Årsrapport

Norges Varemesse 2013

Formål
Norges Varemesse er en selveiende næringsdrivende stiftelse som har til formål:
A.
B.
C.

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.

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.

Visjon
Norges Varemesse skal være den ledende kraft i Norge for
•
•

messer og møteplasser
kongresser og opplevelser
… som styrker næringslivet

Forretningsidé
Norges Varemesse skal tilby effektive arenaer og konsepter for
•
•

messer og møteplasser
kongresser og opplevelser
… som gir markedsresultater, kundetilfredshet og lønnsomhet

Strategi
•
•
•
•
•

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

Firmastruktur

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

Hovedtall stiftelsen Norges Varemesse 		
				
Resultat
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanse
Omløpsmidler
Anleggsmidler
Kortsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Egenkapital
Nøkkeltall
Egenkapitalprosent
Besøkende

2013

2012

2011

2010

365 360
42 795
32 685

268 739
-5 285
-8 528

392 335
84 315
46 889

268 412
8 581
-750

258 120
1 055 685
161 836
308 258
847 049

299 812
1 074 245
182 387
357 617
837 536

319 410
1 105 342
141 180
441 265
846 064

314 715
1 125 797
206 136
438 683
799 175

64,30 %
668 116

60,80 %
718 773

59,23 %
760 140

55,34 %
587 095

2%
0,3%

2%
20%

24,7%

78%

75.0%

3%
3%
15%

26%

53%

Historien vår

N

orges 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 har spilt en viktig rolle i utviklingen og
presentasjonen av norsk næringsliv både nasjonalt og
internasjonalt.
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 næringsorganisasjonene 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 messeog kongressanlegg i Lillestrøm på totalt 52 000 m2,
hvorav selve messehallene 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 messehallene utvides til
totalt 40 000 m2.
2011
Siv Lunde Kollerud tok over rollen som adm. dir.
etter Stig Nitter Foss.
2013
Et solid driftsår for stiftelsen. Norges Varemesse
ble som den første i bransjen Miljøfyrtårnsertifisert.
Høyt fokus på innovasjon og nyskapning, Norges
Varemesse annonserer at to nye messekonsepter
kommer i 2014.
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2013 - et år med fokus på
innovasjon og nyskapning
Året 2013 kan oppsummeres som et solid driftsår for Stiftelsen
Norges Varemesse. Sentrale messer som Nor-Shipping,
Gave & Interiør og Bygg Reis Deg samt kongresser og konserter
i Oslo Spektrum, har bidratt til at vi dette året har skapt gode
økonomiske og kvalitative resultater.

F

or å styrke vår posisjon som den ledende
kraft i Norge for messer, møteplasser,
kongresser og opplevelser, har vi gjennom
året hatt stor fokus på å skape innovasjon og fornyelseskraft i eksisterende og nye virksomhetsområder. Den totale omsetningen i konsernet ble
365,3 mill. kroner, med et driftsresultat på 42.8 mill.
kroner og et resultat etter skatt på 32,7 mill. kroner.
Implementering av strategi 2011-2015
Administrasjonens oppdrag fra styret har i 2013
vært å videreføre operasjonaliseringen av strategiske mål 2011-2015. Vår hovedfokus i 2013 har
vært å skape økonomisk tilvekst så vel som økt
kundetilfredshet blant våre kunder. Vi har gjennom året foretatt betydelige tiltak for å oppnå definerte strategi.

Omorganisering
Vi har jobbet med å omorganisere stiftelsen til å
bli en matriseorganisasjon med intensjon om å
danne sterke fagmiljøer som skal bidra med spesialkompetanse innen hvert fagområde på tvers
av det enkelte prosjekt. Denne omstruktureringen
skal bidra til høy leveransegrad i alle våre arrangementer med mulighet til å oppnå synergier
og stordriftsfordeler på tvers av alle våre prosjekter.
Endringene i arbeidsprosessene synes noe mer
krevende å implementere enn antatt.
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Kunde og markedsorientering
For å imøtekomme våre kunders krav har vi gjennom
hele året jobbet med ulike tiltak for å legge forholdene til rette for å gjennomføre messer og events på
best mulig måte.
Vi har investert i nye digitale storskjermer i fellesområdene som kan benyttes til messe- og eventinformasjon så vel som reklamedisponering.
I alle fellesområder har vi laget nye sitte-, hvile- og
arbeidsmiljøer slik at kundene våre oppnår økt komfort og trivsel. Ønsket effekt har også vært å bidra til
at den enkelte messedeltager oppholder seg lenger på
våre arrangementer.
I november ble våre kunder introdusert for et nytt
VIP rom som kan benyttes til møter, avslapping og
bespising for særskilte kunder og arrangement.
Gjennom hele året har vi jobbet og forberedt oppgraderinger og utvikling av digitale verktøy som
skal bidra til effektive møte- og markedsplasser.
En ny app som skreddersys for hver messe med
mulighet til å laste ned nyttige verktøy og informasjon
er eksempel på dette.
I 2013 ble det besluttet av Thon Hotels, vår samarbeidspartner på mat og drikke, skal revitalisere alle spisestedene i messeanlegget med nye matkonsepter. Dette
er en stor og gledelig beslutning som vil resultere i økt
kundetilfredshet da tilbakemeldingene på serveringsleveransene har vært variable.
I slutten av året ble det foretatt en ekstern kundetilfredshetsanalyse som klart viste en forbedring som

Foto: Anita Sælø

resultat av våre tiltak. Kundene meldte tilbake om
bedre kundehåndtering, økt fleksibilitet og servicegrad, driftsmessige forbedringer og økt profesjonalitet både før, under og etter det enkelte event.
Innovasjon
Norges Varemesse har stort fokus på videreutvikling
av våre messeformater – både møteplasser for fag/
bransje og publikum. Markedet etterspør tydelige og
helhetlige konsepter, og vi ønsker i enda større grad
å utvikle konsepter hvor messen som medium blir en
integrert del av et større hele. Digitalisering muliggjør flere måter å fornye messekonseptene våre på,
og vi har full fokus på å sette våre fysiske møteplasser inn i et hele som gjør at konseptene kan tilføre
partnere og kunder verdi gjennom hele året.
Digitale kanaler har til en viss grad erstattet noe av
det man tidligere trengte fysiske møteplasser til.
Publikum foretar nå det meste av informasjonsinnhenting, orientering og kjøpsbeslutninger på nett. Vi
er godt i gang med å redefinere posisjonen til den
fysiske møteplassen, og 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 stor
tro på den store, fysiske møteplassen og tror denne
vil leve meget godt i fremtiden så lenge vi utvikler
attraktive konsepter som skaper verdier for våre
kunder.

Messer
Det ble i 2013 avholdt 29 messer hvorav 9 i egen regi.
Messene genererte totalt 5508 utstillere og 337 395
besøkende. Dette er en reduksjon på 20% sammenlignet med fjoråret, og gir et signal om viktigheten av
å skape fornyet fokus og merverdi av vår markedsog møteplass.
Egeneide messer
Nor-Shipping:
Norges Varemesse leverte historiens største og mest
vellykkede Nor-Shipping arrangement. Nor-Shipping
ble arrangert 4.-7. juni, og har blitt Norges Varemesses
største enkeltarrangement noensinne hva gjelder solgt
utstillingsareal, antall aktiviteter, topplinje og ikke
minst bunnlinje. Utstiller- og besøksundersøkelsene viste
høy kundetilfredshet, som bekrefter at Nor-Shipping
2013 opplevdes som en kvalitetsmessig suksess.
Nor-Shippings posisjon, som en av de viktigste
maritime møteplasser i verden, er styrket ytterligere,
og interessen for 2015 er allerede stor. Det eneste
skår i gleden var et noe lavere besøkstall, en nedgang på ca 9%. Årsakene til dette kan være
flere, men internasjonal økonomi og dårlige tider i
shipping og i deler av den maritime industrien kan ha
påvirket dette.
Vi investerte tid og økonomiske ressurser spesielt på
to områder:
1. Forbedre utstillernes opplevelse knyttet til selve
messen. De to største utfordringene vi hadde med
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Ship of the year
under Nor-shipping

Oslo Spektrum
oss fra 2011 var opplegget rundt catering og tomgods
håndtering. Begge disse ble løst slik vi ser det i skrivende stund, og bidrar til gode tilbakemeldinger. En
spesiell aktivitet som bør nevnes, er vårt samarbeid
med NSB og Ruter som gav betydelige fordeler til
alle utstillere og deres representanter på tog mellom
Oslo og Lillestrøm og ulike transportmidler i Oslo og
omegn.
2. Utvikle eksterne arenaer og arrangementer for å styrke
den totale opplevelsen og knytte sterkere bånd til
den maritime industrien. Ocean Talent Camp, NorShipping Island, Closing Party på Tjuvholmen og et tett
samarbeid med YoungShip er eksempler på dette.
Gave & Interiør messen:
Gave & Interiør er en innkjøpsfagmesse for detaljistbransjen i Norden.
Messen arrangeres to ganger per år, andelen utenlandske (les: svenske og danske) utstillere er ca
45%. Disse deltar også på sine respektive lands tilsvarende messer; Formex i Sverige og Formland/
DesignTrade i Danmark. Messe som innkjøpskanal
har i 2013 opplevd skjerpet konkurranse da kanaler
som netthandel og innkjøp direkte fra produsent gjør
seg mer og mer gjeldende. Som resultat av denne
utviklingen ser vi økende behov for fornyelse- og
innovasjonsfokus på Gave & Interiør for å opprettholde interesse for messen og vår markedsandel sett i
nordisk perspektiv.
Av hensyn til at så mange utstillere deltar på flere
messer, er det særdeles viktig å koordinere messeterminer uten kollisjoner. Formex i Stockholm har
besluttet fra og med 2015 å avholde sin messe i
uke 34, dvs «vår» termin. Gavemessen har ca 100
svenske utstillere (hvorav så å si alle også deltar
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Bygg Reis Deg

