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HVA VI GJØR
Vi gjør våre kunder i stand til å møte krav og forventninger  
til kvalitet, kompetanse, risiko og sikkerhet

VÅRE VERDIER

Testing, inspeksjon 
og kalibrering

Kurs og  
videreutdanning

Rådgivning og  
konsulenttjenester

Produktutvikling og  
innovasjon

Sertifisering og  
verifisering

PÅLITELIG
Stol på oss!

Vi er en nøytral tredjepart som leverer  
det vi lover, med fokus på habilitet,  

tillit og profesjonalitet

DYNAMISK
Forvent endringsvilje
Vi forstår markedet kunden
opererer i, og tilpasser oss 

kundens behov

KOMPETENT
Vi gjør høy kompetanse tilgjengelig

Vi har rett kompetanse til å forstå markedets
behov, og bidrar til kontinuerlig forbedring

og økt verdiskapning hos våre kunder

INKLUDERENDE
Du vil trives med samarbeidet

Vi er en jordnær og respektfull
forretningspartner som vet at vi

må lytte for å kunne levere
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Teknologisk Institutt (TI) kvalifiserer personell,  
systemer, utstyr, materialer og produkter for å bidra 
til at norsk næringsliv kan møte krav og forventninger 
fra kunder og myndigheter. 

Selskapets tjenester deles inn i 5 hovedkategorier:
 ▪ Testing, inspeksjon og kalibrering
 ▪ Kurs og opplæring
 ▪ Rådgivning og konsulentvirksomhet
 ▪ Produktutvikling
 ▪ Sertifisering

All operasjonell virksomhet er samlet i Teknologisk 
Institutt as (TI) som også omfatter to heleide datter
selskaper, Teknologisk Institutt Sertifisering as (TIS)  
og Teknologisk Lab Stockholm AB (TLS). Aksjene i  
TI as er eid av Stiftelsen Teknologisk Institutt. 

Konsernets hovedkontor ligger på Økern i Oslo  
og aktiviteten er i hovedsak rettet mot det  
norske markedet.

Virksomhetens art
TI er en tjenesteleverandør hvor virksomheten  
er organisert i fire forretningsområder. 

 ▪ Virksomhetsutvikling 
Forretningsområdet gir landsomfattende kurs og 
rådgivning innen en rekke områder som styrings
systemer, sikkerhet og beredskap, HMS, kvalitets
ledelse, Lean og øvrige forbedringsprosesser.  
I Haugesund er det bygd opp et kurs og 
kompetanse senter innen gass og brannsikkerhet.  

 ▪ Kalibrering og materialteknologi 
1. januar 2014 ble forretningsområdene Kalibrering 
og Materialteknologi slått sammen til ett område. 
Hovedvirksomheten er rådgivning, opplæring,  
inspeksjon, testing og analyser knyttet til  
materialer og kjemikalier. 
 
Kurs for og sertifisering av sveisere, inspektører og 
NDToperatører er en viktig aktivitet. 
 

TI er i tillegg landets ledende leverandør av 
instrument   kalibrering, og utfører også reparasjon  
og service på utstyret.

 ▪ Produktutvikling 
Forretningsområdet bistår bedrifter med å  
konvertere idéer om nye og forbedrede løsninger  
til produksjonsklare produkter. Det meste av  
aktiviteten i 2014 var knyttet til prosjekter innenfor 
EUs 7. rammeprogram for små og mellomstore  
bedrifter. Dette rammeprogrammet er nå lukket,  
og erstattet av Horizon 2020. TI bistår bedrifter med 
søknader til EUprogrammene, og har selv deltatt i 
prosjektstyring og utviklingsarbeid. 
 
Aktiviteten mot EUs 7. rammeprogram trappes  
nå ned etter som prosjektene ferdigstilles. Produkt
utvikling som eget forretningsområde er besluttet 
avviklet i løpet av 2015, men rådgivning rettet  
mot Horizon 2020 og andre offentlige virkemidler  
planlegges videreført. 

 ▪ Sertifisering 
Teknologisk Institutt Sertifisering as er akkreditert  
i henhold til ISO 17021 for å sertifisere styrings
systemer i henhold til en rekke internasjonale 
standarder. Selskapet er i tillegg utpekt av Arbeids
tilsynet til å sertifisere virksomheter som driver 
sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig  
kontroll av arbeidsutstyr. 

Markedsutvikling 
Olje og gassektoren er det viktigste markedet for  
TI. Innstrammingene i bransjen mot slutten av  
2014 berørte deler av selskapets virksomhet, og  
dette har fortsatt i 1. kvartal 2015. Store deler av  
TIs tjenester mot bransjen er så langt ikke berørt av  
nedgangen, og bransjens økte krav til effektivisering 
og standardisering kan gi nye muligheter for selskapet.
 
