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Norges Varemesse er en selveiende næringsdrivende stiftelse som har til formål:
•	Å arrangere messer, utstillinger, kongresser, konserter & events og drive virksomhet i
tilknytning til dette.
•	Å bistå norsk næringsliv og norske myndigheter med rådgivning om opplegg og
gjennomføring av messer og utstillinger.
•	I overenstemmelse med formålet erverve aksjer, andeler, interesser i selskaper som
har betydning for Norges Varemesses virksomhet og drift, samt bebygge, forvalte,
kjøpe og selge fast eiendom.
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Norges Varemesse skal være den
ledende kraft i Norge for
• messer og møteplasser
• kongresser og opplevelser
… som styrker næringslivet

• Eie og drive nasjonale messearenaer
• Eie og/eller drive internasjonale messer innen viktige næringsklynger
• Tilby effektive messearenaer for eksterne arrangører
• Utvikle, eie og/eller drive fremtidsrettede messe- og møteplasskonsepter
• Øke opplevelsesinnholdet i alle messer og møteplasser
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Norges Varemesse
skal tilby effektive arenaer og
konsepter for
• messer og
møteplasser
• kongresser
og opplevelser
… som gir
markedsresultater,
kundetilfredshet
og lønnsomhet
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Strategi

Vedtekter for Norges Varemesse
I den utstrekning noe annet ikke følger av disse vedtekter
gjelder lov om stiftelser av 19. juni 2009 for Norges
Varemesse.
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Innhold

0,4%
5,7%

Firmastruktur

Omsetning
Stiftelsen Norges Varemesse 2014

Kongresser

16,9%

Publikumsmesser
Konserter/events

52,5%

Stiftelsen
Norges Varemesse

Fagmesser

24,5%

Annet

Oslo
Spektrum
Arena

Oslo
Spektrum
kontor

Moteuken
i Oslo AS

Henry
Johansen Ltd AS

Utdanningsmessene AS

ANS 99%

ANS 99%

ANS 100%

100%

50%

0,63%

Omsetning pr. forretningsområde
Stiftelsen Norges4Varemesse
868 2014

4 868

Moteuken i Oslo AS eier 1% av Oslo Spektrum Arena ANS og Oslo Spektrum kontor ANS.
Henry Johansen Ltd AS og Moteuken i Oslo har ingen ansatte.
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Utstillere
Andre

Utstillere

Utstillere

Utstillere

Oslo Spektrum

5 082
214

28,95%

Utstillere

5 082
Utstillere

70,42%

Norges Varemesse

286 368

365 360

268 739

392 335

Driftsresultat

-11 833

42 795

-5 285

84 315

Resultat etter skatt

-11 881

32 685

-8 528

46 889

BALANSE
Omløpsmidler

239 714

258 120

299 812

319 410

Anleggsmidler

1 029 460

1 055 685

1 074 245

1 105 342

Kortsiktig gjeld

182 444

161 836

182 387

141 180

Annen langsiktig gjeld

284 262

308 258

357 617

441 265

Egenkapital

816 051

847 049

837 536

846 064

NØKKELTALL

Leiedager

Sum driftsinntekter

RESULTAT

Besøkende
Konsernet

2011

568 187 besøkende

578 081 besøkende

282 311 besøkende

Sykefravær

292 205 besøkende

64,30 %

60,80 %

59,23 %

Besøkende

578 081

668 116

718 773

760 140

868
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Norges Varemesse er en møteplass for ulike fagmiljøer og bransjer og er stedet for opplevelser
og aktiviteter for de besøkende. Kalenderåret på Norges Varemesse består av en blanding av fagog publikumsmesser, kongresser og bedriftsarrangementer.

Messer
i året som
gikk

JANUAR
GAVE- OG
INTERIØRMESSEN:
Innkjøpsarena for interiørog designbransjen.
Lukket fagmesse

Utstillere

Messer utgjør hoveddelen av porteføljen vår og vi har både publikumsmesser som Oslo Motor
Show og Hagemessen, og egeneide fagmesser som Gave & Interiørmessen og Smak. I tillegg
arrangerer eksterne messearrangører fag- og kjedemesser, samt publikumsmesser som Caravanmessen, Alternativmessen og SpillExpo i våre lokaler. I kalenderen for 2014 er våre egeneide messer
med og noen store eksterne publikumsmesser.

Besøkende

OKTOBER

MARS

OSLO MOTOR SHOW:
Publikumsmesse for motorentusiaster av alle slag innenfor
amcars, streeetcars, trucks,
bikes og motorsport.

VILLMARKSMESSEN:
Publikumsmesse for jakt-,
fiske- og friluftsinteresserte.
Kjøpt opp av Norges
Varemesse i 2014.

OKTOBER

NOVEMBER

LAB:
Møteplass for faglig utvikling,
innovasjon og dialog mellom
brukere og leverandører
av laboratorieutstyr
og -tjenester.

SMAK FOR ALLE:
Tidenes triveligste smaksfestival!
Nytt messekonsept rettet mot
publikum ble lansert.

Bruksareal

Bruksareal

446

10 183

256

38 000 m2

15 400

31 180

JANUAR – SEPTEMBER
FEBRUAR
SMAK:
Den største nasjonale
bransjemønstring for HoReCa,
KBS, uteliv, dagligvare og
storhusholdning.

395

29 165

MAT- OG EMBALLASJE:
Industrimesse for
Mat & Emballasje.
Varighet 3 dager,
går samtidig med Smak.

AUGUST

HAGE:
Landets største publikumsmesse for hage og uterom,
med besøkende fra hele
Norge.

GAVE- OG
INTERIØRMESSEN
Høstutgaven av Gaveog Interiørmessen.

15 800

448

NOVEMBER

10 884

CARAVAN:
Publikumsmesse med det siste innenfor
bobiler, campingvogner og campingutstyr

63
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NOVEMBER

Dogs4All:
Norges største hundefest.
Arrangeres i samarbeid
med Norsk Kennel Klubb.

JULEXPO:
Norges beste og største
julemesse med aktiviteter
for hele familien.

200
14 000

151

17 180

14 500

26 000

NOVEMBER

NOVEMBER

SEPTEMBER

Antall besøkende
inkluderer begge messer

84

7 170 m2

2 950

OKTOBER – DESEMBER

APRIL

172

107

ALTERNATIVMESSEN:
Skandinavias største
alternativmesse,
rettet mot publikum.

224

SAMLER- OG ANTIKKMESSEN:
Messe som gikk sammen med
Frimerkeutstillingen Nordia 2014.
Antall besøkende
inkluderer begge messer

94

12 000
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2014 – et nysatsings- og investeringsår

Norges Varemesse har lange tradisjoner og en sterk posisjon som
leverandør av effektive og verdiskapende møteplasser for nærings
livet. Møteplassen er den kommersielle møte- og markedsplassen
med messer, utstillinger, kongresser, konserter m.m., og det nett
verket som dannes i møteplassen.
For å kunne være en ledende kraft i denne utviklingen har vi gjen
nom året jobbet for å øke verdien av møteplassen for næringene
i samhandling med de prioriterte næringene.
Lavere marginer, store investeringer i konseptutvikling av nye og
etablerte messer parallelt med et dårlig konsertår resulterte i et svakt
driftsår for Norges Varemesse.

8
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Vi jobber for at våre fysiske møteplasser blir understøttet av en
digital tilstedeværelse som gjør at målgruppene får økt nytteverdi
gjennom hele året. Vi er godt i gang med å redefinere posisjonen til
den fysiske møteplassen, og tydeliggjøre hvordan den kan spille på
lag med digitale kanaler og digitale møteplasser. Dette krever en
stor grad av innovasjon og nytenking, og er en av de sterkeste
driverne for våre satsninger på nye og eksisterende konsepter. Vi har
meget stor tro på det fysiske møtet, og tror dette vil leve godt i
fremtiden så lenge vi utvikler attraktive konsepter som skaper
verdier for våre kunder.

Oppussing og konseptualisering
av spisestedene på Norges Varemesse

Vi arbeider også kontinuerlig med nyskapning gjennom vår verdi
kjede av de produkter og tjenester vi tilbyr våre partnere, utstillere
og besøkende/publikum.

Messer

Den totale omsetningen i konsernet ble 286 mill. kroner med et
negativt driftsresultat på 11,8 mill. kroner og et underskudd etter
skatt på 11,9 mill. kroner.

Ny designavdeling

Innovasjon

I mai 2014 etablerte vi en ny designavdeling. I løpet av det første
året hadde avdelingen fem ansatte fordelt på kreativ leder, prosjekt
ledere/selgere og designer.

Norges Varemesse jobber kontinuerlig med utvikling av våre mar
kedskonsepter – både møteplasser for næringer/bransjer og publi
kumsarrangementer. Markedene er i stor endring, og det stilles sta
dig større krav til verdiskapning i de enkelte møteplassene. Vi har
som hovedambisjon å forstå næringene og aktørene så godt at vi
kan skape best mulige møteplasser for dem. Dette innebærer i sta
dig større grad å samhandle og orientere oss i næringene løpende og
med så stor grundighet at vi bygger kompetanse som vi igjen kan
benytte til å utvikle de beste møteplassene – både digitalt og fysisk.
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Året 2014 kan oppsummeres som
et utfordrende driftsår med et svakt
resultat. De tradisjonelle messene
er under sterkt press og utfordres
av digitale kanaler og møteplasser.
Vi har i 2014 foretatt betydelige
investeringer i form av innovasjon
og konseptutvikling innen
prioriterte messeformater for
å sikre langsiktig bærekraft;
både økonomisk og kvalitets
messig.

Design- og prosjekteringstjenestene som tilbys retter seg mot
potensielle markeder som; vårt egne interne marked både inn mot
utstillere og som en tjeneste til egne prosjektledere, eksterne nasjo
nale markeder som andre arrangementer på Norges Varemesse og
utstillere på andre arenaer utenfor Norges Varemesse og til slutt
internasjonale markeder hvor man følger og bistår norske utstillere.

I samarbeid med Thon Hotels, som driver våre spisesteder, har alle
spisestedene blitt pusset opp med nye matkonsepter og nytt inte
riør. De nye konseptene, som bl.a. består av et nytt bakeri, har
resultert i økt tilfredshet blant våre utstillere og besøkende. Thon
Hotels har også gjennomført en omfattende kompetanseheving
blant ansatte som betjener spisestedene for å øke servicegraden
under messene.

Det ble i 2014 avholdt 32 messer hvorav 12 i egen regi. Messene
genererte totalt 5 082 utstillere og 292 205 besøkende. Dette er en
reduksjon sammenlignet med fjoråret, og gir et signal om viktig
heten av å skape fornyet fokus og merverdi av våre møteplasser.

