelser og flom. Grønne tak
er et viktig hjelpemiddel i tilpasningen til et tøffere klima. Den nye
standarden NS 3840 skal sikre kvaliteten på takene. Standarden tar for
seg hele verdikjeden fra planleggingsstadiet til ferdig anlagt tak i drift.
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Sektorstyrer og fagråd
Den faglige aktiviteten på fire områder
koordineres gjennom henholdsvis Sektorstyre Bygg, anlegg og eiendom (BAE),
Sektorstyre Petroleum, Sektorstyre IKT
og Sektorstyre Helse og omsorg. Sektorstyrene har bred representasjon fra de
respektive næringene. Dette bidrar til
å sikre en god forankring på arbeidet.
Ved utgangen av 2016 var Øivind Rooth,
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), leder
av Sektorstyre BAE, Per-Arne Røstasand,
Statoil, leder av Sektorstyre Petroleum,
Trond Harald Hovland, ITS Norge, leder
av Sektorstyre IKT og Johan Georg Røstad Torgersen, Helsedirektoratet, leder
av Sektorstyre Helse og omsorg.
I tillegg til sektorstyrene har Standard
Norge også et Fagråd for forbrukersaker.
Fagrådet gir råd i forhold til prioriteringer
og samordning av synspunkter innenfor
sitt fagområde. Ved utgangen av 2016
var Audun Skeidsvoll fra Forbrukerrådet
leder av fagrådet.
Arbeidsmiljø
Standard Norges arbeidsmiljøutvalg har
som oppgave å ivareta de ansattes interesser vedrørende arbeidsmiljøet. Utvalget har i 2016 bestått av Jacob Mehus
(adm. direktør), Grethe Dønhaug/Ulla
Gjerdrum (verneombud), Anne Gunn Rike
(ansattes representant) og Tone Koranda
(personalsjef). Arbeidsmiljøutvalget
har hatt fire ordinære møter, i tillegg til

vernerunde og oppfølgingsmøte med
bedriftslegen. Temaer som har vært
behandlet på årets møter i tillegg til
vernerunden, er internundersøkelsen,
rapport fra bedriftshelsetjenesten,
brannvern, ergoterapeut og støy i kontorlandskap.
Samarbeidsutvalg
Standard Norges formelle samarbeid
med arbeidstakerorganisasjonene
foregår gjennom et samarbeidsutvalg
sammensatt av de tillitsvalgte Guri Kjørven (Negotia), Vivian Meløysund (Tekna),
Jacob Mehus (adm. direktør), Marit
Sæter (kommunikasjonssjef) og Tone
Koranda (personalsjef). Utvalget hadde
i 2016 fire møter hvor det ble behandlet
saker vedrørende internundersøkelse,
kundeundersøkelse, ny bedriftsintern
aldersgrense, avtaleverk, organisasjonsog bemanningssituasjon, pensjonsordning, budsjettprosess, rapportering,
risikovurdering/sårbarhet og kompetanseplanlegging.
Seniorpolitikk
Standard Norge har en seniorpolitikk
hvor ansatte over 65 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 jobbe hjemmefra én dag i uken. Ved
utgangen av 2016 var fire medarbeidere i
Standard Norge med på denne ordningen.

STANDARD NORGES STYRE OG REPRESENTANTSKAP
Ved utgangen av 2016 hadde styret følgene sammensetting:
Styreleder:
Øivind Christoffersen
Nestleder:
Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør, Norsk olje og gass
Styremedlemmer:
Randi Flesland, direktør, Forbrukerrådet
Jon Sandnes, adm. direktør, Byggenæringens Landsforening
Britt Silseth, Seksjonsleder SKA, Fagforbundet
Sofie Nystrøm, direktør CCIS (Center for Cyber and Information Security), NTNU
Asta Stenhagen, Head of Strategic Projects, Group Finance, EVRY
Lisbet Landfald, prosjektleder, ansattes representant
Einar Morten Lassesen, PR rådgiver, ansattes representant
Vararepresentanter:
Guttorm Brattebø, avdelingsoverlege, Helse Bergen HF
Inger Johanne Eikeland, HMS direktør, Orkla ASA
Observatør (fra NEKs styre):
Trond Sollie, Senior Corporate Advisor, Nemko AS

Representantskapet:
Ingebjørg Harto, direktør, NHO (ordfører)
Inger Vold Zapffe, stabsdirektør, Husbanken (varaordfører)

Valgkomiteen:
Sven Christian Ulvatne, adm. direktør, Backe Entreprenør Holding AS (leder)
Aud Nistov, fagsjef, Norsk olje og gass
Håkon Haugli, adm. direktør, Abelia
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NØKKELTALL
Standarder
Antall fastsatte Norsk Standard 1
nasjonalt utarbeidet av disse
Antall oversettelser til norsk
Tilbaketrekkinger
Totalt antall gyldige Norsk Standard 1
nasjonalt utarbeidet av disse
Totalt antall normative dokumenter

2016
1 059
16
31
831

2015
1 054
15
22
669

2014
902
27
24 2
626

16 301
1 169
17 972

16 357
17 703

15 972
1 152
17 195

1 Omfatter de som er utviklet nasjonalt (NS), europeisk (NS-EN) og globalt (NS-EN ISO og NS-ISO)
2 Omfatter oversettelse til norsk, engelsk (seks standarder) og fransk (en standard)
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Høring og avstemminger
Forslag sendt på høring (stadium 40)
Avstemminger til ISO og CEN (stadium 50)

2016
1 908
1 526

2015
1 874
1 923

2014
1 938
1 813

2016
42
27
ca. 880

2015
45
24
ca. 880

2014
50
16
ca. 875

2016
214
ca. 2 500

2015
191
ca. 2 260

2014
186
ca. 2 025

Norsk engasjement
Sekretariat i ISO (inkl. lederverv) 3
Sekretariat i CEN (inkl. lederverv) 3
Antall deltakere internasjonalt
3 Omfatter ledelse av tekniske komiteer og arbeidsgrupper

Nasjonal innsats
Nasjonale komiteer
Antall deltakere

ÅRSBERETNING 2016
Hovedpunkter 2016
Standardisering innebærer utarbeiding
av krav og spesifikasjoner for varer, tjenester og prosesser. Bruk av standarder
bidrar til mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Standarder reduserer
handelshindringer og sikrer at varer og
tjenester har tilsiktet kvalitet og egenskaper i samsvar med krav fra marked
og myndigheter.
Bruken av standarder og standardisering
øker både innenfor tradisjonelle bruksområder og på nye områder som følge
av den teknologiske utviklingen. Standard Norges stilling som den ledende
standardiseringsorganisasjonen i Norge
og som Norges deltaker i internasjonalt
standardiseringsarbeid er styrket i 2016.