Materialteknologi hadde en betydelig vekst mot olje/
gass i store deler av 2014. Mot slutten av året falt 
etterspørselen etter testing og 3. parts tjenester 
mot denne bransjen, mens kursaktiviteten økte. 

ÅRSBERETNING 2014
Styrets og administrerende direktørs beretning for 2014
(Tall i parentes refererer seg til 2013)
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Aktiviteten mot Kongsbergindustrien gikk ned i 2014 
sammenlignet med 2013, og ser ut til å holde seg på 
samme nivå i 2015. 

Markedet for kalibreringstjenester var stabilt også i 
2014, og det er ingen tegn på store endringer i 2015. 
Vekst kan komme fra virksomheter som velger å sette 
ut sin internkalibrering til eksterne aktører.
Deler av den aktiviteten innen Virksomhetsutvikling 
som er rettet mot olje/gass opplevde nedgang mot 
slutten av 2014. Dette ble det delvis kompensert  
for ved aktivitet mot andre kunder og markeder.  
Etterspørselen etter rådgivningstjenester innen  
kjemi var høy i 2014, og forventes å vokse videre i 
2015 i forbindelse med innføring av nytt regelverk  
for kjemikaliehåndtering. Veksten innen kurs og  
rådgivning innen brannsikkerhet se ut til å fortsette 
også i 2015.

Totalmarkedet for systemsertifisering fortsetter å 
vokse, og i 2015 er utsiktene spesielt gode innen in
dustri, offshore og offentlig sektor.

Styret forventer at markedet generelt i 2015 vil  
svekkes sammenlignet med 2014. Gjennom det  
systematiske arbeidet som selskapet har gjort og  
planlegger å gjøre for å styrke strategiske fagområder, 

er målet å oppnå økte markedsandeler og inngang  
på nye aktivitetsområder.

Styret understreker at det er knyttet usikkerhet til 
den generelle økonomiske utviklingen og eksplisitte 
utsagn knyttet til fremtidig utvikling er derfor  
beheftet med usikkerhet.

Økonomi og nøkkeltall
Regnskapet for 2014 er avgitt med forutsetning om 
fortsatt drift. Omsetningen for konsernet ble 272,1 
MNOK (261,1 MNOK). Morselskapet hadde ingen  
omsetning. Drifts resultatet ble 16,8 MNOK (17,6 MNOK) 
for konsernet og 10,1 MNOK (0,8 MNOK) for  
morselskapet. Virkningen av pensjonsforpliktelsene 
slår positivt ut som følge av innarbeidning av  
endringene vedrørende levealder justering og ny  
uføre for morselskapet.
 
Det vises forøvrig til resultatregnskapet, balanse
oppstilling og pengestrømsanalyser med tilhørende 
noteverk som er en integrert del av årsrapporten.

Disponering av årets resultat
Styret foreslår at årsresultatet på 14,6 MNOK for  
konsernet og 10,6 MNOK for morselskapet tilføres  
annen egenkapital.  

Målfrid  
Vannebo 
Utviklingssjef,
Kongsberg  
Gruppen

Gry  
Eian
Gruppeleder  
Materialteknologi,
Oslo,
Teknologisk  
Institutt as

Hege  
Krogh
Rådgiver  
Overflate
behandling,
Teknologisk  
Institutt as

Erik  
Skaug
Daglig leder,
Esscon AS
(Varamedlem)

Kari  
Broberg
Prosjekt 
direktør,
SINTEF Raufoss 
Manufacturing

Astrid  
Drake 
Utvikling og  
prosjektsjef,
Franzefoss  
Gjenvinning AS

Olav  
Volldal
Selvstendig 
nærings 
drivende
(Styreleder)

Dag Otto Winnæss var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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Etter denne disponeringen er egenkapitalandelen i 
konsernet 67,4 % (67,3 %) og for morselskapet 99,9% 
(99,9%).

Finansiell risiko
Samlet tilgodehavende i bank er høyere enn  
konsernets samlede gjeld til finansinstitusjoner.  
Det fallende rentenivået slår derfor negativt ut  
for TI.

Risiko knyttet til kundefordringer søkes begrenset  
ved systematisk kredittvurdering av kundene og  
gjennom inndriving av forfalte fordringer.

I underkant av 10 % av inntektene i 2014 var i Euro. 
Valutarisikoen reduseres ved bruk av aktiv styring  
av gjeld og fordringer i Euro, samt av terminsikrings
instrumenter. Forventet omsetning i Euro for 2015 
tilknyttet EU prosjekter er i sin helhet sikret med 
terminkontrakter til en gjennomsnittlig kurs på  
8 NOK/EUR. 