Egeneide messer
Gave & Interiørmessen
Gave & Interiørmessen er vår eneste faginnkjøpsmesse, og en av
landets eldste i sitt slag. Den arrangeres to ganger i året og er inn
kjøpsarenaen for detaljistnæringen i Norge. Med vel 50 prosent av
utstillermassen fra Danmark og Sverige, er det en av våre mest
internasjonale arrangementer.
Konkurransen er tilspisset de senere år med våre nordiske kollegaer
i København og Stockholm. Dette har medført en sterkere satsing
på utvikling og fornyelse av konseptet for å tilfredsstille markedets

endrede behov og preferanser. Mer faglig innhold og inspirasjon
basert på norsk design og formgivning er satsningsområder frem
over. Gave & Interiør er et meget viktig arrangement for Norges
Varemesse. Utstiller- og besøksmassen er relativt stabil med 4–500
utstillere og 10–11 000 besøkende hver gang.
Smak
Smak og Mat & Emballasje ble arrangert i februar. Smak arrangeres
hvert tredje år i samarbeid med Bransjeforeningen for Storkjøkken
leverandører i Norge og NHO Reiseliv. Smak er Norges største fag
messe for dem som jobber innen HoReCa, KBS, uteliv, dagligvare
og storhusholdning. Totalt 29 165 bransjefolk besøkte messene
Smak 2014 og Mat & Emballasje i løpet av fire dager. Smak er en
nasjonal møteplass som har samlet hele verdikjeden rundt mat &
drikke. Smak hadde 395 utstillere innen temaområdene Mat &
drikke, Dagligvare, Utstyr, Interiør & design og Øl, vin og brenne
vin. Parallellmessen Mat & Emballasje hadde 84 utstillere innen
næringsmiddelindustrien og emballering. Smak er en konkurranse
arena hvor bl.a. NM i konditorkunst, NM i Institusjonskokkfaget,
Nasjonal Pizzamester, Årets Masahiro-kokk, Årets matfunn og NM
i maskinoppvask ble arrangert.
Oslo Motor Show
Oslo Motor Show ble i år arrangert for femte gang. Messen har
siden starten hatt en positiv vekst, både med tanke på utstillere og
besøkende. Besøkstallet i år var ca. 31 000. Arrangementet er en av
de mest besøkte publikumsmesser i Norges Varemesses portefølje.
Etter relativt få år er Oslo Motor Show i ferd med å befeste seg som
en av Norges viktigste møteplasser for motorbransjen. Messen er
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innovativ og er i førersetet med en kombinasjon av tradisjonell
utstilling og show/opplevelser. I tillegg til tradisjonelle utstillere
består Oslo Motor Show i stor grad av egne utstillingsområder for
entusiastkjøretøy, samt en utendørs rallybane hvor motorsporten
får vist seg frem. For utstillere og besøkende opplevdes Oslo Motor
Show 2014 som en kvalitetsmessig suksess. Utstiller- og besøks
undersøkelsen har en svært høy score. Showet fikk bred presse
dekning, noe som er med på å sette både motorbransjen og utstil
lingsarena på Norgeskartet.
I 2014 har vi konseptualisert to helt nye konsepter, «Smak For Alle»
og «Aktiv» hvorav ett av konseptene ble gjennomført høsten 2014.
Konseptet «Smak for Alle» ble gjennomført med ujevnt resultat og
verdi for aktørene som deltok på arrangmentet. Dette viser at det er
4 868
svært krevende å etablere nye messeformater
og må ses på som en
Utstillere
langtidsinvestering.

Vi merker at det er sterk konkurranse på event- og konsertmarke
det, men får bra tilbakemeldinger på at vi utvikler og tilpasser
arenaen for kundenes ulike behov. Mer enn noensinne må vi over
for kundene være forutsigbare og fleksible.
I 2014 ble det igangsatt et forprosjekt for oppgradering og utvidelse
av publikumskapasiteten.
Av investeringer av betydning kan nevnes forbedringer av brannog rømningsvarsling, kameraovervåking, varmegjenvinning og
mobile serveringsdisker.

Personal

214

Konsernet

Å være ledende vertskap
for messer og events i Norge stiller store
Utstillere
krav til både målrettet utvikling og tilpasning, samt gode kvalitative
5 082
leveranser. Vi har medarbeidere med høy gjennomføringsevne og
Utstillere
med fokus på å lykkes. Arrangementsleveranser parallelt med
videreutvikling og tilpasninger av både arrangementer og arbeids
Konsernet
Norges Varemesse
Oslo Spektrum
Eksterne messer
metodikk er imidlertid
ressurskrevende. For å imøtekomme våre
I 2014 ble det gjennomført 19 eksterne messer i regi av eksterne
kunders krav har vi gjennom hele året jobbet med ulike tiltak for å
arrangører. Den største av messene var Eliaden. Det avholdes også
legge forholdene til rette for å gjennomføre messer og events på best
et betydelig antall arrangementer og kjedemesser i samarbeid med
mulig måte. SykefraværetKonsernet
har holdt seg stabilt
og under landsgjen
Oslo
Norges
Spektrum
Varemesse
nomsnittet de senere år, men har i 2014 hatt
en liten økning sam
Thon Hotel Arena. Totalt har vi gjennomført 28 eksterne arrange
menter i 2014. I tillegg kommer de arrangementene som har gått
menlignet med tidligere. Kortidsfraværet holder seg stabilt, mens
Leiedager
Leiedager
i A2 og regi av Thon Hotel Arena, men med teknisk bistand fra
langtidsfraværet har gått Leiedager
noe opp.
568 187 besøkende
Norges Varemesse.

388

Oslo
Spektrum

Norges
Varemesse

Med noen få unntak ser vi at de eksterne arrangementene holder
seg noenlunde stabile i forhold til areal og besøk. I forhold til utstil
ler- og besøksundersøkelser kommer Norges Varemesse generelt
godt ut. De grep vi har 282
tatt311
i forhold
til datanettverk, VIP rom og
besøkende
presse/arrangør kontor har blitt svært godt mottatt. De justeringer
vi har gjort i forhold til servering blir også positivt omtalt.

Møter/kongresser/corporate events

285 876 besøkende
I forhold til vår målsetning
på segmentet for 2014 så har vi ikke
nådd frem. Totalt gjennomførte vi fire corporate events samt et
julebord. Likevel opplever vi svært positive holdninger til Norges
Varemesse og Oslo Spektrum som arenaer for kongress og event
markedet både nasjonalt og internasjonalt. En stor utfordring er vår
kapasitet. I de fleste tilfeller er det snakk om konkrete datoer hvor
vi har oppbygging, arrangement eller utflytting. Men vi ser også at
mange har en svært lang tidshorisont. Ofte 3-5 år frem i tid og i
noen tilfeller enda flere år. Dette gjelder spesielt de internasjonale
arrangementene.

Konserter

Sykefravær

275

5%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

0%

0%
2014

113

0%
2013

2012

Sykefravær

Den ledende nettverkskraft for norsk næringsliv
Med utgangspunkt i Norges Varemesses ledende posisjon som mes
searrangør, ønsker vi å styrke vår nettverkskraft slik at man oppnår
økt handel, nettverk og læring gjennom våre tilrettelagte møteplas
ser. Den fysiske møteplassen vil alltid bestå, men skal vi møte frem
tidens kunder, må vi de neste årene jobbe kontinuerlig med å
utvikle fremtidens møteplasser som krever mer innhold og verdi i
den enkelte møteplass samt mer interaktivitet gjennom hele året.
Tusen takk for et godt samarbeid med alle våre kunder, samarbeids
spartenere og medarbeidere gjennom året.

Oslo Spektrum hadde et godt økonomisk resultat i 2014, til tross
for en generell nedgang i konsertmarkedet. Høsten 2014 fikk vi inn
fire gode firmaevents som bidro med et godt resultatet til tross for
nedgang i konsertmarkedet.
2014 var året vi avholdt events for et bredt publikum i alle alders
grupper og de fleste musikalske uttrykksformene. Fra Kygo på 22 år
til Cliff Richard 74 år og fra Ylvis til Michael Bublé. For events var
ytterpunktene Rimi og Emirates.
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|

Siv Lunde Kolrud
Administrerende direktør
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Utdrag fra noen av våre arrangement i 2014
Gave & Interiørmessen
Gave & Interiørmessen ble gjennomført to gan
ger i 2014 og vi hadde fullt hus både vår og høst.
Omsetningen for utstillerne var på et normalt
nivå, men kundeundersøkelsen viser at en øken
de grad av handelen skjer etter selve messen.
Hele 80 % av de besøkende sier de gjorde inn
kjøp etter arrangementet, basert på kontakter de
knyttet på selve messen.

Bela Szabo i A la Carte Produkter

Med mål om å vise frem det ypperste av produkter
relatert til mat og drikke og å skape mer oppmerk
somhet rundt norske råvarer delte vi ut over 10
priser, og avholdt NM i blant annet maskinopp
vask og konditorkunst. I et samarbeid med Inno
vasjon Norge etablerte vi konkurransen Årets
matfunn. Klippfisk 321 Ovn fra Dybvik stakk av
med seieren og ble kåret til Årets matfunn 2014.
Neste Smak er allerede under planlegging og vi ser
frem til å utvikle konseptet mot 2017.

Dogs4All

Caravanmessen 2014

Dogs4All opplevde i 2014 stor suksess med ny
rekord i antall besøkende og 14 000 påmeldte
hunder til Norsk Kennel Klubbs vinnerutstilling.
Vi hadde flere nyvinninger som bidro til frem
gangen, blant annet eget valpeshow i regi av NKK,
egen flyballbane, gratis kurs i rallylydighet, ny
agilitybane og stort rasetorg. I tillegg arrangerte
NKK norsk og nordisk vinnerutstilling, samt NM
i kreativ lydighet og juniorhandling.

Årets caravanmesse var den 19. i rekken, og ble
den største noensinne med hele 30 000 utstilte
kvadratmeter, rekordstort salg og rekordstor
messecamp. Vi kan slå fast at arrangementet
var en kjempesuksess! Produktene som ble stilt
ut varierte fra alle de siste nyhetene innen boog campingbiler til et stort utvalg i camping
utstyr. Sammen bidro dette til å gjøre messe
opplevelsen svært hyggelig for de besøkende og
de fleste av dem planlegger å komme tilbake
i 2015.

En av de mest populære aktivitetene vi hadde var
«Hunder i arbeid» der hunder med spesielle opp
gaver demonstrerte sitt arbeidsfelt. Blant annet
redningshunder, fengselshunder, terapihunder,

førerhunder, tollhunder og forsvarshunder. Stor
variasjon og videreutvikling av konseptet var viktige
suksessfaktorer som vi tar med oss inn i arbeidet
mot neste Dogs4All.
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Smak 2014 var en kjempesuksess med godt over
29 000 fagbesøkende og 395 utstillere. Smak
arrangeres i samarbeid med Bransjeforening for
Storkjøkkenleverandører i Norge (BFSN) og
NHO Reiseliv. Responsen fra deltagerne var
svært positiv:
- Vi deltok for første gang på Smak 2014 med egen
stand. Det hele gikk over våre største forventninger.
Alt fra planlegging av messestanden til antall besøk
ende var en positiv opplevelse for selskapet vårt.