Foto: iStock

Arrangementskonseptet Standard Morgen
ble utarbeidet i 2015. I en serie av frokostmøter gjennom året er det skapt
et møtested for inspirasjon, dialog og
erfaringsutveksling knyttet til standardisering. Møtene har framhevet Standard
Norges rolle som samfunnsbygger med
sterk merkevare og godt omdømme, og
satt søkelys på standardenes nytteverdi
for økt verdiskaping. Standard Morgen
har også blitt en arena for dialog knyttet
til behov for standardisering på nye områder. Noen av møtene har blitt arrangert

i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.
På den den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember ble den nye
internasjonale standarden antikorrupsjon,
lansert i Norge. Standarden er utviklet
for å hjelpe organisasjoner med å implementere effektive kontrollmekanismer
for å sette søkelyset på problemet og
forhindre korrupsjon. Ved å innarbeide
standarden synliggjør man overfor samarbeidspartnere og interessenter at
man som organisasjon tar dette seriøst
og har et effektivt verktøy på plass for å
håndtere risikoen for korrupsjon. Dette
igjen vil bidra til å fremme organisasjonens omdømme.
EU-kommisjonen har introdusert sin nye
digitale indre markedsstrategi. Den peker
på viktigheten av standarder for digital
samhandling i Europa. Norge leder
det internasjonale standardiseringsarbeidet for digital byggeprosess (BIM).
Norge har en innovativ byggenæring og
en solid internasjonal posisjon i standardiseringsarbeidet. Dette gir oss et
konkurransefortrinn i de digitaliserte
byggeprosessene. Standardene som nå
er under utvikling, skal bidra til effektive
byggeprosesser, reduserte byggekostnader, sikre fri flyt av data mellom fag,
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Standarder for økt kvalitet i omsorgstjenester
Økt forventet levealder og en aldrende befolkning i Europa fører til større
behov for omsorgstjenester for eldre. Det er mange forskjellige tjenesteytere i markedet, både i offentlig og privat sektor, og kvalitet på omsorgstjenestene måles på mange forskjellige måter. En europeisk standardiseringskomité skal utarbeide en eller flere standarder som spesifiserer krav
som garanterer gode og sikre omsorgstjenester, helsetjenester og rehabilitering for eldre med utgangspunkt i brukernes behov. Standarden(e) skal
brukes som verktøy for kvalitetssikring, oppfølging, evaluering og utvikling
av slike tjenester. For å følge det europeiske arbeidet ble det i 2016 opprettet en norsk standardiseringskomité for omsorgtjenester.

aktører og faser i byggeprosessen og
driftsfasen av et byggverk, bedre kommunikasjon, færre feil og riktigere bruk av
ressursene.
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ISOs komité for olje- og gassindustrien
knyttet til operasjoner i arktiske strøk har
russisk ledelse og deltakere fra de fleste
land som er berørt av olje- og gassaktivitet
i områder med arktisk klima. Til tross
for utfordringer knyttet til embargo har
dette ISO-arbeidet gjort framskritt, ikke
minst på grunn av det tette samarbeidet
med The International Association of Oil
& Gas Producers (IOGP). Norge var i 2016
vertskap for møtet i komiteen. På møtet
ble det tatt viktige beslutninger knyttet til
seks standarder som nærmer seg sluttføring. Disse standardene vil bli viktige
når nye olje- og gassutbygginger etter all
sannsynlighet vil starte i Barentshavet
i nær fremtid. På møtet i Norge ble
det også fremmet et forslag om å utarbeide en ny standard for håndtering av
oljeutslipp i kalde og isdekte områder.

Standarden sier også noe om hvordan
sikringstiltakene skal utvikles sammen
med andre løsninger, slik at hensynet til
økonomi, estetikk og praktiske forhold
blir ivaretatt.
I september ble seminaret «Vekst i
Europa ved bruk av standarder» gjennomført med god oppslutning fra både
næringsliv og myndigheter. Hensikten
med arrangementet var å få belyst hvordan standarder kan brukes for å øke
markedsmulighetene for norske virksomheter og brukes for å ivareta krav fra
myndighetene både europeisk og nasjonalt. Problemstillingen ble blant annet
belyst fra Nærings- og fiskeridepartementet og fra CENs Visepresident Policy.
Innleggene bekreftet standardenes rolle
nasjonalt og internasjonalt. Gjennom
eksempler fra ulike fagområder ble det
imidlertid belyst forskjeller i måtene
standarder brukes på.

Foto: ScanStockPhoto

Standarder ble løftet høyt opp på den
politiske dagsordenen i Europa i 2016, og
Standarden NS 5834 som skal sikre økt
en ny europeisk avtale om standardisersikkerhet mot uønskede handlinger i
ing, Joint Initiative on Standardisation, ble
bygg, anlegg og eiendommer ble lansert
signert. Målet med avtalen er å forbedre
i 2016. Med standarden får utbyggere,
det europeiske standardiseringssystemet
brukere, myndigheter, arkitekter og
for å sikre at det kan takle utfordringene
rådgivere et felles verktøy for å beskrive
som følger av endringer i økonomien,
sikringstiltak, når disse skal planlegges i nye forretningsmodeller, utviklingen
byggeprosessen og hva slags kompetanse på IKT-området og tjenestenæringenes
som kreves i planleggingen av tiltakene.
økende betydning. Det er også et ønske

Eurokode for prosjektering av
konstruksjoner
Hendelser med alvorlig konstruksjonssvikt og omfanget av byggskader understreker viktigheten
av kontroll av prosjektering og
utførelse av konstruksjoner. I en
ny utgave av prosjekteringsstandarden NS-EN 1990 har vi revidert bestemmelser knyttet til
kvalitetssystemer og kontroll.

om bedre prioritering og raskere utarbeidelse av standarder. Norge gjennom
EFTA har vært engasjert i arbeidet med
avtalen.
I 2016 har Standard Norge revidert 10
NORSOK-standarder. Parallelt med revisjonsarbeidet er prosjektet «NORSOK
Analyse» avsluttet. Samtlige NORSOKstandarder er gjennomgått etter et sett
med kriterier som handler om internasjonalisering, kostnadseffektivitet, sikkerhet og styrket konkurranseevne for norsk
petroleumsindustri. Anbefalingene i rapporten vil være grunnlaget for revisjonsarbeidet med NORSOK-standardene i
tiden framover. Ett eksempel er forslaget
om å redusere antallet standarder med
25 %. Det vil frigjøre ressurser som kan
brukes til å utvikle andre standarder.
I 2016 har det vært en betydelig økning i
salget av standarder. Økningen har
kommet innenfor blant annet digitale
abonnementer, avtaler med flere store
kunder, salg av NORSOK-standarder og
totalleveranser innenfor olje og gass.
Digitalisering fortsetter å spille en stor
rolle for utvikling, salg og bruk av standardene. Standard Norge ligger langt
fremme og har flere viktige utviklingsprosjekter for å i større grad automatisere
produksjon og håndtering av standarder
og samtidig kunne møte forventningene
i markedet om å bruke standarder mer
integrert i forretningsprosessene. Standard Norge deltar også aktivt i grupper i
CEN og ISO der det diskuteres felles digitale systemer og løsninger. I årene som
kommer vil digitalisering ha høy fokus
og være avgjørende for å tilby kundene
og deltakerne i standardiseringsarbeidet
stadig bedre og mer effektive tjenester.