TI har en offentlig tjenestepensjonsordning og  
en ytelsesbasert pensjonsordning som begge er  
lukket for opptak av nye medlemmer. Nyansatte har 
en innskuddsbasert ordning. Risikoen er knyttet til 
avkastning på pensjonsmidlene og framtidige  
reguleringsforpliktelser. For den offentlige ordningen 
vil endringer i premissene fra myndighetene også 
kunne medføre økte kostnader. Gjennom relativt  
store kursreserver og tilleggsavsetninger har  
selskapet gode reserver til å møte denne risikoen.

Operasjonell risiko
Driften i TI er underlagt normal risiko knyttet til 
markedsutvikling, konkurranse og internt kostnads
nivå. En stor del av aktiviteten er knyttet til avtaler 
som kan sies opp med 36 måneders varsel, alternativt 
årlig. 85 % av omsetningen i 2014 kom fra gjenkjøp
kunder, så lange og solide kunderelasjoner begrenser 
risikoen for å miste viktige kunder. Ved ferdigstillelsen 
av prosjektene i EUs 7. rammeprogram vil risikoen 
som har vært knyttet til lange fastpriskontrakter for 
utviklingsprosjektene bli fjernet. Siste prosjekt vil bli 
ferdig i løpet av 2017.

TI leverer tjenester mot en rekke ulike bransjer. Dette 
begrenser risikoen ved svingninger i enkeltbransjer. 
Nedgang mot olje/gass kan kompenseres med aktivitet 
mot andre bransjer.

Mange av TIs tjenester er avhengig av en rekke 
eksterne sertifiseringer og godkjenninger. Gjennom 
hyppige internrevisjoner og en rekke årlige eksterne 

revisjoner reduseres risikoen for å miste kritiske  
godkjenninger vesentlig.

En kunnskapsbedrift som TI er avhengig av ansatte 
med høy faglig kompetanse. I et arbeidsmarked der 
det er knapphet på folk innen bestemte fagområder, 
arbeides det aktivt med å bevare og tiltrekke riktig 
kompetanse i selskapet.

Personal og organisasjon
Ved utgangen av 2014 hadde konsernet 204 ansatte 
fordelt på følgende steder: 

Kontorsteder 2014 2013

Oslo 101 97

Kongsberg 56 53

Stavanger 17 14

Ågotnes 15 13

Haugesund 10   9

Gøteborg   3   3

Trondheim   2   2

Totalt TI 204 191

I tillegg har TI leid inn personell med spesiell  
ekspertise for enkelte oppgaver.

Utdanningsnivået i TI viser følgende fordeling: 
 ▪ 22 % dr.ing/siv.ing/MSc eller tilsvarende
 ▪ 35 % ing./BSc eller tilsvarende 
 ▪ 29 % teknikere 
 ▪ 14 % med videregående/1årig høyskole 

Sykefravær
Sykefraværet var 4,7 % (4,4 %) hvorav 1,1 % (1,5 %)  
var korttidsfravær. TI deltar i ordningen IAbedrift 
(inkluderende arbeidsliv). Langtidsfraværet er  
gjennomgått, og det er ikke forhold som relaterer 
dette i vesentlig grad til bedriften. 

Det arbeides systematisk med HMSrettede aktiviteter. 
Det har ikke vært hendelser som har medført person
skader. Andre uhell og nestenulykker anvendes aktivt 
med tanke på å fjerne mulige årsaker til uhell eller 
skader.

Styret anser arbeidsmiljøet for å være godt.
 
Likestilling
Av konsernets 204 medarbeidere er 68 kvinner.  
Ledergruppen i TI består av 7 personer hvorav  
3 kvinner. Styret består av 5 kvinner og 3 menn.
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I rekrutteringsprosessen er TI bevisst på å innkalle 
kvalifiserte kvinner til intervju. Konsernet ønsker å 
øke andelen av kvinnelige ansatte i ingeniørstillinger. 
24 av 69 sivilingeniører/ingeniører er kvinner.

Diskriminering
TI baserer virksomheten på en inkluderende bedrifts
kultur med like muligheter for alle, slik det også er 
nedfelt i selskapets etiske retningslinjer. Selskapet 
erkjenner og verdsetter at hver enkelt medarbeider 
representerer noe unikt og verdifullt. TI godtar ingen 
form for trakassering eller diskriminering. 

Selskapet vil gi like muligheter når det gjelder  
ansettelser. I rekrutteringsarbeidet jobbes det  
bevisst for at den best kvalifiserte søkeren skal få 
tilbud om stilling. Et resultat av det er at TI i løpet  
av de siste årene har økt andelen ansatte med fler
kulturell bak grunn. Selskapet har også i sin målsetting 
at kvinner og menn skal ha like store muligheter for 

lønns utvikling og forfremmelse generelt. Individuell 
tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver 
ivaretas så langt det er mulig. 

Hendelser etter 31.12.2014
Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser etter 
31.12.2014. 

Miljørapportering
Bedriften er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. 
TIs virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. 
Bedriften kildesorterer, og arbeider aktivt for å  
redusere CO2 og energiforbruk.