I 2014 ble det, i samarbeid med utstillere og
besøkende, etablert en utviklingsplan som har
fått svært positive tilbakemeldinger i miljøet. Fra
og med vårmessen 2015 vil et nytt og utviklet
konsept der vi har sterkere fokus på norske desig
nere og formgivere bli gjennomført. Og med
revitalisering av utstillersegmentet i tillegg, gle
der vi oss til å bli en enda viktigere del av bran
sjen i 2015.
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Smak 2014

Caravanmessen driftes av Utstillingsplassen
Messer AS i samarbeid med Norges Caravan
bransjeforbund.
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Ledergruppen
Bak fra venstre:
Trond Andersen, direktør egne arrangementer
Siv Lunde Kolrud, administrerende direktør
Morten Nilsen, direktør strategi og forretningsutvikling

Foran fra venstre:
Sidsel Forsang Stangebye, administrasjonssjef
Arild Honningsvåg, direktør eksterne arrangementer
Bjørg Aino Evensberget, økonomidirektør
Morten Myhre, teknisk direktør

Ikke tilstede: Wiggo Schie, daglig leder Oslo Spektrum
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Foto: Birgitte Heneide
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Foto: Svein Brimi

Nøkkeltall / key figures

Norges Varemesse konsern

2013

2012

2011

Driftsinntekter / Operating revenue

286 368

365 360

268 739

392 335

Driftsresultat / Operating profit

-11 833

42 795

-5 285

Resultat før skatt / Profit before tax

-15 345

42 203

Resultat etter skatt / Net profit

-11 881

Sum omløpsmidler / Total current assets

Norges Varemesse

Tallene er i hele 1000 / Amounts in NOK 1 000

2014

2013

2012

2011

Driftsinntekter / Operating revenue

201 659

274 175

185 035

307 051

84 315

Driftsresultat / Operating profit

-19 585

30 505

-16 462

72 748

-12 284

66 895

Resultat før skatt / Profit before tax

-15 970

41 273

-12 908

65 857

32 685

-8 528

46 889

Resultat etter skatt / Net profit

-12 204

32 139

-8 860

46 171

239 715

258 120

299 812

319 410

Sum omløpsmidler / Total current assets

148 711

157 048

232 637

237 879

1 029 460

1 055 685

1 074 245

1 105 342

Sum varige driftsmidler / Total property, plant and equipment

889 658

915 160

934 598

965 693

Sum kortsiktig gjeld / Total current liabilities

182 444

161 836

182 387

141 180

Sum kortsiktig gjeld / Total current liabilities

131 475

94 469

140 800

93 508

Sum langsiktig gjeld / Total long-term liabilities

284 262

308 258

357 617

441 265

Sum langsiktig gjeld / Total long-term liabilities

278 353

304 965

354 381

360 815

Bokført egenkapital / Total funds

816 051

847 049

837 536

846 064

Bokført egenkapital / Total funds

811 329

842 405

833 264

842 124

1 282 758

1 317 142

1 377 540

1 428 509

1 221 157

1 241 839

1 328 445

1 296 447

63,61

64,30

60,80

59,23

66,44

67,84

62,72

64,96

578 081

668 116

718 773

760 140

M²-dager, (belagt areal x varighet) /
sq.m days (area occupied x duration)

4,0 mill.

4,0 mill.

4,5 mill.

4,8 mill.

Besøkende / Visitors

292 205

337 395

421 425

411 802

Sum gjeld og egenkapital / Total liabilities and funds
Egenkapitalprosent / Equity ratio
Besøkende / Visitors

|

Tallene er i hele 1000 / Amounts in NOK 1 000

2014

Sum varige driftsmidler / Total property, plant and equipment
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Sum gjeld og egenkapital / Total liabilities and funds
Egenkapitalprosent / Equity ratio
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Rådet for Norges Varemesse 2014

Styrets medlemmer 2014

Bror William Stende
Tom Wingerei
Styreleder
Hovedorganisasjonen Virke
EFG Hov + Dokka AS

Jan Halstensen
Nestleder fra mai 2014
Næringslivets Hovedorganisasjon
Saint-Gobain Weber

Erling Øverland

Torger Reve

Nestleder frem til mai 2014
Næringslivets Hovedorganisasjon

Styremedlem
Handelshøyskolen BI

Trifolium AS

Carl Otto Løvenskiold
Styremedlem
Hovedorganisasjonen Virke

Rådets leder
Hovedorganisasjonen Virke

Anne Rustberggard Varden

Kristin Skogen Lund
Næringslivets Hovedorganisasjon

Lars Gørvell-Dahll
Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Arild Hansen

Otto Østerlie
Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Bjørn Friedl

Richard Hagel
Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Kari Gjetrang
Næringslivets Hovedorganisasjon

Bård Gultvedt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Expology

Karen Kvalevåg

Løvenskiold-Vækerø AS

Stian Røsand

Øyvind Skarholt
Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Berit Kjøll

Rikke Lindahl

Styremedlem

Ansattrepresentant

Huawei Norge

Norges Varemesse

Øistein Gulbrandsen

Erling Holmeset jr.
Norges Fiskarlag

Hovedorganisasjonen Virke

Aniela Gjøs

Ola Hedstein
Norsk Landbrukssamvirke

Næringslivets Hovedorganisasjon

Jarle Håkon Selte
Ansattrepresentant
Norges Varemesse
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Styrets beretning 2014
Virksomhetens art og hvordan den drives | Konsernet
Norges Varemesse eier og driver landets største og ledende
messesenter i Lillestrøm og Norges ledende konsertarena Oslo
Spektrum i Oslo. Virksomheten arrangerer egne messer, samt
leier ut lokaler til messe- og kongressarrangører, konserter,
events og bedriftsarrangementer.
Året 2014 | Konsernet Norges Varemesse fikk i 2014 et
under
skudd før skatt på 15,3 millioner kroner. Stiftelsen
Norges Varemesse hadde et underskudd på 16 mill. kroner og
konsernets største datterselskap Oslo Spektrum Arena bidro
med et positivt resultat på 5,1 mill. kroner. Det svake resultatet
i 2014 må sees i sammenheng med at de tradisjonelle messene
utfordres sterkt. Markedet fokuserer i større grad på å oppnå
effektive møte- og nettverksplasser. Styrking av både nye, etab
lerte og eksterne messer har vært kostnadskrevende i form av
betydelige investeringer hva gjelder kompetanse- og kvalitets
heving. 2014 var et svakt konsertår med flere kansellerte kon
serter som følge av et generelt svakt konsertår i hele Europa.
Driften baseres på store sykliske svingninger da messe- og
eventsammensetnigen varierer fra år til år.
Konsernet har god likviditet og det ble i 2014 nedbetalt 36,6
millioner kroner i gjeld.

Arrangement | Messenes periodisering veksler mellom
halvårlig, årlig, hvert annet år og hvert tredje år. Egeneide og
eksterne arrangement har i større grad enn tidligere blitt utsatt
for ny konkurranse fra aktører som e-handelsaktører, mediehus
og sosiale nettverk. For å opprettholde bærekraften og verdien
av arrangementene forventer markedet innovasjon i møteplas
sene og setter også større krav til opplevelser, læring og inter
aktivitet.
Egne messer | Norges Varemesse har en stor egen messe
portefølje. Det ble avholdt 12 messer i 2014 i egen regi.
I år har det vært stor fokus på innovasjon, tydeligere verdiskapning
og større fokus på aktiviteter, opplevelser og underholdning. Messe
markedet er inne i en stor endringsprosess og det stilles store krav til
fremtidens møteplass. 2 501 utstillere har deltatt på våre egne mes
ser i 2014 og 165 689 gjester har besøkt messesenteret. Våre største
messer i 2014 har vært Gave & Interiør, Smak, Oslo Motor Show
og Dogs4All.

Eksterne arrangement | I tillegg til Norges Varemesses
egne messer, arrangeres flere av de store messene i Norge av
andre arrangører i våre lokaler i Lillestrøm. Det avholdes også et
betydelig antall arrangementer og kjedemesser i samarbeid med
Thon Hotel Arena. Totalt har vi avviklet 28 eksterne arrange
ment i 2014. I tillegg kommer de arrangementene som gjen
nomføres i regi av Thon Hotel Arena, men med teknisk bistand
fra Norges Varemesse. Med noen unntak ser vi at de eksterne
arrangementene er relativt stabile når det gjelder areal og besøk.
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I forhold til utstiller- og besøkundersøkelser kommer Norges
Varemesse generelt godt ut, og grepene vi har tatt i forhold til
datanettverk, VIP rom og presse-/arrangør kontor har blitt godt
mottatt. De oppgraderingene som er blitt gjort i forhold til
servering blir også positivt omtalt.
Oslo Spektrum | For Oslo Spektrum endte året 2014 noe
svakere resultatmessig enn normalt. Hovedgrunnen er en ned
gang i konsertaktiviteten. Flere konserter ble kansellert eller
flyttet til 2015, og den samme trenden kunne man se i hele
det europeiske konsertmarkedet. På driftssiden har vedlikehold,
oppgraderinger og forbedringer av arenaen vært prioritert.
Opplysninger om finansiell risiko | Stiftelsens kunde
masse er bred og variert sammensatt, og det er etter styrets
oppfatning en begrenset markeds- og tapsrisiko for stiftelsen.
Stiftelsen har ubetydelige fordringer og gjeld i utenlandsk

valuta. Etter styrets vurdering er valutarisikoen minimal.
Renterisiko foreligger idet konsernet har langsiktig gjeld på
193,2 millioner kroner.
Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell risiko som
er av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stil
ling og resultat. Stiftelsens strategi er at stiftelsen ikke i vesentlig
grad skal eksponeres for slik risiko, og at poster som kan påvir
kes ikke skal være av en størrelse som medfører at kurs-/rente
endringer og lignende skal kunne slå vesentlig ut. Stiftelsen
hadde ved inngangen til regnskapsåret en rentebinding på 75,6
millioner som ble innfridd i juni 2014.
Regnskap Norges Varemesse konsern | Driftsresultatet
til konsernet Norges Varemesse ga et underskudd på 11,8 milli
oner kroner i 2014 mot et overskudd på 42,8 m
 illioner kroner
i 2013.
Netto finansresultat var i alt -3,5 millioner kroner i 2014 mot
-0,6 millioner kroner i 2013.
Underskudd før skatt ble 15,3 millioner kroner mot et over
skudd på 42,2 millioner kroner i 2013.
Underskuddet ga en negativ skattekostnad for 2014 på 3,4
millioner mot en skattekostnad i 2013 på 9,5 millioner.
Balanse | Konsernet har god soliditet, med en egenkapital
prosent på 63,6.
Likviditeten utgjorde 132 millioner kroner pr. 31.12.2014. Likvidi
teten er hovedsakelig plassert i bankinnskudd.
For stiftelsen er det av stor betydning at selskapet er solid, for å sikre
utvikling av virksomheten i tråd med næringslivets behov.