Produksjonen av standarder har i 2016
vært på tilsvarende nivå som i 2015.
Dette gjelder også utviklingen av nasjonale standarder som har vært på samme
nivå som foregående år.
Standard Norge har et risikostyringssystem for oppfølging av de kritiske delene
av virksomheten i henhold til kravene i
NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001.
Styret har i 2016 avholdt fem styremøter.
Styret har lagt vekt på god økonomistyring
og at Standard Norge skal være en effektiv og profesjonell standardiseringsorganisasjon til det beste for medlemmer og
interessenter. Styret har hatt tett oppfølging av Sarepta-prosjektet og vurderer
organisering av IT-ressursene i et eget
IT-selskap for å redusere organisasjonens sårbarhet. Styret fremmet i 2016
forslag om en del endringer i vedtektene
som ble godkjent av representantskapet
i mai. Oppfølging og implementering av
de nye vedtektene har vært viktig. Styret
har vært opptatt av rollen standarder
har som supplement til regelverk, samarbeidet med Nærings- og fiskeridepartementet og oppfølging av Standard
Norges internasjonale forpliktelser både
når det gjelder medlemskapskriterier og
rapportering i henhold til forordningen
om standardisering.
Godt samarbeid med sektorstyrer og
fagråd for å trekke på den kompetansen
de besitter innenfor de ulike fagområdene er også vektlagt.
Virksomhetens art og hvor den drives
Standard Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon som utarbeider og
publiserer standarder til bruk på de
fleste områder i samfunnet. Organisasjonen eier 80 % av aksjene i datter-
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selskapet Standard Online AS, som
markedsfører og selger standarder og
andre publikasjoner. Dette inkluderer
standarder utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komite.
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utarbeidet i samarbeid med Standard
Online AS og som gjelder i perioden
2014-2018. I planen er det definert
strategiske mål for tre satsingsområder (helse og omsorg, samferdsel,
og energi og petroleum), tre prioriterte
Utarbeidelsen av standardene skjer nasvekstområder (bygg, anlegg og eienjonalt eller i de internasjonale standardi- dom, IKT og styringssystemer) og tre
seringsorganisasjonene CEN (europeisk) prioriterte målgrupper (myndigheter,
og ISO (globalt), der Standard Norge er
bransjeorganisasjoner og kunnskaps- og
det norske medlemmet. Målgruppene for forskningsformidling). De valgte satsarbeidet er i første rekke næringslivet
ing- og vekstområdene har potensiale for
og offentlige myndigheter. I tillegg har
økt standardiseringsaktivitet som vil gi
arbeidet betydning for forbrukere, arbedret økonomi, økt effektivitet og forenbeidstakere og forskning og utdanning.
kling både for virksomheter og samfunnet. Det utarbeides årlige mål innenfor
Norge deltar aktivt i de delene av det inter- alle områdene. Sektorstyrer, fagråd og
nasjonale arbeidet som norske interesde ansatte har gitt innspill til prioritering
senter prioriterer og engasjerer seg i.
av mål og tiltak.
Verdien av deltakernes innsats overstiger
på årsbasis Standard Norges samlede
Styret vil følge opp utviklingen innenfor
inntekter. Standard Norges aktive engasalg av varer og tjenester. Føringene i
sjement i styrende organer i CEN og ISO
strategien følges opp gjennom økt aktivsikrer norsk innflytelse på utviklingen av
itet knyttet til satsingsområdene og
disse organisasjonene og at det utvikles
vekstområdene. Digitalisering og tjenestestandarder i overensstemmelse med våre utvikling er viktige områder som vil kreve
nasjonale behov.
oppmerksomhet fra styret, og det er
viktig at økonomien er robust nok til å
I 2016 ble det fastsatt 1 059 nye Norsk
håndtere nødvendige IT-investeringer for
Standard, mens 831 standarder ble trukket å gjennomføre framtidig utviklingsbehov.
tilbake. Det totale antallet Norsk Standard Nye digitale løsninger krever standarder
og andre normative dokumenter var
for å sikre interoperabilitet, effektivitet
17 972 ved utgangen av 2016.
og sikkerhet. Styret er opptatt av å sikre
Norges digitale posisjon gjennom bruk av
Fortsatt drift
standarder. Dette vil kunne styrke virkStandard Norge har ikke økonomisk
somhetenes konkurranseevne og sikre
erverv som formål. Det anses likevel som samfunnsinteressene.
avgjørende at organisasjonen har en sunn
økonomi og en tilfredsstillende soliditet.
95 % av standardene utarbeides i interStyret konstaterer at så er tilfelle.
nasjonale standardiseringsorganisasjoner.
Styret er derfor opptatt av Standard
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a
Norges rolle og ambisjonsnivå i internasbekreftes det at forutsetningene om fort- jonal standardisering. I europeisk politikk
satt drift er til stede.
er bruk av standarder viktig både i den
nye indre markedsstrategien og i
Framtidig utvikling
arbeidet med digitalisering. Effektivisering
Styret baserer virksomheten framover
av beslutningsnivåene for bedre koordipå Standard Norges strategiplan som er
nering av arbeidet, samordning av

Foto: Norges sjømatråd / Per EIde Studio

Bedre vurdering av utslipp fra oppdrettsanlegg
Norsk akvakultur består primært av merdbasert oppdrett, og med det
følger utslipp. Norsk Standard, NS 9410, gir en metode for å undersøke og dokumentere hvordan fôrrester og avføring fra oppdrettsfisk
påvirker tilstanden på havbunnen. Standarden er et nyttig verktøy
både for oppdrettere og myndigheter som trenger en felles faglig
begrunnet metode for å vurdere utslipp. Målet er å bidra til et
bærekraftig oppdrett som gavner både produksjon av fisk og de omkringliggende områdene.

kommunikasjonen med Europakommisjonen og økt involvering av næringsinteresser i beslutningsprosessene er viktige
områder som krever økt oppmerksomhet.
Utvikling og bruk av standarder som
supplement til regelverket er viktig i
årene framover. På enkelte områder er
tendensen at myndigheter velger å lage
egne standarder. Styret vil arbeide videre
med Standard Norges rolle på dette området.
Standard Norge tilfredsstiller kravene
som er gitt i forordningen om standardisering, 1025/2012. Dette sikrer åpenhet
og tilgjengelighet rundt standardiseringsprosessene og at de gjennomføres
i henhold til anerkjente prosedyrer som
sikrer deltakelse og involvering fra alle
interessenter.
Samarbeidet mellom de nordiske
landene, Nederland og Østerrike er
fortsatt viktig og omfatter policy-saker,
produkt- og tjenesteutvikling og systemutvikling. Standard Norge har tatt initiativet til et felles nordisk prosjekt for å
vurdere økonomisk nytteverdi av standardisering etter modell fra den britiske
studien publisert av BSI i 2015. Den
nordiske studien er forventet gjennomført
i 2017.
Redegjørelse for årsregnskapet
Omsetningen i Standard Norge økte fra
125,9 mill. kroner i 2015 til 132,0 mill.
kroner i 2016. Tilsvarende tall for konsernet var henholdsvis 182,6 mill. kroner
og 194,5 mill. kroner. Standard Norge