Gave & interiør
på Formex) og ca 90 danske utstillere (hvorav ca
70 også deltar på Formex). Med andre ord, risikobildet for en vesentlig forringet og redusert messe, er
i høyeste grad til stede.
For å begrense risikoen for hva en kollisjon med
Formex kan føre med seg av mindre, fragmenterte
messer med mulighet for reduksjon i besøkstall, har
vi konkludert med at vi fra høsten 2014 flytter Gave
& Interiørmessen til uke 35.
Konseptualiering av to nye messer
Vi har i løpet av 2013 utviklet to helt nye konsepter.
Gjennom analyser, trendsstudier og research, har vi
konseptualisert to nye messer som skal operasjonaliseres i 2014, Aktiv 2014 og Smak For Alle. Begge
disse konseptene retter fokus mot publikum.
Aktiv2014:
Aktiv2014 er et innovativt konsept innen messeformatet. Aktiv2014 har ambisjoner om å starte en
nasjonal folkebevegelse for å bidra til en mer aktiv
befolkning. Konseptet skal etablere større festivaler rundt i de største norske byene utelukkende for
å motivere og inspirere det norske folk til å bevege seg mer. Festivalene vil tilby et mangfold av
aktiviteter innenfor områder som idrett, trening,
mosjon og friluftsliv. I tillegg vil du få fagkompetanse innen restitusjon, velvære og kosthold.
Aktiv2014 ønsker å gi myndighetene en hjelpende
hånd ved å minne nordmenn på hva man kan gjøre
for å nå målet om 30 minutters aktivitet hver dag.
Aktiv2014 skal gjennom ulike og spennende verktøy
levere befolkningen motivasjon, inspirasjon og
muligheter 365 dager i året for å holde fokus på
en sunn og aktiv hverdag. Vi vil utfordre alle,
uavhengig av alder og helsetilstand, til en aktiv
livsstil.

Smak For Alle:
Smak for Alle er en opplevelsesrik og unik mat- og
drikkefestival som tilbyr en smaksopplevelse utenom det vanlige. Festivalen vil ha noe for enhver,
både store og små. Med fokus på matglede planlegges festivalen og fylles med torg, sceneshow, stort
utvalg kurs, restauranter, food court og fantastiske
smaksopplevelser. Her vil man treffe mat- og drikke
eksperter, stjernekokker, bloggere og andre matglade
likesinnede i tre stemningsfulle dager.
Eksterne messer:
I 2013 ble det gjennomført 20 eksterne messer. Den
største av messene var Bygg Reis Deg.
Bygg Reis Deg
Bygg Reis Deg ble arrangert for 25 gang i Norges
Varemesses lokaler i 2013. Messen arrangeres av
Bygg Reis Deg AS hvert annet år i nært samarbeid
med Norges Varemesse, og er denne bransjens største
og ledende møte- og markedsplass. På messen i
2013 fikk besøkende mulighet til å møte en handlekraftig byggenæring som er opptatt av å øke egen
konkurransekraft gjennom innovasjon, gode løsninger
og nye produkter.
Mer enn 470 utstillere fra hele verdikjeden var
representert på ca 20 000 m2 belagt areal med
mulighet til å kombinere et messebesøk med faglig
påfyll hvor arrangøren hadde lagt opp til et omfattende fagprogram som høstet stor oppmerksomhet
og suksess.
Møter/kongresser/corporate events
2013 har vært ett utfordrende år for kongresser og
corporate events segmentet. Konkurransen øker stadig, spesielt i kampen om de internasjonale arrangementene. Denne konkurransen begrenser seg ikke
bare til aktører i vår region, men også fra andre byer
i Norge som posisjonerer seg som kongressdestinasjoner. Konkurransen fra andre internasjonale destinasjoner merkes også godt. Flere tilnærmet kjøper
arrangement. Spesielt de arrangement som ansees
å være prestisjetunge som for eksempel innen sektorene økonomi, energi og helse.
Det jobbes svært langsiktig på innkjøpssiden i
segmentet kongresser og corporate events. Vi
begynner først nå å se effekten av den innsatsen som
de senere årene er lagt ned for å synliggjøre Norges
Varemesse som mulig arrangør og samarbeidspartner.
Dette ser vi i antall anbudsforespørsler avdelingen
mottar.
Vi ser også en utfordring i vår kapasitet og at vi ofte
må takke nei til anbud på grunn av dette. Likevel viser
2013 en positiv utvikling i form av at vi solgte inn ni
nye arrangement, deriblant Boston Scientific, C-optikk,
Citroën, DNB, Desucon og julebordet til Nets.
Konkurransen i segmentet vil tilspisse seg de
kommende årene, da det blant annet bygges to nye
haller på Gardermoen (Thon Hotels og Choice
Hotels) samt at Exporama virker å få realisert sine
planer om en utvidelse blant annet med hotell.

Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø
er også svært offensive. Dette viser at det er stort
potensiale i segmentet, og at vår beslutning om å
satse på det har vært riktig.
Konserter
Oslo Spektrum avholdt 26 konserter i 2013 med et
solid økonomisk resultat på 8,3 mill. før skatt. De
største salgssuksessene i Oslo Spektrum var i 2013
Carpe Diem, Leonard Cohen, Neil Young, Bob Dylan
og Selena Gomez.
Vi opplever økt konkurranse fra areaer som Telenor
Arena, men ser likevel at markedet har vært stabilt i 2013.
Konsertarenaen vår er blant artister svært attraktiv ift
nylige utbedringer av akustikk, nye tepper og stoler.
I 2013 har vi fortsatt arbeidet med planlegging av utbedringer for å heve totalopplevelsen for artister og
publikum. Vi gjennomførte utvidelse av antall utsalgsteder i tillegg til at vi påbegynte forarbeidet med planlegging av utvidelse for toaletter og sitteplasser.
Personal
Året 2013 har for personalet vært et krevende år. Vi
har kontinuerlig fokus på å videreutvikle oss for å bli
et profesjonelt vertskap for våre gjester og kunder i
tillegg til at vi har gjennomført en omfattende organisasjonsendring som har krevd stor endring i rutiner
og arbeidsbelastning for de ansatte.
På tross av en krevende tid for de ansatte, viser sykefraværet en reduksjon på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret.

Norges ledende møte- og markedsplass
Stiftelsen Norges Varemesse har som ambisjon
å opprettholde og utvikle rollen som det ledende
vertskap for messer og events i Norge.
Norges Varemesse har solid økonomi med
fokus på langsiktige mål og strategier.
Vi har medarbeidere med fokus på å lykkes
gjennom høy gjennomføringsevne og kundefokus
tross store organisatoriske endringer i 2013. Vi har
et styrket salgs- og kostnadsfokus i alle ledd og vi
har stor tro på at vi skal klare å videreutvikle vår
kommersielle virksomhet i årene fremover.
Tusen takk for et godt samarbeid med alle våre
kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere gjennom året. Vi ønsker å satse offensivt for fremtiden
med sterk tro på at vi gjennom ivaretakelse av gode
etablerte tradisjoner samt økt fokus på innovasjon
skal styrke verdien av «messe som medium».
Siv Lunde Kolrud
Administrerende direktør
Norges Varemesse
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Ledergruppen
Ledergruppen
Trond Andersen
Direktør, egne arrangementer
Ledergruppen

Tone Rydjord
Salgs- og markedsdirektør
Ledergruppen

Bjørg Aino Evensberget
Økonomidirektør
Stab

Siv Lunde Kolrud
Administrerende direktør
Ledergruppen

Ikke til stede:
Wiggo Schie
daglig leder
Oslo Spektrum
Arild Honningsvåg
Direktør, eksterne
arrangementer
Ledergruppen
9 I Norges Varemesse I ledergruppen

Bjørg Aino Evensberget
Fungerende økonomidirektør
for Mette Raaum
Stab

Morten Nilsen
Produkt- og forretningsutviklingssjef
Stab

Sidsel Forsang
Stangebye
Sidsel Forsang
Stangebye
Administrasjonssjef
Administrasjonssjef
Stab
Stab

Siv Lunde Kolrud
Administrerende direktør
Ledergruppen

Ikke til stede:
Morten Myhre
Wiggo
Schie
Teknisk direktør
Daglig
leder,
Oslo
Spektrum
Ledergruppen

Tone Rydjord
Salgs- og markedsdirektør
Ledergruppen

Arild Honningsvåg
Direktør, eksterne arrangementer
Ledergruppen

Morten Nilsen
Produkt- og forretningsutviklingssjef
Stab

Trond Andersen
Direktør, egne arrangementer
Ledergruppen

Morten Myhre
Teknisk direktør
Ledergruppen
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NØKKELTALL/ key
figures
		