Konsernets kortsiktige gjeld består i hovedsak av innbetalinger fra
kunder som gjelder messer og konserter som arrangeres i år 2015,
samt leverandørgjeld og avgifter/skatter til det offentlige.

Årets resultat | Styret vedtar at årets underskudd etter skatt
på 12,2 millioner kroner dekkes fra annen egenkapital. Sum
egenkapital vil etter dette utgjøre 811 millioner kroner.

Investeringer | Investeringer i bygg, driftsmidler og utstyr
utgjorde i alt 29,6 millioner kroner i 2014 inkludert anlegg
i arbeid og endring lager for utleie.

Stiftelsen Norges Varemesses egenkapital blir da i hele 1000 kroner:

Arbeidsmiljøet | Korttidsfraværet var 1,7 % i 2013 og
1,6 % i 2014. Totalfraværet ble redusert fra 4,1 % i 2013 til
3,7 % i 2014. Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet.
Det er i 2014 ikke registrert ulykker i bedriften.
Styret anser at arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende.
Styret vil takke ansatte og ledelse for god innsats og konstruktivt
samarbeid i 2014.

Likestilling | Konsernet Norges Varemesse har totalt 112 fast
ansatte hvorav 44 er kvinner og 68 er menn. Styret består av tre
kvinner og fem menn. I ledelsen er det fem menn og tre kvinner.
Diskriminering | Konsernet arbeider for å fremme diskri
mineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene
omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, for
fremmelse, utviklingsmuligheter og tiltak for å unngå trakas
sering.

Grunnkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

4 000
807 329
811 329

Konsernets egenkapital er etter dette 816,1 millioner kroner. Dette
gir en egenkapitalprosent på 63,6 % pr. 31.12.2014 mot 64,3 % pr.
31.12.2013. Styret mener at konsernets egenkapital er tilfreds
stillende. Egenkapitalen, sammen med forventning om god inn
tjening i årene fremover, tilsier at «fortsatt drift forutsetningen» er
til stede, og regnskapet er utarbeidet på det grunnlag.

Utsiktene for 2015 | Regnskapsresultatene for 2015 ventes
å bli solide selv om Stiftelsen Norges Varemesse skal foreta store
investeringer i å utvikle, styrke og organisere effektive og verdi
skapende møteplasser for våre kunder og nettverk. Det satses
offensivt på å øke verdien av møteplassene gjennom nye in
vesteringer, kompetanseheving, samt tettere samhandling med
utvalgte næringer, a llianser og partnere.
Hendelser etter balansedagen | Det er ikke registrert
hendelser etter balansedagen som har effekt på vurderingen av
regnskapet pr. 31.12.2014 i morselskap eller konsern.

Ytre miljø | Virksomhetene forurenser i liten grad miljøet.
Styret og administrasjon | Ett styremedlem i styret var på
valg i 2014. Jan Halstensen ble valgt inn som nestleder. Det
henvises til note 2 angående honorar til rådet, styret og admi
nistrerende direktør.

Lillestrøm 31. desember 2014
11. mars 2015

Resultatregnskap
Tallene er i hele 1000 kr

Balanse pr. 31.12
Note

Konsern

Norges Varemesse

2014

2013

2014

2013

262 954

342 463

191 245

266 277

23 414

22 798

10 414

7 876

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter

1

Leieinntekter
Andre driftsinntekter

99

Sum driftsinntekter

22

286 368

365 360

201 659

274 175

100 942

124 723

68 253

88 450

DRIFTSKOSTNADER

Tallene er i hele 1000 kr

Note

2014

Norges Varemesse
2013

2014

2013

EIENDELER:
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Varemerker

3

8 059

107

8 058

106

Goodwill

3

1 993

8

1 993

8

Utsatt skattefordel

6

1 214

1 214

1 214

1 214

11 265

1 329

11 264

1 328

Sum immatrielle eiendeler

Prosjektkostnad/Vareforbruk

Konsern

2,9

93 457

95 097

72 219

75 765

VARIGE DRIFTSMIDLER

Avskrivninger

3

45 559

43 175

36 087

34 545

Tomter

3

163 591

163 591

125 530

125 530

Andre driftskostnader

4

58 243

59 569

44 684

44 910

Bygninger

3

805 777

830 166

731 606

756 200

Sum driftskostnader

298 201

322 565

221 244

243 670

Maskiner og inventar

3

53 258

56 320

25 689

27 823

Driftsresultat

-11 833

42 795

-19 585

30 505

Andre driftsmidler

3

6 834

5 608

6 834

5 608

1 029 460

1 055 685

889 658

915 160

Lønn og sosiale kostnader

Sum varige driftsmidler
FINANSINNTEKTER
Inntekt på investering i datterselskap

17

5 093

8 289

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Renteinntekt konsernforetak

8

1 977

2 090

Investeringer i datterselskap

8

107 558

104 647

Lån til foretak i samme konsern

8

61 648

61 648

Investeringer i andre

8

Andre renteinntekter

2 363

2 050

1 054

957

Andre finansinntekter

13 364

4 775

13 792

4 583

-13 728

5 679

-13 728

5 679

Verdiendring markedsbaserte fin. omløpsmidler
Oppskrivning av finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Sum finansinntekter

2 000

12 504

8 188

21 598

Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler

-2 297

-2 297

Rentekostnad konsernforetak

153

49

Andre rentekostnader

7 583

12 692

6 492

10 378

Andre finanskostnader

226

404

226

402

Sum finanskostnader

5 512

13 096

4 573

10 830

-3 512

-592

3 615

10 769

-15 345

42 203

-15 970

41 273

-3 464

9 518

-3 766

9 135

Ordinært resultat

-11 881

32 685

-12 204

32 139

ÅRSRESULTAT

-11 881

32 685

-12 204

32 139

Resultat av finanskostn./Innt.
Ordinært resultat før skatt
6

22

|

NORGES VAREMESSE | Årsrapport 2014

2 318

2 008

2 318

2 008

171 524

168 302

1 043 043

1 059 022

1 072 447

1 084 790

OMLØPSMIDLER
Kundefordringer

10

75 896

48 041

61 186

32 006

Andre kortsiktige fordringer

11

31 357

14 602

26 607

10 322

107 253

62 643

87 793

42 328

149

33 351

149

33 351

149

33 351

149

33 351

132 313

162 126

60 769

81 369

Sum betalingsmidler

132 313

162 126

60 769

81 369

Sum omløpsmidler

239 714

258 120

148 711

157 048

1 282 758

1 317 142

1 221 157

1 241 839

Sum fordringer
INVESTERINGER
Markedsbaserte aksjer, fonds, obl. m.v.

11 881

-32 685

12 204

8

Sum investeringer
BETALINGSMIDLER
Kontanter, bank og postgiroinnskudd

Sum eiendeler

Som disponeres slik:
Avsatt til annen egenkapital(-) / dekket fra annen egenkapital
dekket fra annen egenkapital (+)

2 008

FORDRINGER

FINANSKOSTNADER

Skattekostnad på ordinært resultat

Sum finansielle anleggsmidler

2 318

12

-32 139
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Balanse pr. 31.12
Tallene er i hele 1000 kr

Kontantstrømsanalyse
Note

Konsern
2014

Norges Varemesse
2013

2014

2013

EGENKAPITAL OG GJELD

Tallene er i hele 1000 kr

Note

Konsern

Norges Varemesse

2014

2013

2014

2013

INNSKUTT EGENKAPITAL

ÅRETS VIRKSOMHET / DRIFT
Ordinært resultat før skatt

-15 345

42 203

-15 970

41 273

Grunnkapital

Periodens betalte skatter

-1 324

-908

-935

-617

Ordinære avskrivninger

45 559

43 175

36 087

34 545

7

Sum innskutt egenkapital

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital

Herav gevinst ved salg av anleggsmidler
Endring pensjoner

7

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

Endring kunder

812 052

843 049

807 329

838 405

812 052

843 049

807 329

838 405

Endring egenkapital pga estimattavvik etter skatt

842 405

Endring i andre tidsavgrensningsposter

816 052

847 049

811 329

Endring leverandører

Netto kontantstrøm drift

(A)

30

-99

30

-22

23 838

26 610

21 210

26 548

-27 855

28 602

-29 181

32 573

988

2 820

-401

1 440

-19 519

-22 996

-19 497

-22 998

-2 928

-30 983

15 253

-51 555

3 444

88 424

6 596

61 187

GJELD
INVESTERINGER

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Pensjonsforpliktelse
Utsatt skatt

9
6

56 589

32 751

50 725

29 515

Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Investert i varige driftsmidler

34 517

45 726

34 472

45 669

91 106

78 477

85 197

75 184

193 125

229 750

193 125

229 750

31

31

31

31

193 156

229 781

193 156

229 781

22 519

21 531

13 633

14 033

1 565

1 318

1 252

929

Skyldige off. avgifter, skattetrekk m.m.

28 192

21 624

23 897

17 552

Påløpne lønninger, feriepenger

11 619

11 125

6 442

5 855

113 584

95 639

76 487

47 192

6 449

7 756

Sum avsetning for forpliktelser
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner

5

Annen langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
KORTSIKTIG GJELD

Forskudd fra kunder

15
13

Annen kortsiktig gjeld

14

SUM GJELD
Sum egenkapital og gjeld
Panteheftelser Oslo Kommune

24

6

Gjeld til konsernselskap

Sum kortsiktig gjeld

4 964

10 599

3 316

1 152

182 444

161 836

131 475

94 469

466 706

470 093

409 828

399 434

1 282 758

1 317 142

1 221 157

1 241 839

2 600

2 600

2 600

2 600

Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet

884 946

909 540

884 946

909 540

Pantesikret restgjeld

193 125

229 781

193 125

229 781

|
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Netto kontantstrøm investeringer

694

300

544

-25 177

-20 852

-15 596

-3 222

-8 568

-310
-29 610

-24 483

-23 774

-23 620

(B)

-36 625

-75 250

-36 625

-75 250

-223

-177

(C)

-36 848

-75 427

-36 625

-75 250

(A+B+C)

-63 015

-11 485

-53 802

-37 683

Likviditetsreserve 1.1

195 477

206 962

114 720

152 403

Netto endring likvider

-63 015

-11 485

-53 802

-37 683

Likviditetsreserve 31.12

132 461

195 477

60 918

114 720

Kasse, bank m.v.

