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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

PÅLITELIG
Stol på oss!
Vi er en nøytral tredjepart som leverer det vi lover, 
med fokus på habilitet, tillit og profesjonalitet.

KOMPETENT
Vi gjør høy kompetanse tilgjengelig
Vi har rett kompetanse til å forstå markedets  
behov, og bidrar til kontinuerlig forbedring og økt 
verdi skapning hos våre kunder.

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

INKLUDERENDE
Du vil trives med samarbeidet
Vi er en jordnær og respektfull forretningspartner  
som vet at vi må lytte for å kunne levere.

VÅRE VERDIER

KalibreringTesting og inspeksjon

Kurs og opplæring Sertifisering

Rådgivning
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Teknologisk Institutt (TI) kvalifiserer systemer,  
personell og utstyr for å bidra til at norsk næringsliv 
kan møte krav og forventninger fra kunder og  
myndigheter. 

Konsernet tjenester deles inn i 4 hovedkategorier:
 ▪ Testing, inspeksjon og kalibrering
 ▪ Sertifisering
 ▪ Kurs og opplæring
 ▪ Rådgivning og konsulentvirksomhet

Teknologisk Institutt as (TI) har to heleide datter-
selskaper, Teknologisk Institutt Sertifisering as (TIS) 
og Teknologisk Lab Stockholm AB (TLS). Aksjene i TI 
as ble i november 2015 solgt fra Stiftelsen Tekologisk 
Institutt til Kiwa International BV, et nederlandsk 
selskap i Acta-konsernet. Acta er en internasjonal  
aktør innen bransjen for testing, inspeksjon og  
sertifisering (TIC).

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

Økonomi og nøkkeltall
Regnskapet for 2015 er avgitt med forutsetning om 
fortsatt drift.

Omsetningen for konsernet ble 282,3 MNOK  
(272,1 MNOK). Morselskapet Teknologisk Institutt as 
omsetning ble 234,9 MNOK (229,6 MNOK).  

Driftsresultatet ble -24,6 MNOK (7,3 MNOK) og for  
morselskapet ble driftsresultatet -26,8 MNOK  
(2,3 MNOK).

Medarbeidernes ytelsesbaserte pensjonsordning er i 
regnskapsåret erstattet av en innskuddsbasert ordning. 
De pensjonsmidler og forpliktelser som tidligere har 
vært oppført i balansen i forbindelse med den ytelses-

baserte ordningen er i regnskapsåret netto kostnads-
ført med 36,9 MNOK, og for morselskapet 33,5 MNOK. 

På den bakgrunn er styret tilfreds med utvikling i  
omsetning og resultat for 2015.

Konsernets finansiering er utover normale gjeldsposter 
knyttet til driften, basert på lån og kassekreditt fra 
bank. Samlet gjeld til bank utgjør 3,5 MNOK, hvorav 
0,4 MNOK er kortsiktig. 

Den frie egenkapitalen i selskapet er 20,8 MNOK  
(43,1 MNOK).

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 for konsernet på -21,1 
MNOK og for morselskapet på -22,4 MNOK overføres  
til annen egenkapital. 

Etter denne disponeringen er egenkapitalen i  
konsernet 50,9% (49,6% og i selskapet på 51,7% (51,3%). 

Finansiell risiko
Samlet tilgodehavende i bank er høyere enn  
konsernets samlede gjeld til bank. 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 7% av inntektene i 2015 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  
er i sin helhet sikret med terminkontrakter til en  
gjennomsnittlig kurs på 8,5 NOK/EUR. 

ÅRSBERETNING 2015
Styrets og administrerende direktørs beretning for 2015
(Tall i parentes refererer seg til 2014)
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Operasjonell risiko
Driften i TI er underlagt normal risiko knyttet til 
markedsutvikling, konkurranse og internt kostnads-
nivå. Mange av TIs tjenester er avhengig av en rekke 
eksterne sertifiseringer og godkjenninger. Gjennom 
hyppige internrevisjoner og en rekke årlige eksterne 
revisjoner begrenses risikoen for å miste kritiske  
godkjenninger.