Tallene er i hele 1000 /
Amounts in NOK 1 000				
					
Driftsinntekter /
Operating revenue
Driftsresultat /
Operating profit
Resultatet før skatt /
Profit before tax
Resultat etter skatt /
Net profit
Sum omløpsmidler /
Total current assets
Sum varige driftsmidler /
Total property, plant and equipment
Sum kortsiktig gjeld /
Total current liabilities
Sum langsiktig gjeld /
Total long-term liabilities
Bokført egenkapital /
Total funds
Sum gjeld og egenkapital /
Total liabilities and funds
Egenkapitalprosent /
Equity ratio
Besøkende /
Visitors
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Norges Varemesse konsern

2013

2012

2011

2010

365 360

268 739

392 335

268 412

42 795

-5 285

84 315

8 581

42 203

-12 284

66 895

456

32 685

-8 528

46 889

-750

258 120

299 812

319 410

314 715

1 055 685

1 074 245

1 105 342

1 125 797

161 836

182 387

141 180

206 136

308 258

357 617

441 265

438 683

847 049

837 536

846 064

799 175

1 317 142

1 377 540

1 428 509

1 443 994

64,30

60,80

59,23

55,34

668 116

718 773

760 140

587 095

NØKKELTALL/ key
figures
		
Tallene er i hele 1000 /
Amounts in NOK 1 000				
					
Driftsinntekter /
Operating revenue
Driftsresultat /
Operating profit
Resultatet før skatt /
Profit before tax
Resultat etter skatt /
Net profit
Sum omløpsmidler /
Total current assets
Sum varige driftsmidler /
Total property, plant and equipment
Sum kortsiktig gjeld /
Total current liabilities
Sum langsiktig gjeld /
Total long-term liabilities
Bokført egenkapital /
Total funds
Sum gjeld og egenkapital /
Total liabilities and funds
Egenkapitalprosent /
Equity ratio
m2-dager, (belagt areal x varighet) /
sq. m days (area occupied x duration)
Besøkende /
Visitors

Norges Varemesse

2013

2012

2011

2010

274 175

185 035

307 051

192 022

30 505

-16 462

72 748

2 496

41 273

-12 908

65 857

176

32 139

-8 860

46 171

-877

157 048

232 637

237 879

255 555

915 160

934 598

965 693

985 571

94 469

140 800

93 508

175 096

304 965

354 381

360 815

354 920

842 405

833 264

842 124

795 953

1 241 839

1 328 445

1 296 447

1 325 970

67,84

62,72

64,96

60,03

4,0 mill.

4,5 mill.

4,8 mill.

5,0 mill.

337 395

421 425

411 802

314 287
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Styrets medlemmer 2013
Tom Wingerei

Styreleder
Hovedorganisasjonen Virke
EFG Hov + Dokka AS

Carl Otto Løvenskiold

Styremedlem
Hovedorganisasjonen Virke
Løvenskiold-Vækerø AS

Berit Kjøll

Styremedlem
Huawei

Torger Reve

Styremedlem
Handelshøyskolen BI

Rikke Lindahl

Ansattrepresentant
Norges Varemesse

12 I Norges Varemesse I Styret

Erling Øverland

Nestleder
Næringslivets
Hovedorganisasjon
Trifolium AS

Elisabeth Evjen

Styremedlem til des. 2013
Næringslivets
Hovedorganisasjon

Kari Gjetrang

Styremedlem fra des. 2013
Næringslivets
Hovedorganisasjon
Expology

Jarle Håkon Selte
Ansattrepresentant
Norges Varemesse

Rådets medlemmer 2013
Jens Weme Nilsen

Rådets leder
Hovedorganisasjonen Virke

Bjørn Friedl

Hovedorganisasjonen Virke

Bror William Stende

Hovedorganisasjonen Virke

Bård Gultvedt

Hovedorganisasjonen Virke

Charlotte Ehde-Eliassen
Hovedorganisasjonen Virke

Tom Borthen
Hovedorganisasjonen Virke

Øistein Gulbrandsen

Hovedorganisasjonen Virke

Erling Holmeset jr.
Norges Fiskarlag

Jan Halstensen
Næringslivets Hovedorganisasjon

Kristin Skogen Lund
Næringslivets Hovedorganisasjon

Lars Gørvell-Dahll
Næringslivets Hovedorganisasjon

Aniela Gjøs
Næringslivets Hovedorganisasjon

Otto Østerlie
Næringslivets Hovedorganisasjon

Stian Røsand

Næringslivets Hovedorganisasjon

Inger Johanne Solhaug
Næringslivets Hovedorganisasjon

Ola Hedstein
Norsk Landbrukssamvirke

Rådet I Norges Varemesse I 13

Styrets beretning 2013
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 består av å arrangere egne messer, samt å leie
ut lokaler til messe- og kongressarrangører, konserter,
events og bedriftsarrangementer.
Året 2013
Konsernet Norges Varemesse fikk i 2013 et overskudd før skatt på 42,2 mill. kroner. Stiftelsen Norges
Varemesse hadde et overskudd på 41,3 mill. kroner og
konsernets største datterselskap Oslo Spektrum Arena
bidro med et positivt resultat på 8,3 mill. kroner.
Konsernet har god likviditet og det ble i 2013 nedbetalt 75,2 mill. kroner i gjeld.
Arrangement
De årlige resultatene i Norges Varemesse avhenger
i stor grad av hvilke messer som arrangeres det enkelte år. Messenes periodisering veksler mellom
halvårlige, årlige, hvert annet år og hvert tredje år.
Messer som arena for faglig utvikling, oppdatering,
opplevelser og underholdning er i medgang.
Målinger viste fremgang på tilfredsverdi for de fleste
messene hvor vi har hatt stort fokus på kunde- og
markedsorientering. Likevel er messe- og møtebransjen følsom for konjunkturendringer og utsatt
for konkurranse både fra andre messearrangører,
halleiere og andre markedsføringskanaler.
Egne messer
Norges Varemesse har en stor og sterk messeportefølje.
Hovedtyngden av våre egne messer hadde en positiv
utvikling i omsetningen. Kundeundersøkelsene på
de fleste av arrangementene er positive. Virkemidler
for optimalisering av egne messer har vært målrettet
fornyelse og bruk av digitale medier, større fokus på aktiviteter, opplevelser og underholdning. Store og betydelige fagmesser som Nor-Shipping og Gave & Interiør
har blitt arrangert i 2013. Mange publikumsmesser har
også vært avholdt. Viktige bidragsytere er MC-messen,
Oslo Motor Show, Dogs4All og Hagemessen
som hadde en solid økonomisk og kvantitativ vekst.
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. Vi har hatt litt færre
eksterne arrangement i 2013 enn i 2012. Dette skyldes i
hovedsak den gjennomføringsfrekvens hver enkelt
messe har: halvårlig, årlig, hvert andre eller hvert
tredje år. Generelt ser vi med glede at de eksterne
arrangementene holder seg noenlunde stabile i forhold
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til areal og besøk. Dette til tross for at flere melder
om utfordringer i markedet. Spesielt gledelig er det
at vi får svært positive signaler fra arrangørene på
de markeds- og servicetiltak som er iverksatt og skal
iverksettes av Norges Varemesse.
Oslo Spektrum
Oslo Spektrum hadde et godt økonomisk overskudd
i 2013. Det var ingen endringer i antall arrangement,
men sammensetningen og størrelsen på arrangementene bidro til at total omsetning bedret seg fra året
før. Arbeidet med vedlikehold, oppgraderinger og
forbedringer ble videreført i 2013.
Opplysninger om finansiell risiko
Stiftelsens kundemasse 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.
Risiko for kurssvingninger knyttet til investeringer i
noterte aksjer og fond er i en viss utstrekning til stede,
men det er god spredning med hovedvekt på investeringer med begrenset risiko.
Renterisiko foreligger idet konsernet har langsiktig
gjeld på 229,7 millioner kroner.
Etter styrets oppfatning foreligger det ikke finansiell
risiko som er av betydning for å bedømme eiendeler,
gjeld, finansiell stilling og resultat. Stiftelsens strategi
er at stiftelsen ikke i vesentlig grad skal eksponeres
for slik risiko, og at poster som kan påvirkes ikke
skal være av en størrelse som medfører at kurs-/renteendringer og lignende skal kunne slå vesentlig ut.
Stiftelsens forhold har etter styrets oppfatning hittil
ikke gjort det nødvendig eller aktuelt å inngå sikringstransaksjoner, utover en rentebinding på 75,6 millioner
kroner på lånet i konsernet.
Regnskap Norges Varemesse konsern
Driftsresultatet til konsernet Norges Varemesse ga et
overskudd på 42,8 millioner kroner i 2013 mot et underskudd på 5,3 millioner kroner i 2012.
Netto finansresultat var i alt -0,6 millioner kroner
i 2013 mot -7 millioner kroner i 2012. En positiv
avkastning på plasseringer i 2013 samt redusert rentekostnad pga nedbetaling av gjeld utgjorde den vesentlige endringen i forhold til 2012.
Overskudd før skatt ble 42,2 millioner kroner mot et
underskudd på 12,3 millioner kroner i 2012. Overskuddet ga en skattekostnad for 2013 på 9,5 millioner.
Årets overskudd etter skatt ble 32,7 millioner kroner
mot et underskudd på 8,5 millioner kroner i 2012.