TI har størst miljøpåvirkning gjennom å påvirke  
selskapets kunder til miljøbevisste handlinger  
gjennom kurs, rådgivings og sertifiseringstjenestene.

Oslo, 30. april 2015

Olav Volldal
styreleder

Målfrid Pernille Vannebo Dag Otto Winnæs

Astrid Drake
Nestleder

Kari Broberg Gry Eian

Hege Krogh Erik Skaug Vibeke Strømme
Adm. direktør
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HOVEDTALL

Resultatregnskap / Income statement (beløp i 1 000 kr / amounts in nok 1 000)

Konsern/Group
2014 2013

Sum inntekter / Total operating income 272 135 261 069

Driftsresultat / Operating profit (loss) 16 815 17 568

Ordinært resultat før skatt / Profit (loss) before tax 16 746 17 802

Årsresultat / Profit (loss) for the year 14 564 12 534

Balanse / Balance sheet (beløp i 1 000 kr / amounts in nok 1 000)

Konsern/Group
2014 2013

Sum varige driftsmidler / Total tangible fixes assets 18 716 20 646

Sum finansielle anleggsmidler / Total financial fixed assets 72 746 62 450

Sum omløpsmidler / Total current assets 109 411 94 874

Sum eiendeler / Total assets 202 788 181 436

Sum egenkapital / Total equity 136 698 122 148

Sum avsetning for forpliktelser / Total provisions 6 574 7 167

Sum kortsiktig gjeld / Total current liabilities 56 015 51 372

Sum egenkapital og gjeld / Total equity and liabilities 202 788 181 436
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STIFTELSEN TEKNOLOGISK INSTITUTT

Års- og konsernregnskap 2014
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STIFTELSEN TEKNOLOGISK INSTITUTT
Års- og konsernregnskap 2014

Resultatregnskap (Beløp i 1 000 kroner)

Mor Konsern
01.01 - 31.12 Note 01.01 - 31.12
2014 2013 2014 2013

0 0 Salgsinntekt 2 272 116 261 057
0 0 Annen driftsinntekt 18 11

0 0 Sum inntekter 272 135 261 069

0 0 Varekostnad 48 465 45 635
-10 186 721 Lønnskostnad 4/9 152 580 148 527

0 0 Av- og nedskrivning på varige driftsmidler 5 8 081 7 719
58 64 Annen driftskostnad 46 193 41 619

10 129 -785 Driftsresultat 16 815 17 568

509 653 Annen renteinntekt 836 628
0 39 Annen finansinntekt 177 1 921
0 0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler -250 0
0 0 Annen rentekostnad -208 -265

-3 -27 Annen finanskostnad -624 -2 051

10 635 -120 Ordinært resultat før skatt 16 746 17 802

0 0 Skattekostnad 14 2 182 5 268

10 635 -120 Årsresultat 14 564 12 534

Anvendelse av årsresultatet
10 635 -120 Til/fra annen egenkapital 9

10 635 -120 Sum anvendelse
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STIFTELSEN TEKNOLOGISK INSTITUTT
Års- og konsernregnskap 2014

Balanse (Beløp i 1 000 kroner)

Mor Konsern
31.12 31.12 Note 31.12 31.12
2014 2013 2014 2013

Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

0 0 Software 5 1 272 2 055
0 0 Goodwill 5 643 1 411

0 0 Sum immatr. Eiendeler 1 915 3 466

Varige driftsmidler
0 0 Maskiner og anlegg 5 14 946 18 127
0 0 Driftsløsøre mv 5 3 769 2 519

0 0 Sum varige driftsm. 18 716 20 646

Finansielle anleggsmidler
36 325 36 325 Investeringer i datterselskap 6 0 0

0 0 Aksjer og andeler 6 1 625 1 875
0 0 Lån til ansatte 490 279
0 4 340 Lån til datterselskap 7/11 0 0

16 095 5 543 Pensjonsmidler 4/9 42 474 32 139
28 157 28 157 Egenkapitalinnskudd i TIs pensjonskasse 28 157 28 157

80 577 74 365 Sum finansielle anleggsmidler 72 746 62 450

80 577 74 365 Sum anleggsmidler 93 377 86 563

Omløpsmidler

0 0 Prosjekter i arbeid 3 908 745

Fordringer
0 0 Kundefordringer 10 37 592 34 941

4 191 5 002 Andre fordringer 11 19 391 16 837

4 191 5 002 Sum fordringer 56 984 51 778

19 286 14 064 Kontanter, bankinnskudd 13 51 520 42 350

23 477 19 066 Sum omløpsmidler 109 411 94 874

104 054 93 431 Sum eiendeler 202 788 181 436
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STIFTELSEN TEKNOLOGISK INSTITUTT
Års- og konsernregnskap 2014

Kontantstrømoppstilling (Beløp i 1 000 kroner)