132 312

162 126

60 769

81 369

149

33 351

149

33 351

132 461

195 477

60 918

114 720

FINANSIERING
Nedbetaling langsiktige lån
Utbetalt utbytte
Netto kontantstrøm finansiering
Netto endring likvider

Leverandørgjeld
Betalbar skatt

Endring i finansielle anleggsmidler

300
-29 600

Investeringer
Likviditetsreserve 31.12

Lillestrøm 31. desember 2014
11. mars 2015
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998.
Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

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 omløpsmid
ler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etablerings
tidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifi
sering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til
grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til vir
kelig verdi når et verdifall forventes å ikke være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en
fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste
av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives
ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Inntekter | Inntekter vedrørende messer anses opptjent når mes
sen er avholdt. Forskuddsfakturerte beløp er således ført som for
skudd fra kunder. Påløpte messekostnader behandles tilsvarende.
Fra 2014 er direkte lønnskostnader knyttet til prosjekter identifisert
og medtatt i periodiseringen.
Valuta | Ved omregning av poster i utenlandsk valuta til norske
kroner blir dagskurs benyttet.
Immaterielle eiendeler | Goodwill gjelder kjøp av messer/
virksomheter og avskrives over 3-5 år.
Varige driftsmidler | Varige driftsmidler er vurdert til historisk
kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet
på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk
levetid. Driftsmidler beregnet på kortidsutleie og som har levetid på
mellom 1 og 3 år vurderes til virkelig verdi.
Verdifallet medtas som prosjektkostnader/vareforbruk.
Aksjer og andeler i andre selskap | Anleggsaksjer (inkludert
andeler i ansvarlige selskap) klassifisert som anleggsmidler, er vur
dert til laveste verdi av historisk kostpris og virkelig verdi. Andeler
i ansvarlige selskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.
Pensjoner | Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine
ansatte. Ordningen består av en ytelsesordning som er lukket og en
innskuddsordning som gjelder ved nyansettelser. Selskapet har også
en usikret pensjonsordning for enkelte ansatte og noen tidligere
ansatte.

pensjonsmidlene brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen.
De estimerte verdier korrigeres hvert år i samsvar med beregninger
foretatt av aktuar. I balansen er usikrede og sikrede pensjonsmidler
nettoført og presentert under pensjonsforpliktelser. Regnskaps
føring av kostnader skjer i samsvar med regnskapsstandarden om
pensjonskostnader.
Estimatavvik fra 01.01.2013 er belastet egenkapitalen, det samme
gjelder årets estimatavvik. Se kommentarer i notene 7 og 9.
Fordringer | Kundefordringer er ført opp etter fradrag for
avsetning til forventede tap. Avsetningen er en generell avsetning
for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet.
Andre fordringer er oppført til pålydende, med mindre noe annet
er sagt uttrykkelig.
Aksjer | Aksjer oppført som omløpsmidler anses som en han
delsportefølje, og vurderes til markedsverdi.
Skatter | Skattene føres når de påløper, dvs. at skattekostnaden
er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter. Skattekost
naden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier.
Skattefordel oppført i balansen er en teknisk korreksjon til utsatt
skatt med bakgrunn i at gevinster ved salg av tomter i sin tid ble
benyttet til nedskrivning av kostpris på nye tomter.
Konsolidering | Moteuken i Oslo AS og Henry Johansen Ltd.
AS er 100 % eid av Norges Varemesse.
Norges Varemesse eier 99 % av to ansvarlige selskap, Oslo Spektrum
Arena ANS og Oslo Spektrum Kontor ANS. 1 % er eid av datter
selskapet Moteuken i Oslo AS.
I Utdanningsmessene AS har Norges Varemesse en eierandel på 50
prosent. Fra og med utbytteutdelingen for 2014 er fordelingen
50/50 mellom eierne.
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskapene.
Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økono
misk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i
konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ens
artede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskaps
prinsipper som morselskapet.

For ytelsesordningen gjelder ellers følgende: Samlede forpliktelser er
vurdert opp mot samlede midler i ordningen. Ved verdsettelsen av
What does the Fox say?
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Ylvis konsert februar 2014 på Oslo Spektrum.
Concert with Ylvis February 2014 at Oslo Spektrum.
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Noter til regnskapet 2014
Note 1 - Salgsinntekter
Stiftelsen har to virksomhetsområder, det er utleie av fast eiendom
og utleie til messe, kongress og konferansevirksomhet. Virksom
heten i Oslo Spektrum er i hovedsak konserter og events.

Styrets og rådets honorar i Norges Varemesse utgjør henholdsvis tkr
1 200 og tkr 126. Honorar til valgkomiteen utgjorde tkr 24.
Det ble avholdt 7 styremøter i løpet av 2014, fremmøteprosenten
var på 86 %.

Anslagsvis 15 % av konsernets inntekter i 2014 kommer fra uten
landske utstillere.

Note 2 - Lønn og andre personalkostnader

Ytelser til styret

Lønn og andre godtgjørelser til administrerende direktør utgjør
kr 1 661 340. Administrerende direktør har de samme pensjons
ordninger som de øvrige ansatte.

Navn
Tittel
Honorar
		
Tkr
Tom Wingerei (Leder)
Styreformann
300
Erling Øverland (Nestleder) Nestleder styret
150
Berit Kjøll
Styremedlem
125
Carl Otto Løvenskiold
Styremedlem
125
Elisabeth Evjen
Styremedlem
125
Torger Reve
Styremedlem
125
Rikke Lindahl
Ansatterepresentant
125
Jarle Håkon Selte
Ansatterepresentant
125

Avtaler med ansatte i ledergruppen
Norges Varemesse har i en tid hatt avtaler med ansatte i leder
gruppen om hel eller delvis lønn i årene fra 65 til 67 år. I tillegg har
forrige administrerende direktør en avtale om livsvarig pensjon som
tilsvarer 70 prosent av lønn ved avgang, samordnet med selskapets
ytelsesordning og folketrygden.
Ved utgangen av 2014 er det to ansatte som har fremtidige avtaler
om lønn etter fratreden ved 65 år. (Dekker perioden 65-67 år).
Ytterligere tre tidligere ansatte har løpende livsvarige avtaler. Admi
nistrerende direktør har rett til ett års lønn ved ufrivillig fratreden.

Styrets leder er i 2014 kompensert med kr 100 000 utover ordinært
honorar med grunnlag i merarbeid utover ordinært styrearbeid.
Styrehonorar vedtas og utbetales etterskuddsvis for hele styreperioden.

Utover det som er nevnt foran er det er ingen avtaler om etterlønn,
overskuddsdelinger, opsjoner eller individuelle pensjonsavtaler/for
sikringer.

Lønn og andre personalkostnader
Tallene er i hele 1000

Konsern

Norges Varemesse

2014

2013

2014

2013

Lønnskostnader

69 781

73 056

48 984

53 198

Arbeidsgiveravgift

12 877

12 635

9 837

9 586

Pensjonskostnader

9 948

9 556

7 769

7 636

Andre ytelser

5 979

5 694

5 630

5 345

Lønn mv. som er prosjektført

-5 128

-5 843

Sum lønn og personalkostnader

93 457

95 097

72 219

75 765

111

101

91

80

Antall fast ansatte

Utstillingshall på Norges Varemesse f orvandlet til en frodig park under Hagemessen.
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Exhibition
at Norway
Trade Fairs
into exuberant park under the Gardening show.
Photo: Morten Broks
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Note 3 - Varige driftsmidler

Note 4 - Andre driftskostnader
Goodwill,
patenter
og immatr.
eiendeler

Ikke
avskrivbare
driftsmidler

Driftsmidler

Konsern

Tomter og
bygg

Sum

6 207

Tilgang

9 966

180

Avgang
Anskaffelseskost pr. 31.12
Akk. av/nedskr. pr. 01.01
Årets avskrivninger

180

1 296 473

1 460 045

10 340

7 889

28 374
410

167 295

1 304 361

1 488 009

6 092

101 045

302 716

409 853

30

13 252

32 278

45 559

Tilbakeført avskrivning solgte driftsmidler
Akk. av/nedskr. pr. 31.12

157 365
410

16 173

80

80

6 121

114 217

334 994

455 332

Bokført verdi 01.01

115

56 320

993 756

1 050 192

Bokført verdi 31.12

10 052

180

53 078

969 368

1 032 677

Avskrivningssatser

0-30 %

0%

20-25 %

0-5 %

Anskaffelseskost pr. 01.01

1 206

Tilgang

9 966

180

Avgang

Akk. av/nedskr. pr. 01.01
Årets avskrivninger

93 916

1 155 790

1 250 912

6 179

3 301

19 626

410
11 172

180

3 875
11 554

3 663
12 778

3 875
7 708

3 663
8 562

1 084

1 347

Driftskostnader arena

16 228

15 785

11 782

11 180

Administrasjonskostnader

25 502

25 997

21 319

21 506

Sum andre driftskostnader

58 243

59 569

44 684

44 910

Revisjon

385

320

243

320

Regnskap / skatt

127

61

105

66

Annen bistand

115

72

110

Sum

627

453

458

Varekostnad arrangement

Revisjon utgjør

Fordeling revisjon/rådgivning datterselskap

Lovpålagt
revisjon

386

Regnskap /
skatt

Utført revisjon i Oslo Spektrum Arena

122

15

Utført revisjon i Utdanningsmessene

20

7

142

22

Annen
rådgivning

5

1 159 092

1 270 128

1 092

66 093

274 061

341 245

30

8 162

27 895

36 087

80
1 121

74 175

Sum

5

410

99 684

Tilbakeført avskrivning solgte driftsmidler
Akk. av/nedskr. pr. 31.12

Norges Varemesse
2014
2013

Henry Johansen og Moteuken faktureres ikke særskilt.

NORGES VAREMESSE

Anskaffelseskost pr. 31.12

2013

Kostnader til tomt og husleie
Strøm, oppvarming, kjøling

KONSERN
Anskaffelseskost pr. 01.01

2014

Tallene er i hele 1000

Note 5 - Langsiktig gjeld
Renter på lån i 2014 er kostnadsført med tkr 6 475 i mor og tkr 1 090 i datterselskap,
samlet tkr 7 566 mot tkr 12 655 (samlet) i 2013. Ytterligere 36,6 millioner av gjelden ble nedbetalt i 2014.
Siste avdrag for nedbetaling av restgjeld forfaller i august 2032. Konsernet har ingen rentebinding ved utgangen av 2014.