Balanse
Konsernet har god soliditet, med en egenkapitalprosent på 64,3.
Likviditeten utgjorde 195 millioner kroner pr.
31.12.2013. Likviditeten er hovedsakelig plassert i
bankinnskudd og aksjefond.
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 2014, samt leverandørgjeld og avgifter/skatter til det offentlige.
Investeringer
Investeringer i bygg, driftsmidler og utstyr utgjorde i
alt 24,4 millioner kroner i 2013. (pluss anlegg i arbeid
og endring lager for utleie)
Arbeidsmiljøet
Korttidsfraværet ble redusert fra 1,8 % i 2012 til 1,7
% i 2013. Totalfraværet gikk ned fra 4,6 % i 2012 til
4,1 % i 2013. Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet.
Det er i 2013 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 2013.
Likestilling
Konsernet Norges Varemesse har totalt 101 fast ansatte
hvorav 39 er kvinner og 62 er menn. Styret består av
3 kvinner og 5 menn. I ledelsen er det 5 menn og 4
kvinner.
Diskriminering
Konsernet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene
omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og tiltak
for å unngå trakassering.

Ytre miljø
Virksomhetene forurenser i liten grad miljøet.
Styret og administrasjon
Ett styremedlem i styret var på valg i 2013. Kathrine Mo
ble erstattet med Berit Kjøll i 2013. I tillegg ble Elisabeth
Evjen, som fratrådte styret på grunn av svangerskapspermisjon, erstattet av Kari Gjetrang i desember 2013.
Det henvises til note 2 angående honorar til rådet, styret
og administrerende direktør.
Årets resultat
Styret foreslår at årets overskudd etter skatt på 32,1 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Sum egenkapital vil etter dette utgjøre 842,4 millioner kroner.
Stiftelsen Norges Varemesses egenkapital blir da i hele
1000 kroner:
Grunnkapital
4 000		
Annen egenkapital
		
838 405
Sum egenkapital
842 405		
Konsernets egenkapital er etter dette 847 millioner
kroner. Dette gir en egenkapitalprosent på 64,3% pr.
31.12.2013 mot 60,8 pr. 31.12.2012. Styret mener at
konsernets egenkapital er tilfredsstillende. Egenkapitalen,
sammen med forventning om god inntjening i årene
fremover, tilsier at ”fortsatt drift forutsetningen” er til
stede, og regnskapet er utarbeidet på det grunnlag.
Utsiktene for 2014
De årlige resultatene for Norges Varemesse avhenger i
stor grad av hvilke messer som arrangeres det enkelte
år. Regnskapsresultatene for 2014 ventes på grunn av
arrangementssammensetning å bli betydelig svakere
enn i 2013. I tillegg vil økt behov for revitalisering
og innovasjon av etablerte messekonsepter så vel som
offensiv utvikling av to nye messekonsepter for 2014
resultere i økte kostnader på kort sikt. Det satses offensivt på nysalg innen kongresser og corporate events
samtidig som det i 2014 arrangeres store betydelige
messer med høye kvantitative og kvalitative ambisjoner.
Hendelser etter balansedagen
Det er ikke registrert hendelser etter balansedagen som
har effekt på vurderingen av regnskapet pr 31.12.2013
i morselskap eller konsern.

resultatregnskap

Konsern		Norges Varemesse

Tkr				
Note
2013
2012
					
DRIFTSINNTEKTER					
242 991
342 463
Salgsinntekter			
1
25 699
Leieinntekter					22 798
49
Andre driftsinntekter				 99
					
268 739
365 360
SUM DRIFTSINNTEKTER			
					
DRIFTSKOSTNADER					
82 645
124 723
Prosjektkostnad/Vareforbruk
89 199
95
097
Lønn og sosiale kostnader			 2,9
43 234
43
175
Avskrivninger					
3
58 947
59 569
Andre driftskostnader				
4
					
274 024
322 565
SUM DRIFTSKOSTNADER			
					
-5 285
42 795
DRIFTSRESULTAT	
			
FINANSinntekter					
Inntekt på investering
i datterselskap							
17
Renteinntekt konsernforetak				
6 090
2 050
Andre renteinntekter
3 502
4
775
Andre finansinntekter		
Verdiendring markedsbaserte
330
5 679
fin. omløpsmidler					
8
						
9 922
12 504
SUM FINANSINNTEKTER			
					
FINANSkostnader
				
Verdiendring markedsbaserte
fin. omløpsmidler						
8
Rentekostnad konsernforetak					
16 651
Andre rentekostnader				12 692
270
Andre finanskostnader				 404
					
16 921
13 096
SUM FINANSKOSTNADER			
					
-6 999
-592
RESULTAT AV FINANSKOSTN./INNT.		
					
-12 284
42 203
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT		
					
3 756
9 518
Skattekostnad på ordinært resultat
6
					
-8 528
ORDINÆRT RESULTAT				32 685
					
-8 528
ÅRSRESULTAT					32 685
					
Som disponeres slik:					
Avsatt til annen egenkapital(-) /
8 528
-32 685
dekket fra annen egenkapital (+)
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2013

2012

266 277
7 876
22

177 853
7 132
49

274 175

185 035

88 450
75 765
34 545
44 910

53 503
70 112
35 242
42 641

243 670

201 497

30 505

-16 462

8 289
2 090
957
4 583

6 959
0
4 922
3 502

5 679

330

21 598

15 713

49
10 378
402

0
0
11 975
183

10 830

12 158

10 769

3 555

41 273

-12 908

9 135

4 048

32 139

-8 860

32 139

-8 860

-32 139

8 860

Balanse pr. 31.12

Konsern		Norges Varemesse

Tkr
Note
2013
2012
2013
					
EIENDELER:					
ANLEGGSMIDLER					
IMMATRIELLE EIENDELER					
3
106
107
107
Varemerker		
3
8
42
8
Goodwill		
6
1 327
1 214
1 214
Utsatt skattefordel
					
1 328
1 329
1 476
SUM IMMATRIELLE EIENDELER		
					
VARIGE DRIFTSMIDLER					
3
163 591
125 530
163 591
Tomter
3
856 645
756 200
830 166
Bygninger		
27 823
49 185
56 320
Maskiner og inventar		 3
5 608
4 824
5 608
Andre driftsmidler		 3
					
915 160
1 074 245
1 055 685
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		
					
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER					
104 647
Investeringer i datterselskap		 8
8
61 648
Lån til foretak i samme konsern			
2 008
2 008
2 008
Investeringer i andre		 8
					
168 302
2 008
2 008
SUM FINANSIELLE
ANLEGGSMIDLER		
					
1 084 790
1 077 729
1 059 022
SUM ANLEGGSMIDLER		
					
OMLØPSMIDLER					
FORDRINGER					
10
32 006
76 633
48 041
Kundefordringer
Konsernposter
10 322
14 602
16 216
Andre kortsiktige fordringer		 11
				
42 328
62 643
92 849
SUM FORDRINGER		
					
INVESTERINGER					
114 380
33 351
33 351
Markedsbaserte aksjer, fonds, obl. m.v. 8
					
33 351
114 380
33 351
SUM INVESTERINGER		
					
BETALINGSMIDLER					
81 369
162 126
92 583
Kontanter og bank		 12
					
81 369
92 583
162 126
SUM BETALINGSMIDLER		
					
299 812
157 048
258 120
SUM OMLØPSMIDLER		
					
1 377 540
1 241 839
1 317 142
SUM EIENDELER		

2012

106
42
1 327
1 475
125 530
782 658
21 587
4 824
934 598
96 079
61 648
2 008
159 735
1 095 808

64 579
2 466
13 190
80 235
114 380
114 380
38 023
38 023
232 637
1 328 445
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Balanse pr. 31.12

Konsern		Norges Varemesse

Tkr
Note
2013
2012
2013
					
EGENKAPITAL OG GJELD					
INNSKUTT EGENKAPITAL					
Grunnkapital		
7
4 000
4 000
4 000
					
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		
4 000
4 000
4 000
					
OPPTJENT EGENKAPITAL					
Annen egenkapital		
7
843 049
833 536
838 405
					
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		
843 049
833 536
838 405
					
SUM EGENKAPIAL		
847 049
837 536
842 405
					
GJELD					
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER					
Pensjonsforpliktelse		
9
32 751
6 141
29 515
Utsatt skatt
6
45 726
46 446
45 669
		
					
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER	
78 477
52 586
75 184
					
ANNEN LANGSIKTIG GJELD					
Gjeld til kredittinstitusjoner		
5
229 750
305 000
229 750
Annen langsiktig gjeld		
31
31
31
					
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD		
229 781
305 031
229 781
					
KORTSIKTIG GJELD					
Leverandørgjeld		
21 531
18 702
14 033
Betalbar skatt		
6
1 318
711
929
Skyldige off.avgifter, skattetrekk m.m.
21 624
30 871
17 552
Påløpne lønninger, feriepenger		
11 125
10 434
5 855
Forskudd fra kunder		 15
95 639
115 724
47 192
Gjeld til konsernselskap			
13
0
7 756
Annen kortsiktig gjeld		 14
10 599
5 946
1 152
					