oppnådde i 2016 et driftsresultat på 8,5
mill. kroner mot 1,7 mill. kroner i 2015,
mens konsernet fikk et driftsresultat
på 15,0 mill. kroner i 2016 mot 4,0 mill.
kroner i 2015. Netto finansresultat er
positivt med 0,2 mill. kroner for Standard
Norge og 0,4 mill. kroner for konsernet.
Årsresultatet for standard Norge gikk fra
-15,7 mill. kroner i 2015 til 8,8 mill. kroner
i 2016. For konsernet endret årsresultatet
seg fra -14,9 mill. kroner i 2015 til 14,0
mill. kroner i 2016.
I løpet av 2016 er det gjennomført balanseførte investeringer i Standard Norge på
0,4 mill. kroner. I konsernet er det balanseført tilgang av driftsmidler med 2,4 mill.
kroner.
Samlet kontantstrøm fra driften i Standard Norge var på 14,4 mill. kroner og
fra investering -0,4 mill. kroner. Likviditetsbeholdning per 31. desember 2016
er på 27,5 mill. kroner. For konsernet var
kontantstrøm fra drift 26,7 mill. kroner.
Konsernet brukte 2,4 mill. kroner på
investeringer i 2016. Likviditetsbeholdningen i konsernet var 42,1 mill. kroner
per 31. desember 2016.
Verken Standard Norge eller konsernet
har rentebærende gjeld ved utgangen
av 2016. Likviditeten er styrket gjennom
året og bankinnskudd utgjorde 47 % av
totalkapitalen per 31. desember 2016.
Totalkapitalen var ved utgangen av året
på 58,8 mill. kroner sammenlignet med
50,1 mill. kroner ved utgangen av 2015.
Organisasjonens egenkapital er på
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26,2 mill. kroner per 31. desember 2016
mot 14,2 mill. kroner foregående år.
Egenkapitalandelen er 44,5 % mot 28,3 %
i 2015. Egenkapitalen i konsernet er på
40,4 mill. kroner og tilsvarer en egenkapitalandel på 49,6 % mot 35,9 % i 2015.
Finansiell risiko
Standard Norge har etablert styringssystemer som generelt reduserer risikoen
virksomheten kan være eksponert for.

Foto: Skanska
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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.

Arbeidsmiljø
Det totale sykefraværet i Standard Norge
var i 2016 på 4,4 %, hvorav fravær utover
Statstilskuddet fra Nærings- og fiskeride- 16 dager utgjorde 3,2 %. Sykefraværet
partementet utgjør ca. 23 % av organisa- tidligere år har variert mellom 2,6 % og
sjonens driftsinntekter. Dette viser at akti- 5,5 %. Standard Norge følger opp sykevitetsnivået i betydelig grad er avhengig
fravær i henhold til IA-avtalen. Organisaav tilskuddets størrelse i årene framover. sjonen har bedriftslegeordning, verneombud og et aktivt arbeidsmiljøutvalg. Det
Standard Norges plassering av midler
er godt samarbeid med de ansatte for å
hos forvalter har en relativt lav risikoavdekke og realisere muligheter for bedre
eksponering og ga positiv avkastning på
arbeidsmiljø. Årlig gjennomføres det
1,5 % i 2016. Utover dette har ikke Stanvernerunde, arbeidsmiljøundersøkelse
dard Norge eiendeler eller gjeld som
og ved behov også ergoterapeutundermedfører finansiell risiko.
søkelse. Oppfølging av disse bidrar til å
redusere uheldige miljøbelastninger på
Valutarisiko
den enkelte og gir dermed økt trivsel.
Virksomheten har begrenset valutaeksponering. Dette gjelder kun betaling
Likestilling
av medlemskapsavgifter til CEN og ISO.
Standard Norge er opptatt av likestilling i
hele organisasjonen. Kvinner utgjør 55 %
Kredittrisiko
av styret (6 kvinner, 5 menn inkludert
Risiko for tap på fordringer er vurdert
varamedlemmer), mens ledergruppen i
som lav. Dette henger sammen med at
Standard Norge har en kvinneandel på
en stor andel av inntektene kommer fra
33 % (2 kvinner, 4 menn). Blant de fast

Sikring av arbeid i høyden beskrives i standarder
Fallulykker er kostbart for samfunnet, virksomhetene og den enkelte som
blir rammet. Kompetanse er avgjørende for at de som jobber i høyden er
sikret på en best mulig måte. Standarder på dette området brukes for å
utdype krav i forskriftene. Standarden NS 9600 har bidratt til tilkomstteknikk
uten alvorlige personellskader i olje- og gassindustrien på norsk sokkel
etter at den ble utgitt i 2010. I 2016 ble NS 9700 for stillaser og inndekkede
konstruksjoner utarbeidet på bakgrunn av erfaringer med NS 9600. Del 1
inneholder et modulbasert opplæringssystem som stiller krav til opplæring
og kompetanse for personell som skal arbeide på eller med stillaser, og del
2 beskriver krav til sertifisering av stillasmontører.

ansatte i Standard Norge er 48 % kvinner løsninger for kunder og internt i organi(32 kvinner, 35 menn). For hele konsernet sasjonen.
med 90 fast ansatte er andelen kvinner på
52 % (47 kvinner, 43 menn).
Ytre miljø
Standard Norge driver kontorvirksomhet i
Diskriminering
leide lokaler og har ingen spesielle utslipp
Standardiseringsarbeidet foregår i stor
av miljømessig art. I det daglige arbeidet
grad på internasjonalt nivå, og ansatte må er organisasjonen opptatt av tiltak som
forholde seg til en rekke nasjonaliteter,
har positiv innvirkning på miljø og klima.
språk og livssyn. Over år er det derfor
Krav av miljømessig art ble spesielt tatt
utviklet gode holdninger blant ansatte,
hensyn til ved valg av nye lokaler. Stanog diskriminering oppleves ikke som noe dard Norge er sertifisert i henhold til
problem verken i forhold til kjønn, alder,
kravene i miljøstyringssystemet NS-EN
seksuell orientering, etnisk bakgrunn,
ISO 14001. Forøvrig gir standardene som
livssyn eller nedsatt funksjonsevne.
organisasjonen er med å utvikle, betydelige bidrag for å hjelpe næringslivet
Forskning og utvikling
og samfunnet generelt til å oppnå bedre
Standard Norge deltar som partner i
ressursutnyttelse og miljø.
forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt der dette er relevant. RepreÅrsresultat og disponering
sentanter fra forskningsmiljøene deltar
Standard Norges virksomhet ga i 2016 et
i standardiseringsarbeidet. Det pågår
resultat på 8 753 667 kroner. Konsernets
prosjekter for utvikling av effektive ITårsresultat var på 13 961 513 kroner.
Styret forslår følgende disponering av
årsresultatet for Standard Norge:
Annen egenkapital
Totalt disponert

kr 8 753 667
kr 8 753 667
Lilleaker, 25. april 2017
I styret for Standard Norge
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RESULTATREGNSKAP
MOR
2015

				

			

2016

Note

KONSERN
2016

2015

126 491 568

115 176 539

DRIFTSINNTEKTER
57 103 146

62 486 780 Salgsinntekter

30 000 000

30 800 000 Statstilskudd

30 800 000

30 000 000

38 788 135

38 709 329 Andre driftsinntekter

37 251 346

37 379 679

194 542 914

182 556 218

42 590 479

41 692 467

6, 7

89 317 735

94 241 094

3

7 585 556

7 775 617

3

1 968 022

0

3, 6

38 123 052

34 827 576

179 584 844

178 536 754

14 958 070

4 019 464

125 891 281

131 996 109 SUM DRIFTSINNTEKTER

2

DRIFTSKOSTNADER
13 930 757

12 471 574 Varekostnader

76 887 845

74 768 840 Lønnskostnader m.m.

