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Året 2012

TOTALT AnTALL 
besøkende kOnseRn      

nORges VARemesse 

antall arrangement

antall utstillere
 

antall leiedager

OsLO spekTRum

antall konserter   
antall andre arrangement 

antall leiedager   

46

293
5 844

21
63

119

718 773

foRmåL
Norges Varemesse er en selveiende stiftelse som har til formål:

A. Å arrangere messer, utstillinger, kongresser, konserter og drive virksomhet  
 i tilknytning til dette.
B. Å bistå norsk næringsliv og norske myndigheter med rådgivning om opplegg   
 og gjennomføring av messer og utstillinger.
C. I overenstemmelse med formålet erverve aksjer, andeler, interesser i sel- 
 skaper 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 stiftelse  
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
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185 035

-16 462 

-12 908

-8 860 

232 637

934 598 

140 800

 354 381

833 264 

 1 328 445 

 62,72

4,5 mill.

421 425

307 051

72 748

65 857 

46 171

237 879 

965 693  

93 508

360 815

842 124

 1 296 447

 64,96

4,8 mill.

411 802

192 022 

2 496 

176 

-877 

255 555

985 571

175 096 

354 920 

795 953

1 325 970

 60,03

5,0 mill. 

314 287 

288 739

75 238

75 922

54 766

147 979

1 014 624

93 535 

356 402 

796 830

1 246 767

 63,91

4,8 mill.

373 081
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oRGAniSASjonSKARt noRGES vAREmESSE

administrerende
direktør

administrasjonØkonomi

Produkt- og
forretningsutvikling

oslo spektrumsalg  og
marked

eksterne
arrangementer

(messer, corporate  
og kongresser)

egne
arrangementer

Teknisk

nØKKELtALL/ key figures
Norges Varemesse

Tallene er i hele 1000 /
amounts in NoK 1 000          2012                     2011       2010        2009

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



åRSbEREtninG – 
ADm. DiR. hAR oRDEt 

«2012 – et omstruktureringsår for å styrke 
fremtidig vekst»
2012 kan oppsummeres som et år hvor vi har fokusert på å omstrukturere 
Norges Varemesse for å møte fremtidens kundekrav og forventninger. 
Norges	Varemesse	ønsker	å	tilby	effektive	arenaer	og	konsepter	for	messer,	
møteplasser, kongresser og opplevelser som gir gode markedsresultater, 
kundetilfredshet og lønnsomhet. Vi har i år foretatt en omfattende struk-
tur- og omorganisering, samt ervervet flere ressurser med bl.a. salgs- og 
markedsorientert kompetanse. I dette driftsåret har vi lagt langsiktige  
strategier og arbeidsbetingelser med fremtidig mål om å bli mer kunde- og 
markedsorienterte.

Vi har iverksatt flere viktige strategiske tiltak som delvis kan forklare årets 
svake resultat på -8 528 Mkr. Dette er imidlertid investeringer som vil gi oss 
et solid fundament for fremtidig og langsiktig vekst.  

omorganisering
I 2011 ble det fastlagt en ny langsiktig strategi for Norges Varemesse for 
å opprettholde rollen som den ledende kraft i Norge for messer og kon-
gresser som har til hensikt å styrke næringslivet.

Som ledd i dette arbeidet har vi evaluert og operasjonalisert organisasjons-
strukturen, arbeidsmetodikker og ansvarsfordeling mellom de ulike fag-
områdene. Resultatet har blitt en matriseorganisasjon hvor vi har samlet de 
ulike fagområdene i nye avdelinger.

Nye ressurser og økt kompetanse
Norges Varemesses mål er fornøyde kunder og lønnsom tilvekst. For å nå 
disse målene har vi i 2012 økt ressursene innen salg og marked betraktelig, 
samt etablert en ny stilling innen forretningsutvikling som skal bidra til  
utvikling	av	nye	så	vel	som	videreutvikling	av	eksisterende	messer/events.

Kunde og markedsfokus
I henhold til vår strategi skal vi jobbe for å heve den totale opplevelsen for 
alle kundekategorier. Vi har i 2012 arbeidet med ulike tiltak og etablert en 
struktur for å utvikle vår konkurransekraft i forbindelse med vår kunde- og 
markedstilpasning. Som ledd i dette arbeidet har vi etablert nye kunde- og 
prisstrategier, samt fornyet kommunikasjons- og kvalitetsstrategi.  
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nØKKELtALL/ key figures
Norges Varemesse konsern

Tkr             2012       2011       2010        2009

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

268 739

-5 285

-12 284

-8 528 

299 812

1 074 245

182 387

357 617

837 536

1 377 540

60,80

718 773 

392 335

84 315 

66 895

46 889 

319 410

1 105 342

141 180

441 265

846 064

1 428 509

59,23

760 140 

268 412

8 581

 456

-750 

314 715

1 125 797 

206 136

 438 683

799 175 

 1 443 994 

 55,34

587 095 

368 695

86 983

76 704

55 313 

215 932

1 154 143 

132 807

 441 866

800 102 

 1 374 775 

 58,20

755 371



oslo spektrum
Oslo Spektrum fikk et godt økonomisk årsresultat på 7 Mkr i 
2012. Antall åpne arrangement gikk noe ned, men inntjening  
per arrangement har økt. Antall bedriftsarrangement var  
stabilt. Det totale antallet var innenfor normal årlig variasjon.         