SUM KORTSIKTIG GJELD		
161 836
182 387
94 469
					
SUM GJELD		
470 093
540 004
399 434
					
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		
1 317 142
1 377 540
1 241 839
					
Panteheftelser Oslo Kommune		
2 600
2 600
2 600
Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet
909 540
935 998
909 540
Pantesikret restgjeld		
229 781
305 000
229 781
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2012

4 000
4 000
829 264
829 264
833 264

2 967
46 383
49 350
305 000
31
305 031
12 594
421
26 360
5 160
87 306
4 899
4 059
140 800
495 181
1 328 445
2 600
935 998
305 000

Kontantstrømanalyse

Konsern		

Tkr
2013
2012
					
ÅRETS VIRKSOMHET / DRIFT					
Ordinært resultat før skatt			
-12 284
42 203
Periodens betalte skatter				
-14 972
-908
Ordinære avskrivninger				 43 175
43 234
Herav gevinst ved salg av anleggsmidler		
-49
-99
Endring pensjoner
-1 693
26 610
Endring kunder
-42 209
28 602
Endring leverandører
3 104
2 820
Endring egenkapital pga estimattavvik etter skatt
0
-22 996
Endring andre
42 622
-30 704
					
NETTO KONTANTSTRØM DRIFT		
(A)
17 752
88 703
					
INVESTERINGER	 				
Salg av varige driftsmidler (salgssum)		
870
694
Investert i varige driftsmidler						
-13 969
-25 177
Endring i finansielle anleggsmidler
690
75
					
NETTO KONTANTSTRØM
INVESTERINGER 				(B)
-12 409
-24 408
					
FINANSIERING					
Nedbetaling langsiktige lån			
-75 600
-75 250
Utbetalt utbytte
-450
-530
NETTO KONTANTSTRØM FINANSIERING	 (C)
-76 050
-75 780
					
NETTO ENDRING LIKVIDER	
(A+B+C)
-70 707
-11 485
					
LIKVIDITETSRESERVE 1.1			
277 669
206 962
Netto endring likvider							
-70 707
-11 485
LIKVIDITETSRESERVE 31.12			
206 962
195 477
					
Kasse, bank m.v.					162 126
92 583
Investeringer					 33 351
114 380
					
LIKVIDITETSRESERVE 31.12			
206 962
195 477

Norges Varemesse
2013

2012

41 273
-617
34 545
-22
26 548
32 573
1 440
-22 998
-51 555

-12 908
-14 619
35 242
-49
-1 989
-44 499
1 413
0
54 510

61 187

17 100

544
-15 596
-8 568

870
-5 979
-68 367

-23 620

-73 476

-75 250
0
-75 250

0
0
0

-37 683

-56 376

152 402
-37 683
114 719

208 778
-56 376
152 402

81 369
33 351

38 023
114 380

114 720

152 402
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Regnskapsprinsipper

Å

rsregnskapet 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
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen
ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 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 messen
er avholdt. Forskuddsfakturerte beløp er således ført som
forskudd fra kunder. Påløpte messekostnader behandles
tilsvarende.
Valuta 				
Ved omregning av poster i utenlandske valuta til
norske kroner blir dagskurs benyttet.

ytelsesordningen gjelder ellers følgende: Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede midler i ordningen.
Ved verdsettelsen av 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.
Regnskapsføring av kostnader skjer i samsvar med regnskapsstandarden om pensjonskostnader.
Estimatavvik fra 1/1-2013 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 èn handelsportefølje, og vurderes til markedsverdi.
Skatter
Skattene føres når de påløper, dvs. at skattekostnaden
er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter.
Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier.

Immaterielle eiendeler				 Skattefordel oppført i balansen er en teknisk korreksjon til utsatt skatt med bakgrunn i at gevinster ved
Goodwill gjelder kjøp av messer/virksomheter og
salg av tomter i sin tid ble benyttet til nedskrivning av
avskrives over 3 - 5 år.
kostpris på nye tomter. Utsatt skatt og utsatt skattefordel pr 31.12.2013 er beregnet med 27 %.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter
Konsolidering
fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på
Moteuken i Oslo AS og Henry Johansen Ltd AS er
grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økon100% eid av Norges Varemesse.
omisk levetid. Driftsmidler beregnet på kortidsutleie og
som har levetid på mellom 1 og 3 år vurderes til virkelig
Norges Varemesse eier 99% av to ansvarlige selskap,
verdi. Verdifallet medtas om prosjektkostnader/vareforOslo Spektrum Arena Ans og Oslo Spektrum Kontor Ans.
bruk.
1 % er eid av datterselskapet Moteuken i Oslo AS.
Aksjer og andeler i andre selskap
I Utdanningsmessene AS har Norges Varemesse en eierAnleggsaksjer (inkludert andeler i ansvarlige selskap)
andel på 50 % og ved eventuell utbytteutdeling er andelen
klassifisert som anleggsmidler, er vurdert til laveste verdi
66,7 %.
av historisk kostpris og virkelig verdi. Andeler i ansvarlige
selskapet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskapene. Konsernregnskapet er utarbeidet som om
Pensjoner
konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og melSelskapet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte.
lomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert.
Ordningen består av en ytelsesordning som er lukKonsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper,
ket og en innskuddsordning som gjelder ved nyanved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipsettelser. Selskapet har også en usikret pensjonsordper som morselskapet.
ning for enkelte ansatte og noen tidligere ansatte. For
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Rallyshow med Petter Solberg
under Oslo Motor Show.
Rally show with Petter Solberg
during Oslo Motor Show.
Photo: Kristian Tjessem

	På vei til åpningen av Nor-Shipping.
On their way to the opening of Nor-Shipping
	Photo: Jens Sølvberg

Noter til regnskapet 2013
Note 1 - Salgsinntekter
Stiftelsen har to virksomhetsområder, det er utleie av
fast eiendom og utleie til messe, kongress og konferansevirksomhet. Virksomheten i Oslo Spektrum
er i hovedsak konserter og events.
Anslagsvis 24,9 % av konsernets inntekter i 2013
kommer fra utenlandske utstillere.
Note 2 - Lønn og andre personalkostnader
Lønn og andre godtgjørelser til administrerende direktør
utgjør kr 1 628 633,-. Administrerende direktør har de
samme pensjonsordninger som de øvrige ansatte.
Avtaler med ansatte i ledergruppen
Norges Varemesse har i en tid hatt avtaler med
ansatte i ledergruppen 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 % av lønn ved avgang, samordnet med
selskapets ytelsesordning og folketrygden.
Ved utgangen av 2013 har to ansatte fremtidige
avtaler om lønn etter fratreden ved 65 år. Ytterligere tre tidligere ansatte har løpende avtaler tilsvarende de som er nevnt over. Administrerende
direktør har rett til ett års lønn ved ufrivillig fratreden.
Utover det som er nevnt foran er det er ingen
avtaler om etterlønn, overskuddsdelinger, opsjoner
eller individuelle pensjonsavtaler / forsikringer.
					
Styrets og rådets honorar i Norges Varemesse
utgjør henholdsvis tkr 1 015 og tkr 80. Honorar til
valgkomiteen utgjorde tkr 24.
Det ble avholdt seks styremøter i løpet av 2013,
fremmøteprosenten var på 85%.

Ytelser til styret
Navn 					Tittel 				Honorar
										
										Tkr
Tom Wingerei  
Styreleder
185
Erling Øverland
Nestleder
140
Elisabeth Evjen
Styremedlem
115
Carl Otto Løvenskiold 			
Styremedlem 			
115
Kathrine Mo 				Styremedlem 			115
Torger Reve
Styremedlem
115
Rikke Lindahl			
Ansattrepresentant 		
115
Jarle Håkon Selte 			
Ansattrepresentant 		
115
Styrehonorar vedtas og utbetales etterskuddsvis for hele styreperioden.
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Lønn og andre personalkostander

Tallene er i hele 1000
		
					

Konsern		
2013
2012		

Norges Varemesse
2013
2012

Lønnskostnader

73 056

65 901		

53 198

46 354

Arbeidsgiveravgift

12 635

11 274		

9 586

8 343

Pensjonskostnader

9 556

10 097		

7 636

8 309

Andre ytelser

5 694

7 105		

5 345

7 105

Lønn mv. som er prosjektført

-5 843

-5 177		

95 097

89 199		

101

95		

Sum lønn og personalkostnader
Antall årsverk

0		
75 765

0
70 112

80		

74

Note 3 - Varige driftsmidler

Konsern 		
		

Goodwill, patenter og
Driftsmidler
immatr. eiendeler		

Anskaffelseskost pr. 1/1

Tilgang
Avgang

Sum

6 207

140 079

1 290 800

1 437 086

0

18 721

5 672

24 393

1 435

0

1 435

6 207

157 365

1 296 473

1 460 045

6 058

90 354

271 105

367 517

11 530

31 612

43 175

840

0

840

302 716

409 853

1 020 236

1 069 570

993 756

1 050 192

		
0

Anskaffelseskost pr. 31/12

Tomter og
bygg

		
Akk. av/nedskr. pr 1/1

Årets avskrivninger 			
33
Tilbakeført avskrivning solgte driftsmidler
Akk. av/nedskr. pr. 31/12

0
6 092

101 045
				

Bokført verdi 1.1
Bokført verdi 31.12

			
149
49 185
115
56 320

			
Avskrivningssatser 			
0-30%
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20-25%

0-5%

Norges Varemesse 		Goodwill, patenter og
Driftsmidler
immatr. eiendeler		

Tomter og
bygg

Sum

1 206
Anskaffelseskost pr. 1/1
Tilgang
Avgang
		
1 206
Anskaffelseskost pr. 31/12
				
1 058
Akk. av/nedskr. pr 1/1
33
Årets avskrivninger 			
Tilbakeført avskrivning
solgte driftsmidler 			
1 092
Akk. av/nedskr. pr. 31/12
				
148
Bokført verdi 1.1
			
114
Bokført verdi 31.12
			
0-30%
Avskrivningssatser 			

81 244
13 711
1 040
93 916

1 154 689
1 101
1 155 790

1 237 140
14 812
1 040
1 250 912

59 658
6 952

246 502
27 559

307 217
34 545

517
66 093

274 061

517
341 245

21 587
27 823

908 188
881 730

929 922
909 667

20-25%

0-5%

Merverdi ved kjøp av aksjer i Henry Johansen Ltd. tkr 32 763 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 4 953 mill. kroner mot 4,824 mill. kroner i 2012, mens
anlegg under utførelser utgjør 0,655 mill kr mot 0 i 2012.