Mor Konsern
01.01 - 31.12 Note 01.01 - 31.12

2014 2013 2014 2013
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

10 635 -2 271 Resultat før skattekostnad 16 746 15 651
0 0 Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 5 8 081 7 719
0 0 Årets betalte skatter -4 183 -241
0 0 Valutaeffekter ved omregning utenlandsk datter 9 -123 34
0 0 Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld 3/12 -1 743 4 697

-10 186 2 539 Forskjell pensjonskostnad og inn-/utbetaling -10 836 -2 025
4 773 7 928 Endring i andre tidsavgrensningsposter 3 078 -1 779

5 222 8 195 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 11 018 24 056

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0
0 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 5 -4 599 -4 969
0 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer i andre foretak 0 0

0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -4 599 -4 969

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
0 0 Netto endring langsiktig gjeld 8 2 751 -1 053

0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 751 -1 053

5 222 8 195 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 9 170 18 034

14 064 5 869 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 13 42 350 24 316

19 286 14 064 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 13 51 520 42 350
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STIFTELSEN TEKNOLOGISK INSTITUTT
Års- og konsernregnskap for 2014

Note 1 Regnskapsprinsipper 

Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Års- og konsernregnskapet for Stiftelsen Teknologisk Institutt består av følgende deler

• Konsernregnskap med resultatregnskap og balanse
• Selskapsregnskap med resultatregnskap og balanse
• Kontantstrømoppstilling
• Noter
• Revisjonsberetning

og er avlagt i samsvar med regnskapsloven, stiftelsesloven og god regnskapsskikk i Norge
gjeldende pr. 31. desember 2014. Års - og konsernregnskapet, som er utarbeidet av 
selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og 
revisjonsberetningen. 

For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er 
sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig 
en integrert del av årsregnskapet. 

Års - og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, 
sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres 
til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er 
opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene 
utdypes nedenfor. 

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede 
salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler som 
forringes avskrives over økonomisk levetid. Vurdering av anleggsmidler skjer til 
anskaffelseskost justert for avskrivninger. Dersom det finner sted et verdifall som ikke er 
forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet til virkelig verdi. Tilsvarende 
prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.

Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene.
Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av 
regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på 
økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og 
kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne 
styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Det presenteres tall for 
virksomhetsområder. Tallene er avstemt mot resultat- og balanse.



15Årsberetning for Teknologisk Institutt 2014

STIFTELSEN TEKNOLOGISK INSTITUTT
Års- og konsernregnskap for 2014

Konsolideringsprinsipper

Konsoliderte selskap

Konsernet består av følgende selskap:

Selskap Eierandel pr. 31.12.201
Stiftelsen Teknologisk Institutt (morselskap)
Teknologisk Institutt AS 100%
som eier
Teknologisk Institutt Sertifisering AS 100%
Teknologisk Lab Stockholm AB 100%

Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller 
indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske 
stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. 
Bestemmende innflytelse anses i utgangspunktet å foreligge når en direkte eller indirekte 
eier mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig 
konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i 
konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse 
oppnås, og avhendede datterselskap medtas frem til avhendelsestidspunktet.

Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for 
etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende 
datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i 
form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp.

Eliminering av interne transaksjoner
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.

Eliminering av eierandeler i datterselskap
Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden/ 
egenkapitalmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto 
eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i 
henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig 
inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de 
underliggende forhold og forventet økonomisk levetid.



Årsberetning for Teknologisk Institutt 201416

STIFTELSEN TEKNOLOGISK INSTITUTT
Års- og konsernregnskap for 2014

Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter

Inntektsføringstidspunkt
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på 
leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket 
merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader.

Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan 
henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de 
påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet kostnadsføres samtlige utgifter 
knyttet til dette på beslutningstidspunktet.

Andre driftsinntekter (-kostnader)
Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære 
virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, 
uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære.

Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i 
datterselskaper, patenter og software aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over 
eiendelenes økonomiske levetid. Utgifter forbundet med forskning og utvikling 
kostnadsføres løpende.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og 
nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, 
og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til 
virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på 
produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og 
reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som 
øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. 
Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig 
kostpris. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som 
ordinær driftskostnad.

Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med 
utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle 
eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader.  

Finansielle eiendeler
Behandling av datterselskap
Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor 
investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende 
innflytelse. Datterselskap er vurdert etter kostprismetoden i selskapsregnskapet.

Finansplasseringer
Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler eller omløpsmidler, 
vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Dette 
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gjøres fordi porteføljen styres bevisst som en enhetlig gruppe. Poster innen porteføljen som 
har fått et varig verdifall, blir nedskrevet til markedsverdi.

Varelager og varekostnad
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-
prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets 
varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god 
regnskapsskikk pr. årsslutt.

Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige 
pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening 
på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning 
på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og 
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes 
til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket 
virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger 
er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte 
ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at 
overfinansieringen kan utnyttes.

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid eller 15 år. Endringer i forpliktelsen og 
pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene 
(estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis 
avvikene overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene.

Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på 
pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, 
klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre 
ytelser.

Utsatt skatt og skattekostnad
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell
skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme 
tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og 
pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller 
som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av 
endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret 
korrigert for feil i tidligere års beregninger.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 
plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente 
kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.
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Note 2 Inntekter

Segmenter salgsinntekter
Norge Sverige Sum

Salg av tjenester 176 723 1 146 177 870
Salg av kurs 51 636 0 51 636
Sertifisering 42 611 0 42 611

270 970 1 146 272 117

Note 3 Varer og prosjekter i arbeid

Mor 31.12.2014 31.12.2013 Endring
Ikke avsluttede prosjekter 0 0 0
Sum 0 0 0

Konsern
Ikke avsluttede prosjekter 908 745 162
Sum 908 745 162
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Note 4 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm

Mor Konsern
Lønnskostnader mm. 01.01 -31.12 01.01 -31.12

2014 2013 2014 2013
Lønninger 365 297 123 720 116 660
Folketrygdavgift 0 0 18 734 16 685
Pensjonskostnader -10 552 2 575 -3 255 9 256
Andre personalkostnader 0 0 13 382 8 077
Lønnskostnader -10 186 2 872 152 580 150 678

Gjennomsnittlig antall årsverk 0 0 201 189

Godtgjørelser morselskap Daglig leder Styret

Lønn og godtgjørelser 1 610 612
Ytelser til pensjonsforsikring 59
Andre ytelser 12

Det er felles daglig leder for Teknologisk Institutt AS og Stiftelsen Teknologisk Institutt. Kostnadene
til felles daglig leder dekkes i sin helhet av Teknologisk Institutt AS.

Daglig leder har en innskuddsbasert ordning med samme betingelser som øvrige ansatte etter 01.10.2011.

Kostnadene for det felles styret i Teknologisk Institutt AS og Stiftelsen Teknologisk Institutt dekkes med 
50% av hvert selskap.

Revisor
Mor

Kostnadsført revisjonshonorar (eks mva) fordeler seg som følger: 
2014 2013

Lovpålagt revisjon 17 20
Andre tjenester utenfor revisjonen 23 20
Sum 40 40

Konsern
Kostnadsført revisjonshonorar (eks mva) fordeler seg som følger: 

2014 2013
Lovpålagt revisjon 185 172
Andre tjenester utenfor revisjonen 94 85
Sum 278 257
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Note 4 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner med mer forts.

Pensjoner
Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser mor/konsern
Konsernet hadde frem til 01.10.2011 en ytelsesbasert ordning. Etter dette er alle nyansatte tilknyttet en innskuddsordning
mens tidligere ansatte fortsatt har en ytelsesbasert ordning. Den ytelsesbaserte delen av pensjonsordningen behandles
regnskapsmessig i henhold til NRS. Stiftelsen har pr. 31.12.2014 ingen ansatte.

Konsernet har pensjonsordringer som omfatter i alt 192 aktive medlemmer og 183 pensjonsister.
Av de 192 aktive medlemmene er 115 knyttet til en 60% ytelsesordning, 77 medlemmer er tilknytttet
en innskuddsbasert ordning.
Stiftelsen har 431 personer med oppsatte rettigheter i en offentlig pensjonsordning.

Forpliktelsene i den offentlige tjenesteordningen er dekket gjennom Teknologisk Institutts Pensjonskasse etter 
overgangen fra Statens Pensjonskasse per 01.10.1989.

Konsernet har avtale om førtidspensjonsering (AFP) fra fylte 62 år.

Pensjonskostnad Mor Konsern Mor Konsern

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 5 915 0 5 563
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 7 243 11 825 7 162 11 374
Avkastning på pensjonsmidler -8 467 -14 355 -8 143 -13 493
Resultatførte planendringer, estimatendringer og avvik -10 696 -9 510 2 286 3 173
Administrasjonskostnader 1 368 1 982 1 270 1 855
Periodisert arbeidsgiveravgift 0 834 0 784
Netto pensjonskostnad -10 552 -3 310 2 575 9 256

2014 2013

01.01 - 31.1201.01 - 31.12
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Note 4 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner med mer forts.

Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen:

31.12.2014 31.12.2013

Sikret ordning
Usikret 
ordning

Sikret 
ordning

Usikret 
ordning

Opptjente pensjonsforpliktelser 196 259 0 163 496 0
Beregnede pensjonsforpliktelser 196 259 0 163 496 0
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -161 583 0 -157 119 0
Netto pensjonsforpliktelser 34 676 0 6 377 0
Ikke resultatført planendringer og avvik -50 770 0 -39 587 0
Netto pensjonsforpliktelser (midler) -16 095 0 -33 210 0

Sikret ordning
Usikret 
ordning

Sikret 
ordning

Usikret 
ordning

Opptjente pensjonsforpliktelser 334 983 58 269 674 559
Beregnede pensjonsforpliktelser 334 983 58 269 674 559
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -281 359 0 -260 534 0
Netto pensjonsforpliktlser 53 623 58 9 140 559
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -96 097 0 -68 946 0
Netto pensjonsforpliktelser (midler) -42 474 58 -59 806 559

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente 2,65 % 2,65 % 4,50 % 4,50 %
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,40 % 4,40 % 5,50 % 5,50 %
Forventet lønnsregulering 2,75 % 2,75 % 3,00 % 3,00 %
Forventet pensjonsøkning 1,75 % 1,75 % 2,25 % 2,25 %
Forventet G-regulering 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,00 %

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

31.12.2014 31.12.2013

Mor

Konsern
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Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Konsern
Immatrielle Maskiner, 31.12.2014 31.12.2013

Goodwill eiendeler driftsløsøre Sum Sum
Anskaffelseskost 01.01 14 347 3 919 206 938 225 204 220 235
Omregningsdifferanse 0 0 0 0 0
Tilgang kjøpte driftsmidler 175 0 4 424 4 599 4 969
Avgang driftsmidler 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12 14 522 3 919 211 363 229 804 225 204

Avskrivning og nedskrivninger 01.01 12 936 1 864 186 293 201 093 193 372
Avgang akkumulerte avskrivninger 0 0 0 0 0
Akkumulerte avskrivninger 31.12 13 879 2 648 192 648 209 175 201 093
Akkumulerte nedskrivninger 31.12 0 0 0 0 0
Balanseført verdi pr. 31.12 643 1 272 18 716 20 631 24 112

Årets avskrivninger 943 784 6 354 8 081 7 719
Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0

Økonomisk levetid Inntil 10 år Inntil 5 år Inntil 10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

GW avskrives over inntil 10 år ut fra meravkastningen og synergiene det forventes å oppnå i relasjon til investeringen.
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Note 6 Investering i datterselskap og aksjer i andre selskaper

Aksjer i datterselskap

Selskap
Teknologisk 
Institutt AS

Teknologisk Institutt 
Sertifisering AS

Teknologisk Lab 
Stockholm AB

Formelle opplysninger
Anskaffelsestidspunkt 2001 2002 2003
Forretningskontor Oslo Oslo Stockholm
Eierandel 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Stemmeandel 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Avvikende regnskapsår Nei Nei Nei

Balanseført verdi 31.12.14 36 325 1 515 0
Egenkapital 31.12.2014 58 919 11 031 782 606
Resultat 2014 1 774 4 292 -368

Investeringene i datterselskapet Teknologisk Institutt AS vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet til morselskapet. 
Teknologisk Institutt Sertifisering AS og Teknologisk Lab Stockholm AB er heleide datterselskap av Teknologisk Institutt AS.
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Aksjer i andre selskap 

Mor
Anskaffelses-

kost
Balanseført verdi

0 0

Konsern

Extend AS *1)
Kongsberg Innovasjon 

AS *1) *2)

DRIV Inkubator 
AS *1)

Anskaffelseskost 1 375 500 53
Anskaffet år 2006 2002 2009
Andel av selskapskapitalen 34 % 4 % 10 %
Bokført verdi 1 375 250 0
Egenkapitalandel ifølge siste årsregnskap 1 635 641 38
Resultatandel ifølge siste årsregnskap 211 8 3

*1)    Oppgitte tall fra årsregnskapet 2013

*2)    Aksjene er i 2014 nedskrevet med 250 tusen kronerog har en bokførført verdi pr. 31.12.2014 på 250 tusen kroner.
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Note 7 Fordringer

Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år:

31.12.2014 31.12.2013

Mor 0 4 340
Konsern 0 0

Note 8 Langsiktig gjeld 

Konsern
Avdragsprofil:

År 2015 Etter 2014 Sum
Beløp 400 3 500 3 900

Andel til betaling i 2015 presenteres som kortsiktig i balansen.
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Note 9. Egenkapital

Stiftelsen Teknologisk Institutt er en selveiende stiftelse.