2 867 805

2 908 854 Ordinære avskrivinger

0
30 468 049
124 154 455

16

1 736 825

0 Nedskriving av varige driftsmidler
33 297 963 Andre driftskostnader
123 447 230 SUM DRIFTSKOSTNADER
8 548 878 DRIFTSRESULTAT
SÆRLIGE POSTER

17 948 211

0 Avvikling ytelsespensjon

0

19 014 003

17 948 211

0 SUM SÆRLIGE POSTER

0

19 014 003

369 200

194 126

224 886

568 563

139 338

450 330

10 160

110 714

444 588

201 645

15 402 658

-14 792 894

1 441 145

87 148

13 961 513

-14 880 042

12 919 944

-15 050 465

1 041 569

170 423

13 961 513

-14 880 042

63 544
568 563
42 164
110 714
479 229
-15 732 157
0
-15 732 157

29 221 Renteinntekter
224 886 Andre finansinntekter

10

39 159 Rentekostnader
10 160 Andre finanskostnader
204 788 FINANSRESULTAT
8 753 667 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD
0 Skattekostnad på ordinært resultat
8 753 667 ÅRSRESULTAT
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OVERFØRINGER
-15 732 157
0
-15 732 157

8 753 667 Overført til/(fra) annen egenkapital
0 Overført til minoritetsinteresse
8 753 667 SUM OVERFØRINGER

BALANSE PER 31. DESEMBER
MOR
2015

				

			

2016 EIENDELER

Note

KONSERN
2016

2015

3

16 270 687

23 205 173

11

689 044

0

16 959 731

23 205 173

1 318 925

1 506 317

1 318 925

1 506 317

4

0

0

7

0

0

0

0

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
9 779 615
0
9 779 615

7 334 711 Web-design, software
0 Utsatt skattefordel
7 334 711 Sum immaterielle eiendeler
Driftsmidler

1 119 572

1 072 637 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

1 119 572

1 072 637 Sum driftsmidler

3

Finansielle anleggsmidler
2 400 000
0
2 400 000

2 400 000 Aksjer i Standard Online AS
0 Pensjonsmidler
2 400 000 Sum finansielle anleggsmidler

17
13 299 187

10 807 347 SUM anleggsmidler

18 278 656

24 711 490

13

418 888

418 267

9

8 285 370

7 146 542

845 173

4 672 080

9 130 543

11 818 622

10 098 068

9 946 355

10 098 068

9 946 355

42 059 269

17 739 499

Omløpsmidler
-

- Varelager
Fordringer

9 513 026
3 900 276
13 413 303

10 341 373 Kundefordringer
110 513 Andre kortsiktige fordringer

7, 11, 14

10 451 887 Sum fordringer
Finansielle omløpsmidler

9 946 355

10 098 068 Korsiktige finansplasseringer

9 946 355

10 098 068 Sum finansielle omløpsmidler

10

13 447 296

27 478 290 Bankinnskudd, kontanter

5

36 806 954

48 028 244 SUM omløpsmidler

61 706 768

39 922 743

50 106 141

58 835 591 SUM EIENDELER

79 985 424

64 634 233

MOR
2015

				

			

2016 EGENKAPITAL OG GJELD

Note

KONSERN
2016

2015

8

37 065 837

20 909 581

8

3 321 080

2 279 784

40 386 917

23 189 365

11

0

25 327

7

9 228 391

12 493 731

9 228 391

12 519 058

0

0

0

0

0

0

6 297 417

6 827 093

11

1 148 225

0

Egenkapital
Opptjent egenkapital
14 190 447
0
14 190 447

26 181 519 Annen egenkapital
0 Minoritetsinteresser
26 181 519 SUM egenkapital
Gjeld
Avsetning forpliktelser

0

0 Utsatt skatt

12 493 731

9 228 391 Pensjonsforpliktelser

12 493 731

9 228 391 Sum avsetning forpliktelser
Øvrig langsiktig gjeld

18

0

0 Øvrig langsiktig gjeld

0

0 Sum øvrig langsiktig gjeld

7

Kortsiktig gjeld
0
5 367 009
0

0 Gjeld til kredittinstitusjoner
4 399 374 Leverandørgjeld
0 Betalbar skatt

6 590 055

5 864 264 Skyldige off. avgifter

5

7 226 014

8 040 237

11 464 898

13 162 043 Annen kortsiktig gjeld

12

15 698 459

14 058 480

23 421 962

23 425 681 Sum kortsiktig gjeld

30 370 115

28 925 810

50 106 141

58 835 591 SUM EGENKAPITAL OG GJELD

79 985 424

64 634 233

Lilleaker, 25. april 2017
I styret for Standard Norge

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
MOR
2015

				

			

2016

KONSERN
2016

2015

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
-15 732 157
2 867 805
555 747
-510 348
-1 717 328
-3 057 843
3 694 026
21 645 590
7 745 491

8 753 667 Resultat før skattekostnad
- Periodens betalte skatt

15 402 658 -14 792 894
0

0

9 553 578

7 775 617

-621

69 696

-1 138 828

716 442

-151 713 Endring markedsbasert verdipapirportefølje

-151 713

-510 348

-967 635 Endring leverandørgjeld

-529 676

-1 716 492

2 382 174

-1 931 137

2 270 489

3 782 396

-1 007 291

-340 620

-29 300

22 714 732

26 751 470

15 767 392

2 908 854 Ordinære avskrivninger og nedskrivninger
- Endring varelager
-828 347 Endring i kundefordringer

3 789 763 Endring andre kortsiktige fordringer
971 354 Endring i andre tidsavgrensingsposter
- Skattefunnsmidler til gode
-27 934 Endring i pensjoner og AFP-avsetning
14 448 008 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
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Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
-78 297
0
-78 297

-417 014 Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler og immaterielle eiendeler
0 Innbetalinger ved realisasjon av verdipapirportefølje
-417 014 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-2 431 700

-2 599 613

0

0

-2 431 700

-2 599 613

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
0

0 Innbetaling ved opptak av banklån

0

0

0

0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

0

-1 946 589

0

0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

-1 946 589

7 667 194

14 030 994 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

24 319 770

11 221 190

5 780 103

13 447 296 Kontanter og kontantekvivalenter 1. jan.

17 739 499

6 518 309

27 478 290 Kontanter og kontantekvivalenter 31. des.

42 059 269

17 739 499

13 447 296

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven og norske regnskapsstandarder. Organisasjonens regnskapsår er
fra 1. januar til 31. desember. Alle beløp er i
norske kroner.
Konsern
Konsernregnskapet inkluderer Standard
Norge og selskaper som Standard Norge har
bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet,
og konsernet er i stand til å utøve faktisk
kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser
inngår i konsernets egenkapital.
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I konsernregnskapet erstattes posten aksjer
i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk
enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste
og mellomværende mellom selskapene i
konsernet er eliminert. Konsernregnskapet
er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved
at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Foto: Nicolas Tourrenc

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger.
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 oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over
hva som kan henføres til identifiserbare
eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual
og balanseføres med den andelen som er
observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de
oppkjøpte eiendelenes forventede økonomiske levetid.
Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av
året inkluderes i konsernregnskapet fra det
tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll
opphører.
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 verdifallet 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.