Note 4 - Andre driftskostnader

Tallene er i hele 1000
		
			

Konsern 		
2013
2012

Norges Varemesse
2013
2012

Kostnader til tomt og husleie 		
Strøm, oppvarming, kjøling 		
Varekostnad arrangement 			
Driftskostnader arena 			
Administrasjonskostnader 			

3 663
12 778
1 347
15 785
25 997

3 598
13 029
1 269
13 965
27 086

3 663
8 562
0
11 180
21 506

3 598
8 149
0
10 377
20 516

Sum andre driftskostnader 		

59 569

58 947

44 910

42 641

Revisjon utgjør;
Tallene er i hele 1000
487
320
320
Revisjon 			
66
91
61
Regnskap / skatt
0
72
0
Annen bistand 						
578
453
386
Sum 			

200
40
62
302

Fordeling revisjon/rådgivning					
Lovpålagt
Regnskap/
datterselskap						
revisjon
skatt

Annen
rådgivning

Utført revisjon i Oslo Spektrum Arena
Utført revisjon i Utdanningsmessene
Utført revisjon i Oslo Spektrum Kontor
Henry Johansen og Moteuken faktureres ikke særskilt.
Sum

147
20

18
6

0

167

24

0
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Note 5 – Langsiktig gjeld

Renter på lån i 2013 er kostnadsført med tkr 10 345 i mor og tkr 2 310 i datterselskap, samlet tkr 12 655 mot tkr
16 625 (samlet) i 2012. 75 millioner av gjelden ble nedbetalt i 2013. Siste avdrag for nedbetaling av restgjeld forfaller
i august 2032.  Siste del av renteswapavtale på 75,6 mill. forfaller 17/6-2014. Resterende rentekostnader knyttet til
swapen er estimert til 1 078 mill. kr.
Note 6 - Skatter

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

Konsern	
2013		

Norges Varemesse

2012		

2013

2012

175 134
28 991
-1 533
246
-32 751
-962
0
230
169 356

161 867
36 325
-2 233
1 576
-6 141
-25 658
0
141
165 878

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

148 679
33 778
-1 700
1 717
-2 967
-25 658
11 804

169 145

165 655

Utsatt skatt nedskrevet tomt
Neddiskontert verdi UB
Netto - oppført som skattefordel

-1 449
235
-1 214

-1 502
175
-1 327

-1 449
235
-1 214

-1 502
175
-1 327

Utsatt skatt (hhv. 27 % og 28 %)

45 726

46 446

45 669

46 383

Utsatt skatt / skattefordel netto

44 512

45 119

44 456

45 056

Endring i midlertidige forskjeller

-2 971

15 835

-3 073

15 875

-629

-4 434

-600

-4 445

Resultat før skatter
Endring i midlertidige forskjeller
Andre forskjeller
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
Skattepliktig inntekt

42 203
-2 971
804
735
-5 679
-8 373
8 074
19
-1 713
176
-31 887
1 390

-12 284
15 835
2 956
620
-330
-7 030
4 291
0
-3 052
31

41 273
-3 073
796
896
-5 679
-8 289
7 994
35
-2 243
176
-31 887
0

-12 908
15 875
2 926
605
-330
-6 959
4 248
13
-3 502
31

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

389
929
197
8 609
45 119
44 512
-606
9 518

291
421
-23

0
421
-23

49 562
45 119
-4 444
-3 756

0
929
197
8 609
45 056
44 456
-600
9 135

49 501
45 056
-4 445
-4 048

1 318
1 318

711
711

929
929

421
421

Endring i utsatt skatt / skattefordel

Skattegjeld
Betalbar skatt
Sum betalbar skatt i balansen

1 038

0

Note 7 - Egenkapital

Norges Varemesse er en selveiet stiftelse. Egenkapitalen ved utgangen av 2013 og 2012 var:

					
Tallene er i hele 1000

Konsern		

Norges Varemesse

		
					
Grunnkapital
Annen Egenkapital

2013

2012

2013		

2012

4000
843 049

4 000
833 536

4 000
838 405

4 000
829 264

Sum

847 049

837 536

842 405

833 264

Egenkapital 1.1
Årets resultat disponert
Årets estimatavvik
Estimatavvik ført mot egenkapital 1.1.2013
Utsatt skatt av estimatavvik
Effekt av estimattavik Oslo Spektrum Arena
Utbytte fra Utdanningsmessene ikke avsatt 2012

837 536
32 685
-11 386
-20 500
8 609
281
-177

846 064
-8 528

833 264
32 139
-11 386
-20 500
8 609
279

842 124
-8 860

Egenkapital 31.12

847 049

837 536

842 405

833 264

Herav minoriteter

982

647

Spesifikasjon av endringer

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 530 samlet for 2012. Norges
Varemesse eier 50 % av aksjene, men har rett til 2/3 av utbytte. Utbyttefordelingen ble derfor 353 og 177, begge
tall i tkr.
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Note 8 - Aksjer, obligasjoner og andre fonds (morselskap)

						
Antall aksjer/		
Tallene er i hele 1000
			
					
Aksjer/Aksjefond
Skagen Global
Skagen Vekst
Skagen Kon-Tiki
Prime Office, Tyskland
Warren Wicklund Utbytte
Nordea PP Aksjekupong Norsk Hydro

andeler		

Kostpris

Markedsverdi/
bokført verdi

2 415
2 408
9 532
1 678
118
5 000

7 887
7 479
13 236
152
132
4 465

21 152

33 351

3
40
75
120
165
1 967
1 800
20
10

3
40
25
0
80
467
1 363
20
10

4 200

2 008

61
33 462
9 082
69 348
48
112 001

61
33 462
1 728
69 348
48
104 647

137 353

140 006

2013
61 848
2 090

2012
61 848
0

2013

2012

Kortsiktige plasseringer, markedsverdi
Kostpris

33 351
21 152

114 380
107 859

Merverdi
Endring i verdi (+ er økning)

12 199
5 679

6 520
330

7 200,7203
4 659,2112
21 299,5242
25,0000
48,2971
500,0000

Sum plasseringer
Anleggsaksjer mv - eksterne
Norwegian Convention Bureau BA
Visit OSLO as
Rød Golf AS
Miklagard Golf
Haga Golfklubb
Norwegian Promotion Group
Boliginvest Tyskland
Hyttelivsmessen
Lillestrøm 2020

1
4
1
3
1
1 829
36
200
0

Sum anleggsaksjer
Investert i datterselskap
Utdanningsmessene AS A aksjer
H. Johansen Ltd.
Moteuken i Oslo AS
Oslo Spektrum Arena Ans
Oslo Spektrum Kontor Ans
Sum investert i datterselskap
Totalt
Lån til datterselskap
Oslo Spektrum Arena Ans
Renteinntekt
Verdiutvikling aksjer / aksjefond

50
5
840
99 %
99 %

Aksjer og aksjefond (avsnitt 1) er omløpsmidler og er verdsatt til markedsverdi. Eksterne aksjer (avsnitt 2) er
anleggsmidler og er i utgangspunktet oppført til kostpris. Ved markert verdifall som ikke er forbigående, skrives
verdien ned til antatt markedsverdi. Aksjer mv. i datterselskap (avsnitt 3) er anleggsmidler og er i utgangspunktet
oppført til kostpris. Nedskrivningen på Moteuken i Oslo AS ble foretatt som følge av utbetaling av utbytte.
28 I Norges Varemesse I Noter til regnskapet

Note 9 – Pensjoner m.v.