80
301 956

377 253

Bokført verdi 01.01

114

27 823

881 730

909 667

Bokført verdi 31.12

10 051

180

25 509

857 136

892 875

Avskrivningssatser

0-30 %

0%

20-25 %

0-5 %

Merverdi ved kjøp av aksjer i Henry Johansen Ltd. tkr 33 462 er medtatt som tomt.
Andre driftsmidler er ikke medtatt i tabellen over.
Andre driftsmidler i morselskapet og konsernet består av driftsmidler beregnet for kortidsutleie, og som har en levetid på 1-3 år.
Driftsmidler til kortidsutleie er bokført til 4,8 mill. kroner mot 4,9 mill. kroner i 2013, mens anlegg under utførelser utgjør
2,0 millioner kr mot 0,7 mill. kr i 2013.
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Note 6 - Skatter

Note 7 – Egenkapital
Konsern

Tallene er i hele 1000
MIDLERTIDIGE FORSKJELLER
Anleggsreserve
Gevinst- og tapskonto
Avsetning til tap på kunder
Skattemessig avsatt kunder
Pensjonsforpliktelser
Regnskapsmessige avsetninger
Fremførbart underskudd
Investert i Ans (konsern)
Ikke utlignet forskjell
Sum forskjeller

2014

2013

Konsern
Tallene er i hele 1000

183 831
23 193
-1 687
718
-56 589
-1 677
-20 243

175 134
28 991
-1 533
246
-32 751

295

230

127 842

169 356

-962

168 588
21 563
-1 000
1 014
-50 725
-1 677
-20 243
10 154
127 673

160 592
26 953
-1 000
476
-29 515
-962
12 601
169 145

Grunnkapital
Annen egenkapital

812 052

843 049

807 329

838 405

Sum

816 052

847 049

811 329

842 405

Egenkapital 01.01

847 049

837 536

842 405

833 264

Årets resultat disponert

-11 881

32 685

-12 204

32 139

Årets estimatavvik

-22 863

-11 386

-22 863

-11 386

SPESIFIKASJON AV ENDRINGER

Estimatavvik ført mot egenkapital 01.01.2013
Utsatt skatt av estimatavvik

Netto – oppført som skattefordel

-1 214

-1 214

-1 214

-1 214

Utsatt skatt

34 517

45 726

34 472

45 669

Egenkapital 31.12

Utsatt skatt / skattefordel netto

33 304

44 512

33 258

44 456

Herav minoriteter

Endring i midlertidige forskjeller

41 578

-2 971

41 472

-3 073

Endring i utsatt skatt / skattefordel

-11 227

-629

-11 198

-600

Resultat før skatter
Endring i midlertidige forskjeller
Andre forskjeller
Effekt grunnlag utsatt skatt
Andre permanente forskjeller
Fradrag verdireg. aksjer og obligasjoner
Regnskapsmessig resultat andeler
Underskudd (-) i KS /ANS
Sk.pl. inntekt 3 % av fritak
Gevinster / Utbytte ihht. fritaksmodellen
Likevel pliktig
Estimatavvik mot egenkapital

-14 899
41 578
-2 472
252
967
11 431
-5 144
5 565

42 203
-2 971
804

-15 970
41 472
-2 447
252
1 399
11 431
-5 093
5 509
13
-13 704

41 273
-3 073
796

-22 863
1 158

1 390

313
1 252
6
-6 173
44 512
33 304
-11 209

Årets skattekostnad
Skattegjeld
Betalbar skatt
Sum betalbar skatt i balansen

NORGES VAREMESSE | Årsrapport 2014

-22 863

389
929
197
8 609
45 119
44 512
-606

1 252
6
-6 173
44 456
33 258
-11 198

929
197
8 609
45 056
44 456
-600

3 464

9 518

3 766

9 135

1 565
1 565

1 318
1 318

1 252
1 252

929
929

2013
4 000

-1 449
235

-13 257

2014
4 000

-1 449
235

896
-5 679
-8 289
7 994
35
-2 243
176
-31 887

2013
4 000

-1 449
235

735
-5 679
-8 373
8 074
19
-1 713
176
-31 887

2014

Norges Varemesse

4 000

-1 449
235

Betalbar skatt
Formuesskatt
Etterslep tidligere år
Endring utsatt skatt av estimatavvik
Utsatt skatt IB
Utsatt skatt UB
Årets endring i utsatt skatt

|

2013

Norges Varemesse er en selveiet stiftelse. Egenkapitalen ved utgangen av 2014 var:

Utsatt skatt nedskrevet tomt
Neddiskontert verdi UB

Skattepliktig inntekt

32

2014

Norges Varemesse

Effekt av estimattavik Oslo Spektrum Arena
Utbytte fra Utdanningsmessene ikke avsatt 2012

-20 500

-20 500

6 173

8 609

6 173

8 609

-2 203

281

-2 181

279

-223

-177

816 052

847 049

811 329

842 405

924

982

Trondheim Messesenter AS eier 50% av aksjene i Utdanningsmessen AS. Regnskapene i Utdanningsmessene ble fastsatt etter regnskapet
til Norges Varemesse og det ble vedtatt et utbytte på tkr 670 samlet for 2013. Norges Varemesse eier 50 % av aksjene, men har rett til 2/3
av utbytte. Utbyttefordelingen ble derfor 447 og 223, begge tall i tkr. Utbytte som avsettes i 2014 skal deles 50/50.
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Note 8 - Aksjer, obligasjoner og andre fonds (morselskap)

Note 9 – Pensjoner m.v.

Tallene er i hele 1000

Antall aksjer/
andeler

AKSJER/AKSJEFOND
Prime Office, Tyskland

25,000

Kostpris

Markedsverdi /
bokført verdi

1 678

149

1 678

149

3
40
75
120
165
1 800
10

3
40
25
80
2 160
10

2 213

2 318

61
33 462
9 082
72 260
48

61
33 462
1 728
72 260
48

Sum investert i datterselskap

114 913

107 558

Totalt

118 803

110 025

LÅN TIL DATTERSELSKAP

2014

2013

Oslo Spektrum Arena ANS
Renteinntekt

61 648
1 977

61 648
2 090

Verdiutvikling aksjer / aksjefond

2014

2013

Kortsiktige plasseringer, markedsverdi
Kostpris

149
1 678

33 351
21 152

-1 528
-1 528

12 199
12 199

Sum plasseringer
ANLEGGSAKSJER MV - EKSTERNE
Norwegian Convention Bureau BA
VisitOSLO AS
Rød Golf AS
Miklagard Golf
Haga Golfklubb
Boliginvest Tyskland
Lillestrøm 2020

1
4
1
3
1
36

Sum anleggsaksjer
INVESTERT I DATTERSELSKAP
Utdanningsmessene AS A aksjer
H. Johansen Ltd. AS
Moteuken i Oslo AS
Oslo Spektrum Arena ANS
Oslo Spektrum Kontor ANS

Reduksjon i verdi
Endring i verdi (- er reduksjon)

50
5
840
99 %
99 %

Konsern
Tallene er i hele 1000
FORUTSETNINGER
Diskonteringsrente
Avkastning
Lønnsvekst
Prisvekst/G-regulering
Pensjonsregulering

2014

Norges Varemesse
2013

2014

2013

2,3
3,2
2,5
2,5

3,9
4,0
3,5
3,5
0,1

2,3
3,2
2,5
2,5

3,9
4,0
3,5
3,5
0,1

81 200
-116 776
-35 576

80 501
-91 832
-11 331

75 400
-106 984
-31 584

75 353
-84 793
-9 440

Balanseført overdekning

-35 576

-11 331

-31 584

-9 440

USIKREDE ORDNINGER
Løpende avtaler
Underdekning usikrede ordninger

-21 013
-21 013

-21 419
-21 419

-19 142
-19 142

-20 075
-20 075

Netto balanseført verdi

-56 589

-32 751

-50 725

-29 515

4 212
4 262
-3 207

4 139
3 747
-2 991

2 760
3 941
-2 987

2 831
3 508
-2 810

Sum kostnad året

5 267

4 895

3 714

3 530

Pensjonsutbetalinger
Sikrede ordninger
AFP
Usikrede ordninger

3 430
78
3 113

2 334
100
3 715

3 430
78
3 113

2 334
100
3 715

Sum utbetalinger

6 621

6 149

6 621

6 149

Tilskudd m.v.
Pensjonspremie betalt
Utbetalt vedr AFP
Utbetalt pensjon drift inkl. aga

3 303
78
3 113

6 075
100
3 715

2 175
78
3 113

5 053
100
3 715

Sum tilskudd

6 495

9 890

5 366

8 868

Netto balanseført 01.01
Årets resultat
Sum tilskudd inkl. betalt premie
Estimattavvik mot egenkapital IB
Estimattavvik (årets) mot egenkapital

-32 751
-5 267
6 495

-29 515
-3 714
5 366

-25 066

-6 141
-4 895
9 890
-19 360
-12 245

-22 863

-2 967
-3 530
8 868
-20 500
-11 386

Netto balanseført 31.12

-56 589

-32 751

-50 725

-29 515

25 066

31 605

22 863

31 887

38
34
6

43
31
10

28
34
5

32
31
9

SIKREDE PENSJONER
Pensjonsmidler
Beregnede forpliktelser
Overdekning sikrede ordninger

ÅRETS PENSJONSKOSTNAD
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad av forpliktelsen
Avkastning på midler

Estimatavvik mot egenkapital
Antall aktive med i ytelsesordningen
Antall pensjonister
Antall med i usikret ordning

Forutsetningene som er lagt til grunn er basert på anbefalingene fra Norsk Regnskapsstiftelse. Innskuddsbasert pensjon inngår
ikke i oppsettet over. Det er endret prinsipp i 2013 for behandling av estimatavvik, og i stedet for amortisering over
gjenstående opptjeningstid, er så vel avviket 1/1 som årets avvik ført mot egenkapitalen.
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Note 9 – Pensjoner m.v. forts.

Note 13 – Gjeld til konsernet
Konsern

Tallene er i hele 1000

Norges Varemesse

2014

2013

2014

2013

Kostnader ytelsesordningen (se note 9)
Premie innskuddsordningen
Avtalefestet pensjon inkl. slv
Administrasjonkostnader
Andre pensjonskostnader

5 267
2 562
1 114
898
107

4 895
2 545
1 164
841
110

3 714
2 287
889
824
55

3 530
2 271
946
779
110

Sum pensjonskostnader

9 948

9 556

7 769

7 636

38
73

42
63

28
62

31
51

Antall aktive med i ytelsesordningen
Antall aktive med i innskuddsordning

Norges Varemesse og Oslo Spektrum Arena kommer inn under reglene om obligatorisk tjenestepensjon. De eksisterende ordninger
tilfredsstiller kravet. Ordningen består av en lukket ytelsesordning (tabell over) som gir en pensjonsutbetaling tilsvarende 70 % av årslønn
ved full opptjening og avgang ved 67 år. For nyansatte gjelder en innskuddsordning med innbetaling av 5 % av lønn mellom 1 og 6 G,
og 8 % av lønn mellom 6 og 12. Selskapet har også en usikret pensjonsordning for enkelte ansatte og noen tidligere ansatte.

Tallene er i hele 1000

2014

2013

Moteuken i Oslo AS
Henry Johansen Ltd. AS
Lån til Oslo Spektrum

2 797
1 705
1 947

2 755
1 601
3 399

Sum gjeld konsernselskap

6 449

7 756

Note 14 – Annen kortsiktig gjeld
Konsern
Tallene er i hele 1000

Norges Varemesse

2014

2013

2014

2013

Avsetning renter langsiktig lån
Påløpt ikke forfalt kostnad

556
4 408

723
9 877

556
2 760

723
430

Sum

4 964

10 599

3 316

1 152

Den gamle AFP-ordningen opphørte i 2010 og det kommer ikke inn nye pensjonister der. Ordningen var underfinansiert og det vil bli
oppkrevet premie frem til 2015. Underdekningen er ikke medtatt i forpliktelsen. Ny AFP ordning er ansett som en flerforetaksplan
og en ytelsesplan. Det foreligger ingen pålitelige beregninger av forpliktelser, og inntil videre behandles ny AFP som en innskuddsplan med
resultatføring av årlig betalte premier.