Innføring av miljøledelse blir enklere med nye ISO 14004
ISO 14001 og ISO 9001 kom i reviderte utgaver i 2015. Ut fra filosofien
«én bedrift – én ledelse – ett ledelsessystem» etablerer virksomheter nå
ett felles ledelsessystem for kvalitet, miljø og eventuelt andre områder
som arbeidsmiljø og IT-sikkerhet. Innføring av miljøledelse er blitt enklere gjennom veiledningsstandarden, ISO 14004, som ble utgitt i 2016.
Standarden gir gode råd og framgangsmåter, og beskriver hvordan man
får mest mulig ut av et miljøledelsessystem, til beste både for miljøet og
virksomheten.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet, uten hensyn til senere
renteendringer.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes
til balansedagens kurs. Kursgevinster og
kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i
utenlandsk valuta klassifiseres som driftsinntekter og vareforbruk.
Driftsinntekter
Vederlag for salg av standarder og kurs
inntektsføres i den periode leveransen finner
sted. Standard Norges royalty fra datterselskap inntektsføres i samme periode som
datterselskapet rapporterer salget. Statsstøtte inntektsføres i det kalenderår bevilgningen gjelder. Eksterne tilskudd til utvikling
av standarder inntektsføres når utviklingsarbeidet finner sted. Mottatt tilskudd som
ikke er opptjent inngår blant annen kortsiktig
gjeld.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives
lineært over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler 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
leiekontraktens løpetid.
Leieavtaler
Driftsmidler som leies på betingelser som
i det vesentlige overfører de økonomiske
rettigheter og forpliktelser til enheten (finansiell leasing), balanseføres under bygninger,
maskiner, inventar o.l. og medtas som forpliktelse 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. Operasjonelle leieavtaler kostnadsføres løpende.
Aksjer og andeler i datterselskaper
Aksjer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen
økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse.
Kostprisen reduseres når mottatt utbytte
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 observerbar markedsverdi. Mottatt utbytte og andre
overskuddsutdelinger fra selskapene
inntektsføres som annen finansinntekt.
Varer
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi
er estimert 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 tilvirkningskostnader (basert på normal
kapasitet).
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning 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.
Skatter
Standard Norge er en allmennyttig medlemsorganisasjon og er ikke skattepliktig.
Datterselskapet er imidlertid skattepliktig.
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Foto: Standard Norge

Internasjonale standardiseringsmøter i Norge
Som medlem av ISO og CEN må vi
med jevne mellomrom ta på oss å
være vertskap for internasjonale
standardiseringsmøter. I 2016 hadde
vi ansvaret for flere store møter. De
fire største var ISOs komiteer for IKTstandardisering og helseinformatikk
som begge ble holdt på Lillehammer,
og for geografisk informasjon og tannhelse som ble holdt i Tromsø. Møtene
samlet mellom 90 og 200 deltakere fra
alle deler av verden.
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Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter 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 skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og utsatt
skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen.
Pensjoner
Selskapet har en kollektiv innskuddsbasert
pensjonsordning. Hertil er det gitt ytelsesbaserte pensjonsløfter til et fåtall ansatte
som er finansiert over drift. Note 7 spesifiserer ordningene.
Ved innskuddsplaner betaler selskapet
innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet
har ingen ytterligere betalingsforpliktelse
etter at innskuddene er betalt. Innskuddene
regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres
som eiendel (pensjonsmidler) i den grad
innskuddet kan refunderes eller redusere
framtidige innbetalinger.

Ved ytelsesplaner har selskapet det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de
avtalte ytelsene, som beregnes ut fra forventet sluttlønn. Nåverdien av de definerte
ytelsene på balansetidspunktet fratrukket
virkelig verdi av pensjonsmidlene balanseføres som en forpliktelse ved ytelsesplanen.
Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en
uavhengig aktuar ved bruk av en lineær
opptjeningsmetode. Økonomiske forutsetninger benyttet for å beregne pensjonskostnad og pensjonsmidler bygger på veiledninger utgitt av Norsk RegnskapsStiftelse.
Arbeidsgiveravgift er beregnet og avsatt på
grunnlag av netto faktisk forpliktelse.
Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.
Selskapet avviklet i 2015 en lukket ytelsesordning. Den økonomiske virkningen av
avviklingen er rapportert blant «særlige
poster». Hertil ble korridorprinsippet for
gjenværende driftspensjon avviklet og
virkningen av prinsippendringen ble i 2015
ført direkte mot egenkapital.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet
etter den indirekte metode. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter kontanter og
bankinnskudd.

Note 2 Driftsinntekter
Mor

Konsern

2016

2015

2016

2015

47 951 397

43 021 559

-

-

Medlemskontingent

1 702 000

1 670 375

1 702 000

1 670 375

Annen salgsinntekt

12 833 383

12 411 212

124 789 568

113 506 164

Statstilskudd

30 800 000

30 000 000

30 800 000

30 000 000

Eksterne prosjekttilskudd

37 155 036

37 287 789

37 155 036

37 287 789

1 554 293

1 500 346

96 310

91 890

Royalty

Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

131 996 109 125 891 281 194 542 914 182 556 218

Samtlige driftsinntekter skriver seg fra samme forretningsområde (standardisering) og gjelder ytelser
levert til det norske markedet.

Note 3 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Mor

Webdesign,
software

Inventar
og utstyr

Sum

19 545 274

2 027 728

21 573 002

Tilgang i perioden

0

417 014

417 014

Avgang i perioden

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12.2016

19 545 274

2 444 742

21 990 016

Samlede av- og nedskrivninger 31.12.2016

12 210 563

1 372 106

13 582 669

Bokført verdi 31.12.2016

7 334 711

1 072 636

8 407 347

Periodens avskrivninger

2 444 904

463 950

2 908 854

33 %

33 %

5 år

3-5 år

Anskaffelseskost 01.01.2016

Avskrivningssats
Levetid i år

2016

2015

45 109

135 371

Leiekostnader kontormaskiner

105 206

119 284

Leiekostnader transportmidler

109 291

81 251

Leiekostnader datasystemer og utstyr

110 938

156 037

Leiekostnader telefonsystem
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Konsern

Webdesign,
software

Nettportal

Totalt imm.
eiendeler

Maskiner/
inventar

Sum

48 473 767

3 653 117

52 126 884

3 900 990

56 027 874

Tilgang i perioden

1 991 666

0

1 991 666

440 034

2 431 700

Avgang i perioden

0

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12.2016

50 465 433

3 653 117

54 118 550

4 341 024

58 459 574

Samlede av- og nedskrivninger
31.12.2016

34 194 747

3 653 117

37 847 864

3 022 100

40 869 963

Bokført verdi 31.12.2016

16 270 687

0

16 270 687

1 318 925

17 589 612

Anskaffelseskost 01.01.2016

Periodens nedskrivninger

1 968 022

Periodens avskrivninger

6 618 519

339 611

20-33 %

33 %

33 %

3-5 år

3 år

3-5 år

Avskrivningssats
Levetid i år

1 968 022
6 958 130

627 426

7 585 556

2016

2015

45 109

135 371

Leiekostnader kontormaskiner

174 700

188 414

Leiekostnader transportmidler

109 291

81 251

Leiekostnader datasystemer og utstyr

166 034

229 595

Leiekostnader telefonsystem
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1 968 022