			
Tallene er i hele 1000 			 Konsern		
						
2013
2012
					
Forutsetninger
Diskonteringsrente
3,90
3,90
Avkastning
4,00
4,00
Lønnsvekst
3,50
3,50
G-regulering
3,50
3,50
Pensjonsregulering
0,10
0,20

Norges Varemesse
2013

2012

3,90
4,00
3,50
3,50
0,10

3,90
4,00
3,50
3,50
0,20

Sikrede pensjoner
Pensjonsmidler
Beregnede forpliktelser
Overdekning sikrede ordninger
Effekt av estimatendringer, ikke resultatført

80 501
-91 832
-11 331
0

73 650
-77 383
-3 733
15 347

75 353
-84 793
-9 440
0

69 550
-72 088
-2 538
16 576

Balanseført overdekning

-11 331

11 614

-9 440

14 039

Usikrede ordninger
Løpende avtaler
Effekt av estimatendringer, ikke resultatført

-21 419
0

-21 768
4 013

-20 075
0

-20 929
3 924

Underdekning usikrede ordninger

-21 419

-17 755

-20 075

-17 005

Netto balanseført verdi

-32 751

-6 141

-29 515

-2 967

Årets pensjonskostnad
Nåverdi av årets opptjening
Andre reguleringer / andel estimatavvik
Rentekostnad av forpliktelsen
Administrasjonskostnad
Arbeidsgiveravgift
Avkastning på midler
Sum kostnad året

4 139
0
3 747
0
0
-2 991
4 895

4 767
1 122
3 672
0
0
-3 004
6 557

2 831
0
3 508
0
0
-2 810
3 530

3 446
1 168
3 470
0
0
-2 836
5 248

Pensjonsutbetalinger
Sikrede ordninger
AFP
Usikrede ordninger
Sum utbetalinger

2 334
100
3 715
6 149

2 179
105
2 010
4 294

2 334
100
3 715
6 149

2 179
105
2 010
4 294
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Tallene
er i hele 1000
			
					
Tilskudd m.v
Pensjonspremie betalt
Arbeidsgiveravgift betalt
Utbetalt vedr AFP
Utbetalt pensjon drift inkl aga
Sum tilskudd

Konsern	

Norges Varemesse

2013

2012

2013

2012

6 075
0
100
3 715
9 890

6 135
0
105
2 010
8 250

5 053
0
100
3 715
8 868

5 122
0
105
2 010
7 237

Netto balanseført 1.1
Årets resultat
Sum tilskudd inkl. betalt premie
Estimattavvik mot egenkapital IB
Estimattavvik (årets) mot egenkapital

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

-7 834
-6 557
8 250
0
0

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

-4 956
-5 248
7 237
0
0

Netto balanseført 31.12

-32 751

-6 141

-29 515

-2 967

31 605

0

31 887

0

43
31
10

46
32
10

32
31
9

34
30
9

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.
		

					
Tallene
er i hele 1000
			
					
Pensjonskostnader
Kostnader ytelsesordningen
Premie innskuddsordningen
Avtalefestet pensjon inkl slv
Administrasjonkostnader
Andre pensjonskostnader
Sum pensjonskostnader

Konsern	

Norges Varemesse

2013

2012

2013

2012

4 895
2 545
1 164
841
110
9 556

6 557
2 184
695
543
118
10 097

3 530
2 271
946
779
110
7 636

5 248
1 939
506
499
118
8 309

Andre pensjonskostnader er i hovedsak premier knyttet til ny og gammel avtalefestet pensjon.
Antall aktive med i ytelsesordningen
Antall aktive med i innskuddsordning

43
63

46
54

32
51

34
43

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.
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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 10 – Kundefordringer

Det er avsatt 1,5 mill. kroner til tap på kundefordringer. Avsetningen ansees tilstrekkelig til å dekke påregnelig tap i
kundemassen, herav 1,0 mill. kroner i morselskapet.
Note 11 – Andre fordringer

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

Konsern		

Norges Varemesse

2013

2012

2013

2012

188
4 427
9 140
847

244
8 245
7 177
550

132
4 427
5 763

237
8 245
4 708

14 602

16 216

10 322

13 190

Note 12 – Bankinnskudd, kontanter m.m.

		
Bundne bankinnskudd er skattetrekksinnskudd og utgjør pr 31.12.2013 tkr 3 965 og utgjorde pr. 31.12.2012
tkr 2 597. Skattetrekksinnskudd for konsernet utgjorde pr. 31.12.2013 tkr 5 427 og pr. 31.12.2012 tkr 3 726.
Note 13 – Gjeld til konsernet

Tallene er i hele 1000			
					
Moteuken i Oslo AS
Henry Johansen Ltd. AS
Lån til Oslo Spektrum

2013

2012

2 755
1 601
3 399

0
1 500
3 399

Sum gjeld konsernselskap

7 755

4 899
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Note 14 – Annen kortsiktig gjeld

Tallene
er i hele 1000
					

Konsern		

			
					
Avsetning renter langsiktig lån
Påløpt ikke forfalt kostnad
Sum

Norges Varemesse

2013

2012

2013

2012

722
9 877

3 009
2 937

722
430

3 009
1 050

10 599

5 946

1 152

4 059

Note 15 – Forskudd fra kunder

Forskudd på kunder er standleie, registreringsavgift og tekniske tjenester på messer i 2014 som er fakturert i
2013, samt billettinntekter på konserter og arrangement som avholdes i 2014.
Note 16 – Nærstående parter

Transaksjoner mellom konsernselskapene skjer til markedsmessige priser, og er eliminert  i konsernregnskapet.
Det er ingen transaksjoner med andre nærstående parter som krever redegjørelse.
Note 17 – Konsernoversikt

Konsernoversikt

Eierandel

Forretningsadresse

Årsresultat
(tkr)

Egenkapital
(tkr)

8 373
0
129
100
671

69 610
49
2 906
2 260
1 965

Norges Varemesse (morselskap)
Datterselskap:
Oslo Spektrum Arena ANS
Oslo Spektrum Kontor ANS
Moteuken i Oslo AS
Henry Johansen Ltd. AS
Utdanningsmessene AS

99 %
99 %
100 %
100 %
50 %

Lillestrøm
Lillestrøm
Lillestrøm
Lillestrøm
Trondheim

Moteuken i Oslo AS eier 1 % av Oslo Spektrum Arena ANS og Oslo Spektrum Kontor ANS.			
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Michael Thomsen og Sondre Håverstad konkurrerer
i supermotard under MC-messen.
Michael Thomsen and Sondre Håverstad competing
in supermotard during the Motorcycle Fair .
Photo: Kristian Tjessem
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English summary

2013 – A Year Focused on
Innovation and Renewal
We found 2013 to be a solid year for our operations.
Key events such as Nor-Shipping, Gift & Interior and
the Norwegian Building Exhibition, together with
congresses and concerts at Oslo Spektrum, helped to
give us good financial and quality results.
To strengthen our position as the leading force in
Norway for exhibitions, meeting places, congresses and experiences, we devoted great attention
during the year to innovation and renewal in new
and existing business areas.
Our consolidated turnover came to NOK 365 million, with an operating profit of NOK 43 million
and a net profit of NOK 33 million.
Implementing the 2011-15 strategy
The management’s assignment from the board in
2013 was to continue operationalising the strategic
goals for 2011-15. Our attention during the year
was primarily concentrated on creating financial
growth as well as increasing customer satisfaction.
We took substantial action during the year to meet
the defined strategy.
Reorganisation
We have worked on restructuring the foundation
into a matrix organisation with the aim of creating
strong teams which can contribute specialist expertise within each discipline across the individual
projects. This reorganisation will contribute to a
high level of delivery in all our events, with opportunities to achieve synergies and economies of
scale across all our projects.
Implementing the changes to work processes
seems to be rather more demanding than expected.
Customer and market focus
To meet our customers’ requirements, we worked
throughout the year on various measures to ensure the
optimum implementation of exhibitions and events.
We have invested in new big digital screens in the
public areas, which can be used for exhibition and
event information as well as for advertising.
New sitting, resting and working spaces have been
created in all public areas to increase the comfort
and convenience of our customers. Another aim
has been to ensure that each exhibition visitor
spends more time at our events.
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Our customers were introduced in November to a new
VIP room, which can be used for meetings, relaxation
and entertaining special customers and events.
We worked and prepared throughout the year for
upgrading and developing digital tools which will
help to provide effective meeting and market arenas. One example is a new app tailored for each
exhibition, with opportunities to download useful
tools and information.
Thon Hotels, our catering partner, resolved in 2013
to revitalise all its restaurants in the exhibition
centre with new culinary concepts. This is a major
and gratifying decision, which will enhance customer satisfaction since feedback on food deliveries has been variable.
An external customer satisfaction survey conducted in late 2013 showed a clear improvement as a
result of our measures. Respondents reported better customer treatment, increased flexibility and
level of service, operational improvements and
greater professionalism before, during and after
each event.
Innovation
We are paying great attention to continued development of our exhibition formats as meeting places
both for business and for the general public. The
market is seeking clear and coherent concepts, and
we want to devote an even greater efforts to solutions where the exhibition as a medium becomes
an integrated part of a larger whole. Digitalisation
offers a number of ways of renewing our exhibition concepts, and we are fully committed to locating our physical meeting places within an overall
context which means the concepts can add value to
partners and customers throughout the year.
Digital channels have replaced to a certain extent
some of the requirements which earlier called for
physical meeting places. The general public now
conducts most of its information acquisition, orientation and buying decisions on the web. We are
well advanced in redefining the position of the
physical meeting place, and how this can complement digital channels and meeting places. That
calls for a large portion of innovation and thinking
along new lines, and is one of the strongest drivers
for our commitment to new and existing concepts.