Note 15 – Forskudd fra kunder

Note 10 – Kundefordringer

Note 16 – Nærstående parter

Det er avsatt 1,3 mill. kroner til tap på kundefordringer. Avsetningen ansees tilstrekkelig til å dekke påregnelig tap i kundemassen,
herav 1,0 mill. kroner i morselskapet.

Transaksjoner mellom konsernselskapene skjer til markedsmessige priser, og er eliminert i konsernregnskapet.
Det er ingen transaksjoner med andre nærstående parter som krever redegjørelse.

Note 11 – Andre fordringer

Note 17 – Konsernoversikt
Konsern

Tallene er i hele 1000
Til gode ansatte
Forskuddsbetalt prosjekt
Forskuddsbetalte utgifter
Varelager
Sum

Norges Varemesse

2014

2013

2014

2013

1 183
15 939
13 641
593

188
4 427
9 140
847

44
15 261
11 301

132
4 427
5 763

31 357

14 602

26 607

10 322

Fra 2014 er direkte lønn på fremtidige prosjekter medtatt i periodiseringen. Beløpet er 7,031 mill. Tilsvarende tall for 2013 kan ikke
fastslås med akseptabel nøyaktighet, og sammenligningstall for prinsippendringen er derfor ikke oppgitt.

Note 12 – Bankinnskudd, kontanter m.m.

Forskudd på kunder er standleie, registreringsavgift og tekniske tjenester på messer i 2015 som er fakturert i 2014,
samt billettinntekter på konserter og arrangement som avholdes i 2015.

Eierandel

Forretningsadresse

Årsresultat
(tkr)

Datterselskap:
Oslo Spektrum Arena ANS

99 %

Lillestrøm

5 144

Oslo Spektrum Kontor ANS

99 %

Lillestrøm

Moteuken i Oslo AS

100 %

Lillestrøm

114

2 997

Henry Johansen Ltd. AS

100 %

Lillestrøm

104

2 365

Utdanningsmessene AS

50 %

Trondheim

553

1 848

Konsernoversikt

Egenkapital
(tkr)

Norges Varemesse (morselskap)

72 551
49

Moteuken i Oslo AS eier 1 % av Oslo Spektrum Arena ANS og Oslo Spektrum Kontor ANS.

Bundne bankinnskudd er skattetrekksinnskudd og utgjør pr 31.12.2014 tkr 3 499 og utgjorde pr. 31.12.2013 tkr 3 965.
Skattetrekksinnskudd for konsernet utgjorde pr. 31.12.2014 tkr 4 743 og pr. 31.12.2013 tkr 5 427.
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2014 – a year of new
commitments and investment
We found 2014 a challenging year in o perational terms, with weak
financial results. The traditional exhibitions are under strong pres
sure, challenged by digital channels and meeting places. We made
substantial investments during 2014 in the form of innovation and
concept development within prioritised exhibition formats to
ensure long-term sustainability in both financial and quality terms.
We have long traditions and a strong position as a supplier of effec
tive and value-creating meeting places for industry and commerce.
These are both the commercial meeting and market place represent
ed by trade fairs, exhibitions, congresses, concerts and so forth, and
the network created in the meeting place.
In order to be a leading driver in this development, we have worked
during the year to enhance the value of the meeting place for indus
try in collaboration with our priority sectors.
Reduced margins, heavy investment in developing new and esta
blished exhibition concepts, and a poor year for concerts meant our
operating results were week.
Consolidated turnover for the group came to NOK 286 million,
with an operating loss of NOK 11.8 million and a net loss of NOK
11.9 million.

Innovation
Continuous efforts are being devoted to developing our market
concepts – both meeting places for industries/sectors and events for
the general public. Markets are experiencing extensive changes,
with ever greater demands being made for value creation in the
individual meeting place. Our principal ambition is to understand
the industries and the players so well that we can create the best
possible meeting places for them. That increasingly means working
with and keeping abreast of these industries both continuously and
so thoroughly that we can build the expertise required to develop
the best meeting places – both digital and physical.
We work to ensure that our physical meeting places are supported
by a digital presence, which means they have greater utility for our
target groups throughout the year. We are well under way with
redefining the position of the physical meeting place, and clarifying
how it can interact with digital channels and meeting places. That
calls for a greater degree of innovation and thinking along new
lines, and is one of the strongest drivers for our commitment to
new and existing concepts. We believe strongly in the physical
encounter, and are confident that it will continue to do well in the
future as long as we develop attractive concepts which create value
for our customers.
In addition, we are working continuously on innovations within
our value chain for the products and services we offer our partners,
exhibitors and visitors/the general public.
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New design department
We established a new design department in May 2014. During its
first year of operation, this unit comprised five employees – creative
manager, project managers/sales personnel and designers.
The design and planning services offered are directed at such poten
tial outlets as our own internal market – both for exhibitors and as
a service for our project managers – external national markets such
as other events in our facilities and exhibitors at other arenas, and
finally at international markets where we accompany and support
Norwegian exhibitors.

Refurbishment and conceptualisation
of restaurants at our premises
In cooperation with Thon Hotels, which operates them, all our
restaurants have been refurbished with new culinary concepts and
interiors. These concepts, which include a bakery, have increased
both exhibitor and visitor satisfaction. Thon Hotels has also sub
stantially upgraded the expertise of its catering staff to boost the
level of service during exhibitions.

Exhibitions
A total of 32 exhibitions were staged during 2014, including 12 we
organised ourselves. They attracted a total of 5 082 exhibitors as
well as 292 205 visitors. That represented a reduction from 2013,
and sends a signal about the importance of creating a renewed focus
on and added value from our meeting places.

Own exhibitions
Gift & Interior
This show is our only professional buyer fair, and one of the oldest
of its kind in Norway. It is staged twice a year and serves as the pro
curement arena for the Norwegian retailing sector. With over 50
per cent of exhibitors hailing from Denmark and Sweden, Gift &
Interior is one of our most international events.
Competition with our Nordic counterparts in Copenhagen and
Stockholm has become tougher in recent years. That has led to a
stronger commitment to the development and renewal of concepts
for satisfying the market’s changed requirements and preferences.
More professional content and inspirations based on Norwegian
design and styling represent priority areas for the future. Gift &
Interior ranks as a very important event for us. Participation is rela
tively stable, at 400-500 exhibitors and 10-11 000 visitors for each
show.
Smak (Food and Catering Equipment Fair)
Smak and the Food & Packaging show (Mat & Emballasje) were
staged in February. The first of these events takes place every three
years in cooperation with the Norwegian Catering Equipment
Manufacturers and Distributors Association and the Norwegian
Hospitality Association. It represents the biggest trade fair for
people working in the hotel, restaurant and catering sector, kiosks,

service stations and convenience stores, bars and clubs, the grocery
trade and catering. A total of 29 165 professionals from these sectors
visited the two shows over four days. Smak is a national meeting
place which brings together the whole value chain associated with
food and beverages. It attracted 395 exhibitors in five categories:
food and beverages, groceries, equipment, interior and design, and
beer, wine and spirits. The parallel Food & Packaging show had 84
exhibitors from its sectors. A number of competitions are organised
at Smak, including the national championships in patisserie art,
institutional catering, pizza-making and automated dishwashing,
the Masahiro chef of the year, and the food discovery of the year.
Oslo Motor Show
The Oslo Motor Show was staged for the fifth time in 2014. This
event has grown steadily in terms of both exhibitors and visitors. It
attracted some 31 000 visitors in 2014, and ranks as one of the
best-attended exhibitions for the general public in Norway. After a
relatively few years, the Oslo Motor Show is establishing a position
as one of the most important Norwegian meeting places for the
automotive industry. The event is innovative and in the driving seat
with a combination of traditional exhibition and show/experiences.
In addition to traditional exhibitors, it consists to a great extent of
separate exhibition areas for enthusiast vehicles and an outdoor
rally track where motor sports are presented. Exhibitors and visitors
regarded the Oslo Motor Show 2014 as a success in terms of qua
lity. Surveys of both groups yielded very high scores. The show
received broad press coverage, which helped to put both motor
sports and the exhibition arena on the map in Norway.
We came up with two brand-new concepts in 2014, Food for All
and Active. The first of these was implemented during the autumn.
The Food for All concept was implemented with uneven results and
value for participants in the event. It has proved very demanding to
establish new exhibition formats, and this must be regarded as a
long-term investment.

External exhibitions
Nineteen exhibitions were staged by external organisers in our pre
mises during 2014. The biggest of these was Eliaden. A substantial
number of events and corporate shows are also held in collaborati
on with Thon Hotel Arena. A total of 28 external events were sta
ged in 2014. In addition come events held in A2 and organised by
Thon Hotel Arena, and using technical support from us. With
some exceptions, we see that external events are relatively stable in
terms of area and visitors. We generally emerge well from exhibitor
and visitor surveys, and steps taken with regard to computer
networks, the VIP room and the press/organiser office have been
very well received. Upgrades made to catering provision have also
attracted positive comment.

Meetings/congresses/corporate events
We failed to meet our goals for this segment in 2014. Four corpora
te events and a Christmas party were staged in all. Nevertheless, we
experienced very positive attitudes to Norges Varemesse and Oslo
Spektrum as arenas for the congress and event market, both natio
nally and internationally. Our capacity presents a big challenge.
Most events involve specific dates when we are already involved in
assembly, implementation or dismantling. But we also see that

many have a very long time frame – often three-four years and in
some cases even longer. That applies particularly for the internatio
nal events.

Concerts
Oslo Spektrum delivered a good financial result in 2014, despite a
general decline in the concert market. We booked in four good
company events during the autumn, which made positive contri
butions despite the concert market downturn.
This was the year we staged events for a broad audience in all age
groups and most forms of musical expression – from Kygo aged 23
to Cliff Richard at 74, and from Ylvis to Michael Bublé. Events
ranged from Rimi to Emirates.
We have felt the effects of strong competition in the event and con
cert market, but get good feedback to the effect that we develop and
adapt our arena for the varying requirements of customers. We
need more than ever to be predictable and flexible with customers.
A preliminary project on upgrading and expanding audience capa
city was launched in 2014.
Significant investments include improvements to fire and evacuati
on alarms, CCTV monitoring, heat recovery and mobile refresh
ment counters.

Human resources
Being the leading host for exhibitions and events in Norway makes
big demands both for purposeful development and adaptation, and
for good-quality deliveries. We have highly efficient employees with
a commitment to success. However, delivering events at the same
time as developing and adapting both them and our working met
hodology is demanding in terms of resources. To meet customer
requirements, we worked throughout the year on various measures
to ensure that exhibitions and events can be implemented in the
best possible manner. Sickness absence has been stable and below
the national average in recent years, but increased slightly during
2014. Short-term sick leave is stable, while long-term absence rose
a little.