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 2015 hadde selskapet 193 ansatte 
fordelt på følgende steder:

Kontorsteder 2015 2014

Oslo 97 101

Kongsberg 49 56

Stavanger 17 17

Ågotnes 16 15

Haugesund 11 10

Gøteborg  1  3

Trondheim  2  2

Totalt TI 0 0

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

Utdanningsnivået i TI as viser følgende fordeling: 
 ▪ 26 % dr.ing/siv.ing/MSc eller tilsvarende
 ▪ 38 % ing./BSc eller tilsvarende 
 ▪ 22 % teknikere 
 ▪ 14 % med videregående/1-årig høyskole 

Sykefravær
Sykefraværet var 5,0 % (4,7 %) hvorav 1,3 % (1,1 %)  
var korttidsfravær. TI deltar i ordningen IA-bedrift 
(inkluderende arbeidsliv). Langtidsfraværet er  
gjennomgått, og det er ikke forhold som relaterer 
dette i vesentlig grad til bedriften. Det har ikke 
inntruffet skader eller ulykker på arbeidsplassen  
i året som har gått. Styret anser arbeidsmiljøet  
for å være godt.

Likestilling
Av selskapets 193 medarbeidere er 68 kvinner.  
Ledergruppen i TI består av 8 personer hvorav  
3 kvinner. Styret består av 3 kvinner og 3 menn.

I rekrutteringsprosessen er TI bevisst på å innkalle 
kvalifiserte kvinner til intervju. Selskapet ønsker å  
øke andelen av kvinnelige ansatte i ingeniørstillinger. 
33 av 93 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. 
Konsernet 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 søker skal få tilbud om  
stilling. Et resultat av det er at TI i løpet av de siste 
årene har økt andelen ansatte med flerkulturell  
bakgrunn. Selskapet har også i sin målsetting at  
kvinner og menn skal ha like store muligheter for 
lønnsutvikling og forfremmelse generelt. Individuell 
tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver 
ivaretas så langt det er mulig. 
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Hendelser etter 31.12.2015
1. januar 2016 ble Produktutvikling avviklet som  
eget forretningsområde.

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

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

Markedsutsikter
Leverandørindustrien til Olje og gassektoren er ett 
viktig segment for selskapet, og den økonomisk  
usikkerheten har bidratt til redusert etterspørsel  
av våre tjenester.

I andre segment merker selskapet vekst særlig innen 
bygge- og anleggsindustrien.

Antallet av bedrifter med behov for våre sertifiserings-
tjenester har vært stigende og markedet for kalibre-
ringstjenester har holdt seg ganske stabilt i 2015. 

Etterspørselen fra luftfart- og forsvarsindustrien på 
Kongsberg hadde en nedgang i 2014 og 2015 på grunn 
av redusert aktivitetsnivå hos kundene, men det 
forventes økt aktivitet fra 2016 som følge av større 
prosjekt hos sentrale kunder.

Produktutvikling har i gjennom 2015 avsluttet  
mestedelen av sin aktivitet, men har fortsatt 2  
prosjekt, som begge forventes avsluttet i 2016.

Styret understreker at det er knyttet usikkerhet  
til den generelle økonomiske utviklingen.

Oslo, 15. mars 2016

Luc Marie Arthur Leroy
Styreleder

Paulus Gerhardus Maria Hesselink
Nestleder

Rudy Niermantsverdriet

Hege Krogh Gry Eian Vibeke Strømme
Adm. direktør
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HOVEDTALL

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

Konsern/Group
2015 2014

Sum inntekter / Total operating income 282 319 272 134

Driftsresultat / Operating profit (loss) -24 581 7 306

Ordinært resultat før skatt / Profit (loss) before tax -24 688 6 729

Årsresultat / Profit (loss) for the year -21 119 4 548

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

Konsern/Group
2015 2014

Sum varige driftsmidler / Total tangible fixes assets 19 635 18 716

Sum finansielle anleggsmidler / Total financial fixed assets 3 159 28 494

Sum omløpsmidler / Total current assets 89 222 90 124

Sum eiendeler / Total assets 114 749 139 249

Sum egenkapital / Total equity 58 382 69 034

Sum avsetning for forpliktelser / Total provisions 0 6 574

Sum kortsiktig gjeld / Total current liabilities 53 267 60 140

Sum egenkapital og gjeld / Total equity and liabilities 114 749 139 249
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Følg oss på Facebook!
www.facebook.com/teknologisk