Note 4 Aksjer datterselskap
Mor
Selskap

Selskapets
aksjekapital

Antall
aksjer

Pålydende
i kroner

Verdi i
balansen

3 000 000

2 400

1 000

2 400 000

Standard Online AS

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

Note 5 Bankinnskudd
Mor

Konsern

2016

2015

2016

2015

Herav bundne midler på skattetrekkskonto

3 095 482

2 805 806

3 803 802

3 553 087

Som dekker skyldig skattetrekk

3 043 679

2 758 902

3 729 933

3 484 737

Note 6 Lønnskostnader, antall årsverk, godtjørelser til adm. direktør, styre og revisor
Lønnskostnader
Lønninger/honorar
Refusjon fra Skattefunn

Mor

Konsern

2016

2015

2016

2015

57 750 506

51 498 201

69 109 279

64 408 867

-

-

-591 696

-611 690

Arbeidsgiveravgift

8 588 093

9 097 077

10 921 554

11 577 466

Pensjonskostnader

6 573 202

12 400 796

7 917 986

15 025 535

Honorar innleid personale

1 355 250

3 704 465

1 355 250

3 704 465

501 789

187 306

605 362

136 451

74 768 840

76 887 845

89 317 735

94 241 094

65,60

65,20

88,10

87,70

Andre ytelser
Sum lønnskostnader
Antall årsverk
Ytelser til administrerende direktør

Mor
2016

2015

1 360 052

1 267 468

Pensjon (inkl. etterslep fra tidl. år)

323 110

1 099 423

Annen godtgjørelse

204 010

197 468

1 887 172

2 564 359

Lønn

Sum ytelse til administrerende direktør
Ytelser til styret

Mor

Konsern
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2016

2015

2016

2015

Godgjørelse til styret i Standard Norge

399 200

391 183

399 200

391 183

Herav fast honorar styreleder

120 000

58 100

120 000

58 100

0

60 000

0

60 000

Herav konsulentbistand styreleder

Eventuell konsulentbistand inngår fra 2016 i fast honorar til styreleder.
Honorar til revisor

2016

2015

2016

2015

Lovpålagt revisjon

141 884

147 530

216 884

215 300

Attestasjonsoppgaver

73 568

55 763

73 568

55 763

Regnskapsmessig bistand

80 382

70 300

101 585

120 338

0

1 825

1 825

4 650

295 834

275 418

393 862

396 051

Skattemessig bistand
Sum

Note 7 Pensjoner
Mor
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.
Alle ansatte er fra 1.1.2016 medlemmer av en kollektiv innskuddsordning med årlig innskudd
på 7 % av lønn opp til 7,1 G og 20 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.
Standard Norge hadde frem til 31.12.2015 en lukket ytelsesordning for ansatte som
begynte arbeidsforholdet før 30. juni 2006. Ved full opptjening ga ordningen en livsvarig årlig
pensjonsytelse tilsvarende 66 % av lønnsnivået ved ordinær pensjonsalder. Ansatte som var
medlemmer av den avviklede ytelsesordningen får en kompensasjon for tapt pensjon og som
spares og forvaltes gjennom et forsikringsselskap.
Standard Norge er medlem av en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ordningen anse
som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning
frem til det foreligger pålitelig informasjon som gjør selskapet i stand til å regnskapsføre sin
proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen.
Organisasjonens AFP-forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld.
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I tillegg til disse ordningene har Standard Norge gitt særskilte pensjonsløfter til et fåtall
ansatte og som utbetales eller vil bli utbetalt over driften (usikrede ordninger). Kostnaden og
forplikltelsen ved den usikrede ordningen er beregnet av en aktuar og er innarbeidet i regnskapet.
Innskuddsordning
Pensjonskostnad ekskl. arbeidgiveravgift
Antall medlemmer

2016

2015

5 573 043

1 423 266

66

63

Foto: iStock

Hydrogenstandardisering - nyttig verktøy på vei mot nullutslippssamfunn
Den nye standardiseringskomiteen for hydrogenteknologi startet sitt arbeid
i 2016. Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i
utviklingen av internasjonale (ISO) og europeiske (CEN) standarder innenfor
hydrogenteknologi. Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal
stemme i ISO og CEN, utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag
til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Økonomiske forutsetninger for ytelsesordningen

2016

2015

Diskonteringsrente

2,60 %

2,50 %

Forventet avkastning på fondsmidler

3,60 %

3,30 %

Forventet lønnsregulering

2,50 %

2,50 %

Forventet pensjonsøkning

0,00 %

0,00 %

Forventet G-regulering

2,25 %

2,25 %

Pensjonskostnader ytelsesordninger

2016

2015

Sikrede
ytelser

Usikrede
ytelser

Sikrede
ytelser

Usikrede
ytelser

Årets pensjonsopptjening inkl. arb.giveravg.

0

524 467

6 181 621

2 064 429

Netto finanskostnad/(-inntekt) pensjoner

0

301 524

-920 468

274 933

Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst)

0

11 622

2 087 835

0

Administrasjonskostnader

0

0

1 323 560

0

Netto pensjonskostnad

0

837 614

8 672 548

2 339 362

Fraregning av pensjonsmidler inngående
balanse

0

0

19 991 153

0

Andre poster

0

0

-2 042 942

0

Netto

0

0

17 948 211

0

Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler
ytelsesordning

2016

Engangskostnad ved avvikling av sikret
ytelesespensjonsordning

2015

Sikrede
ytelser

Usikrede
ytelser

Sikrede
ytelser

Usikrede
ytelser

Pensjonsforpliktelse

0

9 228 391

0

12 493 731

Pensjonsmidler

0

0

0

0

Netto pensjonsforpliktelse/(-midler)

0

9 228 391

0

12 493 731

Ikke resultatført estimatavvik

0

0

0

0

Balanseført pensjonsforpliktelse/(-midler)

0

9 228 391

0

12 493 731

Antall yrkesaktive medlemmer av ordningene

0

2

0

2

Antall pensjonister

0

2

0

2

Retting estimatfeil foregående år, ført mot
egenkapital

0

-3 237 405

0

0

Prinsippendring korridorløsning, ført mot
egenkapital

0

0

0

741 509

Midler til gode i forsikringsselskap ved avvikling av ytelsepensjon (inngår i andre korts.
fordringer)

0

0

3 550 541

0
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Konsern
Datterselskapet Standard Online AS har kollektive pensjonsordning tilsvarende beskrivelsen for morselskapet ovenfor. Også Standard Online AS avviklet den kollektive ytelsesordningen per 31.12.2015 og
overførte medlemmene til en forbedret innskuddsordning. Samme økonomiske forutsetninger er lagt
til grunn i Standard Online AS som i Standard Norge. De samlede pensjonskostnader og -forpliktelser
for konsernet fremgår av nedenstående tabeller:

Innskuddsordning
Pensjonskostnad ekskl. arbeidgiveravgift
Antall medlemmer

Pensjonskostnader ytelsesordninger
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2016

2016

2015

6 655 223

1 600 005

89

86

2015

Sikrede
ytelser

Usikrede
ytelser

Sikrede
ytelser

Usikrede
ytelser

Årets pensjonsopptjening inkl. arb.giveravg.