The leading networking force
for Norwegian industry and commerce
Given of our leading position as an exhibition organiser, we want to
strengthen our effectiveness at building networks so that people can
enhance sales, networking and learning through our tailored mee
ting places. The physical meeting place will always survive but, if we
are to interact with tomorrow’s customers, we must work continuo
usly over the next few years to develop the meeting places of the
future. These call for more content and value in each meeting place
and more interactivity throughout the year.
Many thanks for good collaboration with all our customers,
partners and employees throughout the year.

Siv Lunde Kolrud
Managing director, Norges Varemesse
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Board of directors’ report 2014
Nature of the business and its operation | The Norges
Varemesse group owns and operates Norway’s largest and
leading exhibition and congress centre at Lillestrøm outside
Oslo, and its largest concert arena – Oslo Spektrum in the city
centre. The business comprises the organisation of the group’s
own shows and hiring out its premises for other exhibition and
congress organisers, concerts, events and company programmes.
Results for 2014 | The group made a pre-tax loss of NOK
15.3 million in 2014. While the Norges Varemesse foundation
showed a loss of NOK 16 million, the group’s largest subsidiary,
Oslo Spektrum, contributed a profit of NOK 5.1 million. The
weak result in 2014 must be viewed in relation to the strong
challenges facing the traditional exhibitions, with the market
focusing to a greater extent on achieving efficient locations for
meeting and networking. Strengthening new, established and
external exhibitions has been expensive in terms of substantial
investment in enhancing expertise and quality. Concert activity
was weak in 2014, with a number of events cancelled because of
a generally poor year for such programmes throughout Europe.
Operations involve substantial cyclical fluctuations, since the
composition of exhibitions and events varies from year to year.
Consolidated liquidity is good, and overall debt was reduced by
NOK 36.6 million in 2014.
Events | Intervals between specific shows vary between
half-yearly, annually, biennially or triennially. To a greater ex
tent than before, own and external events have been exposed to
new competition from such players as e-commerce providers,
media houses and social networks. To maintain the sustaina
bility and value of the events, the market expects innovation in
the meeting places and also makes bigger demands for experi
ence, learning and interactivity.
Own exhibitions | Norge Varemesse has a large portfolio
of its own exhibitions. Twelve of these were staged in 2014.
Great attention was paid during the year to innovation, clearer
value creation and a stronger concentration on activities, expe
riences and entertainment. The exhibition market is witnessing
major changes, with big demands set for tomorrow’s meeting
place. A total of 2 501 exhibitors took part in the group’s own
exhibitions in 2014, and 165 689 guests visited its exhibition
centre. The biggest shows in 2014 were Gift & Interior, Smak
(the Norwegian Food and Catering Equipment Fair), the Oslo
Motor Show and Dogs4All.
Events for others | In addition to Norges Varemesse’s own
events, its premises at Lillestrøm host a number of the large
exhibitions in Norway for other organisers. A substantial num
ber of events and corporate shows are also held in collaboration
with Thon Hotel Arena. A total of 28 external events were
staged in 2014. In addition come events held by Thon Hotel
Arena with technical support from Norges Varemesse. With
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some exceptions, external events are perceived to be relatively
stable in terms of area and visitors. Norges Varemesse generally
emerges well from exhibitor and visitor surveys, and steps it has
taken with regard to computer networks, the VIP room and the
press/organiser office have been well received. Upgrades made to
catering provision have also received positive coverage.
Oslo Spektrum | Profits for Oslo Spektrum in 2014 were
somewhat weaker than usual, primarily because of a decline
in concert activity. A number of concerts were cancelled or
moved to 2015, and the same trend could be seen throughout
the European market for such events. On the operational side,
priority was given to maintenance, upgrading and improve
ment of the arena.
Information on financial risk | The composition of the
foundation’s customer base is broad and diversified, and the
board considers market risk and the risk of financial losses for
the foundation to be limited. Receivables and debt in foreign
currencies are insignificant. In the board’s view, foreign ex
change risk is minimal.
Interest rate risk is present since the group has non-current
liabilities of NOK 193.2 million.
In the board’s view, no significant financial risk exists for
assessing assets, liabilities, financial position and profits. The
foundation’s strategy is to avoid any significant exposure to such
risk, and to ensure that items which might be affected are not
of such a size that price/interest rate changes and the like could
have a significant effect. The foundation had fixed interest rates
on NOK 75.6 million at 1 January, which was redeemed in
June 2014.
Consolidated profit and loss account | The consoli
dated operating loss for the Norges Varemesse group in 2014
was NOK 11.8 million, compared with a profit of NOK 42.8
million the year before.
Net financial expenses totalled NOK 3.5 million, compared
with NOK 0.6 million in 2013.

Being financially sound is very important for the foundation in
order to ensure the development of its activities in line with the
needs of the business community.
The group’s current debt consists mainly of payments from
customers related to exhibitions and events being staged during
2015, as well as accounts payable and taxes.
Investment | Investment in buildings, operating assets and
equipment amounted to NOK 29.6 million in 2014, including
facilities under construction and changes to inventory for hire.
Working environment | Short-term sickness absence dec
lined from 1.7 per cent in 2013 to 1.6 per cent. Overall sick
ness absence fell from 4.1 per cent to 3.7 per cent for the same
period. Active efforts are being made to reduce sickness absence.
No accidents were registered in the company during 2014.
The board considers the working environment in the company
to be satisfactory.
The board would like to thank the employees and the manage
ment for a positive commitment and constructive collaboration
in 2014.
Equal opportunities | The Norges Varemesse group has
112 permanent employees in all, including 44 women and 68
men. The board comprises three women and five men. The
management team consists of five men and three women.
Anti-discrimination | The group works to implement the
intentions of Norway’s Anti-Discrimination Act in its business.
These activities cover such aspects as recruitment, pay and wor
king conditions, promotion, development opportunities and
measures to prevent harassment.
Natural environment | The business cause little pollution
of the environment.

Board and management | One director was up for elec
tion in 2014. Jan Halstensen was elected to the board as deputy
chair. See note 2 to the financial statements concerning remu
neration of the council, the board and the managing director.
Net loss | The board proposes that the net loss of NOK 12.2
million be covered from other equity. Equity will thereby total
NOK 811 million.
Equity for the Norges Varemesse foundation will then break
down as follows (in NOK 1 000).
Basic capital
Other equity
Total equity

NOK 4 000
NOK 807 000
NOK 811 329

Consolidated equity for the group thereby totals NOK 816.1
million, giving an equity ratio of 63.6 per cent at 31 December
2014 compared with 64.3 per cent the year before. The board
regards consolidated equity as satisfactory. Combined with
expectations of good earnings in coming years, this means that
the going concern assumption is realistic and the accounts have
been prepared on that basis.
Prospects for 2015 | Annual results for 2015 are expected
to be solid even though Norges Varemesse will be making sub
stantial investments in developing, strengthening and organis
ing effective and value-creating meeting places for its customers
and networks. An aggressive commitment is being made to
enhancing the value of the meeting places through new capi
tal spending, boosting expertise and closer collaboration with
selected industries, alliances and partners.
Events after the balance sheet date | No events have
been registered after the balance sheet date which have an effect
on the assessment of the financial statements at 31 December
2014 in either the parent company or the group.

The pre-tax loss came to NOK 15.3 million, compared with
a profit of NOK 42.2 million in 2013. This result yielded a
tax income of NOK 3.4 million for 2014, compared with an
expense of NOK 9.5 million in 2013.
Balance sheet | The group’s capital adequacy is good, with
an equity ratio of 63.6 per cent.
Liquidity totalled NOK 132 million at 31 December 2014,
and was primarily placed in bank deposits.
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Historien vår
Norges Varemesse ble stiftet av en messekomité i 1918. Behovet for å opprette en norsk
varemesse oppstod i kjølvannet av første verdenskrig, da Norge stod i fare for å bli
oversvømt av utenlandske varer.
Norges Varemesse har vært vertskap for Norges største messesuksesser i nesten
100 år. Norges Varemesse spilte en viktig rolle i utviklingen og presentasjonen av norsk
næringsliv både nasjonalt og internasjonalt de første 50 årene.

1920

Den første store riksmessen ble arrangert på Akershus festningsplass 5. -12. september.
Åpningen ble høytidelig markert av Kong Haakon. Messen hadde 280 firmaer til stede, 8 000
registrerte kjøpere og 53 000 besøkende og ble en vellykket kombinasjon av varemønstring,
forretning og folkefest. Riksmessene ble avholdt årlig og ambulerte mellom Oslo, Trondheim,
Bergen og Stavanger.

1925

Foreningen Norges Varemesse ble stiftet med de viktigste representanter for nærings
organisasjonene i Norge.

1962

Norges Varemesse flytter fra Akershus Festning til eget messesenter på Sjølyst.
3. mai 1962 åpnet kong Olav den 15. Riksmessen, som den første utstilling i Sjølystsenteret.
Etter flyttingen økte antall årlige messer fra 3 i 1962 til 24 messer i 1970.

1981

Norges Varemesse ble en stiftelse.

1989

Stig Nitter Foss overtok som adm. dir. etter Gunnar Skuggedal.

1991

Norges Varemesse hadde sitt rekordår med 5 300 utstillere og 575 000 besøkende.

2002

Norges Varemesse flytter fra Sjølyst til nytt messe- og kongressanlegg i Lillestrøm på totalt
52 000 m2 hvorav selve messehallen utgjør 32 000 m2. Anlegget har tilhørende hotell som drives av
Thon gruppen og som dekker alle internasjonale messebehov. H.M. Kong Harald V foretok den
offisielle åpningen 4. september 2002.

2006

Norges Varemesse kjøper Oslo Spektrum for å styrke virksomheten.

2008

E-hallen ble bygget og messehallen utvides til totalt 40 000 m2.

2011

Siv Lunde Kolrud overtar som administrerende direktør etter Stig Nitter Foss som ledet
stiftelsen i 25 år.

2013

Et solid driftsår for stiftelsen. Norges Varemesse ble som den første i bransjen
 iljøfyrtårnsertifisert. Høyt fokus på innovasjon og nyskapning, Norges Varemesse annonserer
M
at to nye messekonsepter er under utvikling.
Tre av jurymedlemmene i arbeid under
konkurransen «Årets grønne kokk»
på Smak 2014.
Three of the jurors working during the
competition “The green chef of the year”
at Smak 2014. Photo: Kristian Tjessem

2014

Norges Varemesse kjøper Villmarksmessen og inngår driftsavtale med Norboat for
Sjøen for alle. Det nye messekonseptet Smak for alle gikk av stabelen som et pilotprosjekt.
Norges Varemesse etablerer en egen designavdeling.
Årsrapport 2014
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