Morselskap
Stiftelses-

kapital
Annen 

egenkapital Sum

Egenkapital 31.12.2013 200 120 821 121 021
Endringer tidligere år *1) 0 -27 667 -27 667
Årets resultat 0 10 635 10 635
Egenkapital 31.12.2014 200 103 790 103 990

Konsern
Stiftelses-

kapital
Annen 

egenkapital Sum

Egenkapital 31.12.2013 200 149 614 149 814
Endringer tidligere år *1) -27 667 -27 667
Andre endringer 186 186
Årets resultat 14 564 14 564
Egenkapital 31.12.2014 200 136 698 136 898

*1) Grunnet prinsippendring på amortisering i pensjonsmidlene i Stiftelsen Teknologisk Instititt
*1) er følgende effekter gjort på tidligere års regnskaper:

Omarbeiding pensjonsmidler, mot egenkapital 01.01.13 -29 818
Reduksjon av pensjonskostnad i 2013 2 151

-27 667
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10 Pantstillelser

Mor Konsern
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol.
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 900 0 3 900 1 809
Kassekreditt 0 0 0 0

Sum 3 900 0 3 900 1 809

Balanseført verdi av eiendeler stilt som
sikkerhet for pantesikret gjeld:
Utestående fordringer 37 592 0 34 941 34 941
Varelager 0 0 0 0
Bygninger ol. 0 0 0 0

Sum 0 0 34 941 34 941

På konsernivå er det i tillegg stillet pant i leierett m/driftstilbehør i lokalitetene på Ågotnes og Kongsberg.
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Note 11 Mellomværende med selskap i samme konsern

Mor Mor Mor
Kundefordringer Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0

Sum 0 0 0 0 0 0

Mor Mor
Andre kortsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Foretak i samme konsern 4 190 5 000 0 4 340

Sum 4 190 5 000 0 4 340
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Note 12 Sammenslåtte poster

Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen:

Mor Konsern
01.01 - 31.12 01.01 - 31.12

2014 2013 2014 2013
Endring i varelager 0 0 -162 2 244
Endring i kundefordringer 0 0 -2 651 5 622
Endring i leverandørgjeld -13 1 1 070 -3 169

Sum -13 1 -1 743 4 697

Note 13 Kontanter mm Mor Konsern
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Ubenyttet del av kassekreditt 0 0 10 000 12 500
Bundne skattetrekksmidler 0 0 7 308 6 824

0 0 17 308 19 324

Selskapet har langsiktige kontrakter med oppgjør i EURO som blir sikret med terminkontrakter på 
avtaletidspunktet. Ved avvik i innbetalingstidspunkt og avvik i valutakurser i forhold til 
terminkontrakter oppstår det valutaforskjeller. Ved innfrielse av terminkontrakten blir avvikene 
utlignet. Med en sterk EURO kurs i 4. kvartal 2014 og manglende innfrielse av terminkontrakter 
er det derfor følgende forskjell pr. 31.12.2014:

Sikret beløp i EURO 2 160 000
Balanseført gevinst i NOK 31.12.14 1 789 340

Note 14 Skatt konsern

2014 2013
Betalbar skatt
Konsernresultat før skatt 16 746 15 738
Konsernposter uten skatteeffekt 1 000 1 147
Resultat mor *) -10 635 2 271
Resultat selskaper uten betalbar skatt 368 36
Permanente forskjeller 601 291
Endring midlertidige forskjeller 339 -4 542
Grunnlag betalbar skatt i datterselskap 8 419 14 940
27% skatt 2 273 4 183

Betalbar skatt i konsernregnskapet 2 273 4 183

*) Mor er av ligningsmyndighetene vurdert som skattefri i 2002.  Da det ikke er noen vesentlige endringer
verken i omsetning eller driftsform er dette lagt til grunn også i regnskapet for 2014.

Utsatt skatt
Omløpsmidler -40 -130
Anleggsmidler -2 145 -1 431
Pensjonsmidler 26 375 26 577
Pensjonsforplikteler -53 -540
Underskudd til framføring 0 0
Grunnlag utsatt skattefordel 24 137 24 476
Utsatt skatt 6 517 6 609
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Note 14 Skatt konsern forts.

2014 2013
Skattekostnad
Betalbar skatt 2 273 4 241
Skatt på innfusjonert resultat 0 0
Endring utsatt skatt / utsatt skattefordel -92 1 027
Skattekostnad i  resultatregnskapet 2 182 5 268

Note 15 Nærstående parter

Alle transaksjoner med selskaper i konsernet og andre nærstående parter skjer til forretningsmessige vilkår.

Note 16 Finansiell risiko

Konsernet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko i dets ordinære forretningsvirksomhet. 

Kredittrisiko. Selskapene i konsernet foretar løpende kredittvurderinger av sine kunder for å redusere risiko
knyttet til innbetaling.

Renterisiko.  Konsernet er eksponert for renterisiko knyttet til lån i NOK. Lånet er rentebærende 
og tilknyttet flytende rente.

Valutarisiko. Selskapet eksponeres for valutarisiko i forbindelse med EU prosjekter hvor 
betalingen er i Euro.

Eksponeringen i Euro begrenses ved at fordringer og gjeld i euro balanseres. Inntektene i Euro er 
høyere enn kostnadene. Differansen blir sikret gjennom terminsikringer.
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