0

524 467

8 070 977

2 064 429

Netto finanskostnad/(-inntekt) pensjoner

0

301 524

-909 088

274 933

Resultatført andel aktuarielt tap (gevinst)

0

11 622

2 276 100

0

Administrasjonskostnader

0

0

1 683 134

0

Netto pensjonskostnad

0

837 613

11 121 123

2 339 362

Fraregning av pensjonsmilder inngående
balanse

0

0

21 060 295

0

Andre poster

0

0

-2 046 292

0

Netto

0

0

19 014 003

0

Engangskostnad ved avvikling av sikret
ytelsespensjonsordning

Foto: Nelfo

Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
Med standarden NS 6450 kan bygge- og anleggsbransjen levere avanserte
tekniske bygningsinstallasjoner i henhold til spesifikasjonene “riktig med
en gang”. NS 6450 beskriver prosessene før og under selve prøvedriftsfasen. Den viser byggherren hva han/hun skal tenke på i sin spesifikasjon for
prøvedriften, og gir eksempler på tekniske anlegg som bør prøvedriftes, og
anbefalt varighet av prøvedriften for ulike tekniske bygningsinstallasjoner.

Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler
ytelsesordninger

2016

2015

Sikrede
ytelser

Usikrede
ytelser

Sikrede
ytelser

Usikrede
ytelser

Beregnede pensjonsforpliktelser

0

9 228 391

Pensjonsmidler (markedsverdi)

0

0

Netto pensjonsforpliktelse/(-midler)

0

9 228 391

Ikke resultatført estimatavvik

0

0

Balanseført pensjonsforpliktelse/-midler)

0

9 228 391

Antall yrkesaktive medlemmer av ordningene

0

2

0

2

Antall pensjonister

0

2

0

2

Retting estimatfeil foregående år, ført mot
egenkapital

0

-3 237 405

0

0

Prinspippendring korridorløsning, ført mot
egenkapital

0

0

0

741 509

Midler til gode i forsikringsselskap ved
avvikling av ytelsespensjon (annen korts.
fordring)

0

0

3 550 541

0

0 12 493 731
0

0

0 12 493 731
0

0

0 12 493 731
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Note 8 Egenkapital
Mor

Konsern

Annen
Annen
egenkapital egenkapital
Egenkapital 31.12.2015
Annet
Korreksjon tidligere år *
Resultat 2016
Egenkapital 31.12.2016

Minoritet

Sum
egenkapital

14 190 447

20 909 581

2 279 784

23 189 365

0

-1 093

-273

-1 366

3 237 405

3 237 405

0

3 237 405

8 753 667

12 919 944

1 041 569

13 961 513

26 181 519

37 065 837

3 321 080

40 386 917

* Gjelder feil i aktuarberegning av pensjonsforpliktelse per 31.12.2015 (for stor forpliktelse, feil rettet
mot egenkapital).

Note 9 Kundefordringer
Mor

Konsern

2016

2015

2016

2015

Kundefordringer, datterselskap

5 071 900

5 656 588

-

-

Kundefordringer, eksterne

5 419 473

4 006 438

8 665 370

7 426 542

-150 000

-150 000

-380 000

-280 000

10 341 373

9 513 026

8 285 370

7 146 542

Avsetning for påregnelig tap
Bokført verdi

Note 10 Kortsiktige finansplasseringer
Mor og konsern
Organisasjonen plasserte 17.11.2005 kr 17 000 000 til forvaltning hos Carnegie Kapitalforvaltning. I
2013 og 2014 ble til sammen kr 15 000 000 innløst og overført bank for å finansiere investeringer i
ny teknologi. Aktivaallokeringen av midlene som forvaltes av Carnegi er spesifisert i tabellen under.
Investeringen er innregnet til markedsverdi i regnskapet.
Delporteføljer:

2016

2015

Pengemarked

1 865 382

1 837 630

Obligasjoner

6 709 125

6 551 574

Aksjer

1 523 562

1 557 152

10 098 068

9 946 355

151 713

510 348

Bokført verdi kortsiktige finansplasseringer
Avkastning inneværende år

Note 11 Skatt
Mor
Standard Norge er en ideell forening som ikke har erverv som formål og svarer ikke inntektsskatt.
Konsern

30

Årets skattekostnad i resultatregnskapet:

2016

2015

2 155 516

340 620

Endring i utsatt skatt

-714 371

-253 472

Årets skattekostnad

1 441 145

87 148

2016

2015

Resultat før skattekostnad

6 648 991

939 264

Endring midlertidig forskjeller

2 972 323

931 280

-999 251

-608 987

8 622 063

1 261 557

0

0

8 622 063

1 261 557

25 %

27 %

Betalbar skatt

Årets skattekostnad beregnes slik:

Permanente forskjeller
Årets skattepliktig inntekt
Anvendelse av fremførbart underskudd
Grunnlag betalbar skatt

Foto: Standard Norge

Skattesats

Aktiviteter for studenter
Standard Norge deltar årlig på flere studentmesser og tar imot studiebesøk. I 2016 var vi på to studentmesser ved NTNU i Trondheim, en på NMBU
i Ås og en ved NTNU på Gjøvik. På messene snakker vi med studentene
om standarder, standardisering og Standard Norge, og informerer spesielt
om muligheten for sommerjobb og masteroppgaver. I 2016 tok vi også
imot 45 jus-studenter fra Høgskolen på Lillehammer på studiebesøk. De
fikk en generell innføring i standardiseringens rolle i samfunnet og spesiell
informasjon om entreprise- og kontraktstandarder.

2016

2015

Betalbar skatt (25 % / 27 %)

2 155 516

340 620

Skattefunn til gode

1 007 291

611 690

-1 148 225

0

0

271 070

2016

2015

Endring

-2 670 770

192 129

2 862 899

-200 245

-90 821

109 424

Spesifikasjon av betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i balansen
Netto skattefunn tilgode (inngår i andre korts. fordr.)
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller
Driftsmidler
Fordringer
Pensjonsmidler
Sum midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring
Sum netto midlertidige forskjeller
Utsatt skatteforpliktelse/(utsatt skattefordel)
Sats for beregning av utsatt skatt/skattefordel

0

0

0

-2 871 015

101 308

2 972 323

0

0

0

-2 871 015

101 308

2 972 323

-689 044

25 327

714 371

24 %

25 %

Note 12 Annen kortsiktig gjeld
Mor

Konsern

2016

2015

2016

2015

Avsetning skyldige feriepenger

5 684 386

5 420 504

7 246 845

6 948 848

Ikke opptjent prosjektstøtte

5 096 487

5 205 438

5 096 487

5 205 438

Annen kortsiktig gjeld

2 381 170

838 956

3 355 127

1 904 194

13 162 043

11 464 898

15 698 459

14 058 480

Sum annen kortsiktig gjeld

Note 13 Varelager
Mor

Konsern

2016

2015

2016

2015

Ferdigvarer

0

0

418 888

418 267

Sum varelager

0

0

418 888

418 267

Note 14 Andre kortsiktige fordringer
Mor

Konsern

2015

2015

2015

2015

Periodiserte forsikringspremier

0

3 550 541

0

3 550 541

Mva til gode

0

0

529 156

0

Andre kostnadsperiodiseringer

110 513

349 735

316 017

1 121 539

Sum andre kortsiktige fordringer

110 513

3 900 276

845 173

4 672 080
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