We have great faith in the large physical meeting
place, and believe that this will survive very well
in the future as long as we develop attractive concepts which create value for our clients.
Exhibitions
A total of 29 exhibitions were staged during 2013,
including nine we organised ourselves. They attracted a total of 5 508 exhibitors as well as 337 395
visitors. That represented a 20 per cent reduction
from 2012, and sends a signal about the importance of creating a renewed focus on and added
value from our market and meeting place.
Meetings/congresses/corporate events
The congress and corporate events segment had
a challenging year in 2013. Competition is becoming steadily stronger, particularly over the
international events. This competition is not confined to players in our own region, but comes
in addition from other towns in Norway which
are positioning themselves as congress destinations. Competition from other international destinations is also being strongly felt. A
number virtually buy the event, particularly
those regarded as prestigious – in the financial,
energy and health sectors, for example.
Very long-term efforts are being made on the procurement side in the congress and corporate events
segment. We are only now beginning to observe
the effects of the commitment made in recent years
to promote ourselves as a possible organiser and
partner. This can be seen in the number of bid invitations being received by the department.
We also see that our capacity is a challenge, and
means we must often turn down a bid invitation.
Nevertheless, 2013 showed a positive trend in that
we secured nine new events – including Boston
Scientific, C-optikk, Citröen, DNB, Desucon and
the Nets Christmas party.
Competition in this segment will strengthen in the
years to come, not least because two new halls
are being built at Gardermoen (Thon Hotels and
Choice Hotels) and because Exporama appears to
be realising its plans for an expansion – including
a hotel. Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim
and Tromsø are also very aggressive. This demon-

strates in part that the segment has a great potential, and that our decision to make a commitment
to it has been correct.
Concerts
Oslo Spektrum staged 26 concerts during 2013,
with a solid pre-tax profit of NOK 8.3 million. The
biggest sales successes were Carpe Diem, Leonard
Cohen, Neil Young, Bob Dyland and Selena
Gomez.
We are experiencing stronger competition from
venues such as Telenor Arena, but nevertheless
saw that the market was stable in 2013.
Our concert arena is very attractive to performers
as a result of recent improvements to acoustics,
new carpeting and new seating. We continued
planning further upgrades in 2013 to enhance the
overall experience for performers and audiences.
We expanded the number of sales outlets as well as
starting preliminary work on a planned expansion
of toilets and seating.
Norway’s largest and leading meeting and
marketplace
Our ambition is to maintain and develop our role
as the leading host for exhibitions and events in
Norway. We have a solid financial position, with
our attention focused on long-term goals and strategies. We have employees focused on success
through high performance in implementing events
and a heavy concentration on customers, despite
big organisational changes in 2013. We have a
stronger focus on sales and costs at all levels,
and are very confident of our ability to continue
developing our commercial activities in the years
to come.
Many thanks for good collaboration with all our
customers, partners and employees throughout the
year. We want to make an aggressive commitment
in the future, and believe strongly that we will
strengthen the value of the exhibition as a medium
by preserving well-established traditions while
paying great attention to innovation.
Siv Lunde Kolrud
Managing director
Norges Varemesse
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Board of Directors`
Report 2013
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 2013
The group reported a pre-tax profit of NOK 42.2 million in 2013. While the Norges Varemesse foundation
made a profit of NOK 41.3 million, the group’s largest subsidiary, Oslo Spektrum, made a positive contribution with a profit of NOK 8.3 million.
Consolidated liquidity is good, and overall debt was
reduced by NOK 75.2 million in 2013.
Events
Norges Varemesse’s annual results depend to a great
extent on which exhibitions are staged in the relevant
year. Intervals between specific shows vary between
half-yearly, annually, biennially or triennially.
Exhibitions as an arena for professional development, updating, experiences and entertainment are
doing well. Surveys show increased satisfaction for
most exhibitions, where the group has paid great
attention to customer and market orientation. The
exhibition and congress sector is nevertheless sensitive
to economic fluctuations and subject to competition
from other organisers, hall owners and marketing
channels.
Own exhibitions
Norge Varemesse has a large and strong portfolio of
exhibitions. Most of these made progress for turnover.
Customer survey results for the great majority
of the events are positive. Measures for optimising
the group’s own exhibitions include purposeful
renewal and the use of digital media and a
stronger focus on activities, experiences and entertainment. Large and important trade shows such
as Nor-Shipping and Gift & Interior (Gave & Interiør)
were staged in 2013, along with many exhibitions
for the general public. Important contributors were
MC, the Oslo Motor Show, Dogs4All and the
Gardening Show (Hage), which achieved solid
financial and quantitative growth.

38 I Norges Varemesse I Board of Directors` Report

Events for others
In addition to Norges Varemesse’s own events, its
premises at Lillestrøm host a number of the largest exhibitions in Norway for other organisers. A substantial
number of events and corporate shows are also held in
collaboration with Thon Hotel Arena. Rather more of
these external events were staged during 2013 compared
with the year before, primarily because of the frequency
of each exhibition – half-yearly, annually, biennially
or triennially. Generally speaking, Norges Varemesse
welcomes the fact that external events remain
relatively stable in terms of area and visitor numbers,
– despite reports from various sources of challenges in
the market. Very positive signals from organisers concerning the market and service measures implemented
and planned by Norges Varemesse are particularly gratifying.
Oslo Spektrum
Oslo Spektrum achieved a good profit in 2013. No
change occurred in the number of events, but their
composition and size helped to increase total turnover
from the year before. Work on maintenance, upgrading
and improvements continued in 2013.
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 to be
limited. Receivables and debt in foreign currencies
are insignificant. In the board’s view, foreign exchange risk is minimal. While some risk of price
fluctuations for investments in listed shares and
funds does exist, the spread is wide and the main
emphasis is on investments with limited risk.
Interest rate risk is present since the group has
non-current liabilities of NOK 229.7 million.
In the board’s view, no significant financial risk
exists for valuing 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. In the
board’s view, hedging contracts have being neither
necessary or relevant for the foundation other than
one of NOK 75.6 million for fixing interest rates
on group loans.

Consolidated profit and loss account
Consolidated operating profit for the Norges
Varemesse group was NOK 42.8 million, compared
with a loss of NOK 5.3 million in 2012.
Net financial expenses totalled NOK 0.6 million, compared with NOK 7 million in 2012. A positive return on
investments and reduced interest charges as a result of
debt redemption were the primary changes from 2012.
Pre-tax profit was NOK 42.2 million, compared with a
loss of NOK 12.3 million in 2012. This result yielded
a tax expense of NOK 9.5 million for 2013. Net profit
came to NOK 32.7 million, compared with a loss of
NOK 8.5 million in 2012.
Balance sheet
The group’s capital adequacy is good, with an equity
ratio of 64.3 per cent.
Liquidity totalled NOK 195 million at 31 December
2013, and was primarily invested in bank deposits and
equity funds,.
Being financially sound is very important for the foundation in order to ensure the development of the business 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 2014, as well as accounts payable and
taxes.
Investment
Investment in buildings, operating assets and equipment amounted to NOK 24.4 million in 2013 (plus
facilities under construction and changes to inventory
for hire).
Working environment
Short-term sickness absence declined from 1.8 per
cent in 2012 to 1.7 per cent. Overall sickness absence
fell from 4.6 per cent to 4.1 per cent for the same
period. Active efforts are being made to reduce sickness
absence.
No accidents were registered in the company during
2013.
The board considers the working environment in the
company to be satisfactory.
The board would like to thank the employees and the
management for a positive commitment and constructive collaboration in 2013.
Equal opportunities
The Norges Varemesse group has 101 permanent
employees in all, including 39 women and 62
men. The board comprises three women and five
men. The management team consists of five men
and four women.
Anti-discrimination
The group works to implement the intentions of
Norway’s Anti-Discrimination Act in its business.

Activities here include recruitment, pay and working
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 election in 2013, with
Kathrine Mo replaced by Berit Kjøll. Elisabeth
Evjen, who stood down from the board as a result
of maternity leave, was replaced by Kari Gjetrang
in December 2013. See note 2 to the financial statements concerning remuneration of the council, the
board and the managing director.
Net profit
The board proposes that the net profit of NOK 32.1
million be transferred to other equity. Equity will
thereby total NOK 842.4 million.
Equity for the Norges Varemesse foundation will
then break down as follows (in NOK 1 000).
Basic capital
4 000
Other equity
838 405
Total equity
842 405
Consolidated equity for the group thereby totals
NOK 847 million, giving an equity ratio of 64.3
per cent at 31 December 2013. That compares with
60.8 per cent the year before. The board regards
consolidated equity as satisfactory. Combined with
expectations of good earnings in the coming year,
this means that the going concern assumption is
realistic and the accounts have been prepared on
that basis.
Prospects for 2014
Annual results for Norges Varemesse depend heavily
on events staged in the relevant year. The composition of the portfolio of events means that financial
results for 2014 are expected to be considerably
weaker than in 2013. In addition, an increased
need for revitalisation and innovation with established exhibition concepts as well as the aggressive
development of two new concepts for 2014 will boost
costs in the short term. An aggressive commitment is
being made to new sales in the congress and corporate
event sector, while large and significant exhibitions
with very ambitious quantitative and qualitative
goals are being organised in 2014.
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 2013 in
either parent company or group.
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Fornøyde deltakere under event
med bankett og underholdning.
Happy participants during event
with banquet and entertainment.
Photo: Bo Mathisen
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