De siste årenes oppgraderinger og forbedringer som utbedring 
av akustikken, nye tepper og stoler, samt muligheter for inn- 
deling til flere møterom for firmaevents, har blitt positivt mot-
tatt av arrangører, publikum og ikke minst ansatte. 
 
Norges største og markedsledende møte- og markedsplass 
Norges Varemesse har ambisjon om å opprettholde og utvikle 
rollen som vertskap for Norges største messesuksesser. 

Gjennom fokus på styrket samhold, økt kundetilfredshet og økt 
innovasjon vil vi tilstrebe å nå våre økonomiske og kvalitative mål. 

For å skape fornyelse og fremgang er vi avhengige av et nært 
samarbeid med det lokale næringsliv for sammen å lykkes i 
målet om å skape vekst. 

Norges Varemesse vil fortsatt fokusere på styrking av «messen 
som medium», samt tilrettelegge for gode og lønnsomme møte- 
og markedsplasser.  

siv Lunde Kolrud
Administrerende direktør
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styrking/ nedleggelse av etablerte messer
Som et ledd i arbeidet med å øke kvaliteten i enhver avholdt messe, har vi investert 
betydelige midler og gjennomført tiltak i enkelte av messene for å styrke disse i 2012 
og i årene fremover. 
 
I 2012 har vi også valgt å legge ned messer som ikke gav forventet avkastning. I 2012 
besluttet vi å avvikle messen Reiseliv med bakgrunn i at vi de senere år har sett at 
publikum og reiselivsbransjen nå prioriterer andre kanaler for kjøp og salg av reiser. 
Samtidig kommuniserte vi at vi ville vurdere om messen kunne revitaliseres i en ny 
form basert på en nær dialog med reiselivsbransjen. 

Norges Varemesse er miljøsertifisert 
Som første arena i Norge, er Norges Varemesse nå miljøsertifisert. Dette er et viktig 
og godt signal mot våre kunder og samarbeidspartnere hvor vi kan dokumentere 
bærekraftig drift. prosessen for å bli sertifisert pågikk i hele 2012, med systematisk 
gjennomgang av driften der nær 150 omfattende krav måtte oppfylles og doku-
menteres. 

Sertifiseringen vil gjelde for Norges Varemesse (drift) og egne messer (Gave &  
Interiør, JuleExpo, Oslo Motorshow, Nor-Shipping, Samler & Antikk, Dogs4All og 
Hagemessen). Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning.
 
messer
Med 37 avholdte messer hvorav 8 i egen regi, var 2012 et aktivt messeår. Messene 
genererte totalt 5 844 utstillere, samt 421 425 besøkende. Antall besøkende har hatt 
en økning på 2.3 % sammenlignet med forrige år.

Gave & Interiør, som er Norges Varemesses største messe og arrangeres to ganger i 
året, oppnådde i 2012 et totalt salg på 34 595m2 nettoareal. Dette er en økning på  
5 % sammenlignet med 2011. totalt antall besøkende på Gave & Interiør var 24 148 i 
2012, en økning på 3,5 % sammenlignet med fjoråret.

Messen med størst innovasjon i 2012 var Oslo Motorshow. Med betydelig fornyelses-
grad av aktiviteter, høstet messen stor oppmerksomhet og meget god dekning i  
media.
    
Kongresser, møter og events
Kongressåret 2012 ble svakere enn forventet. Dette forretningsområdet vil ha et 
stort potensial i de kommende år. Konkurransen blant øvrige kongressarenaer har 
økt	betraktelig,	 og	det	 kreves	 stor	grad	av	offensivt	 salgs-	og	markedsarbeid	 for	 å	
lykkes. I 2012 har det blitt ansatt flere nye ressurser som skal arbeide akivt mot dette 
segmentet. 
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LEDERGRuppEn, noRGES vAREmESSE KonSERn

Fra venstre:

siv Lunde Kolrud    Administrerende direktør Ledergruppen
Trond andersen    Direktør, egne arrangementer        Ledergruppen
sidsel Forsang stangebye  Administrasjonssjef            Stab
morten Nilsen     produkt- og forretningsutviklingssjef    Stab
arild Honningsvåg     Direktør, eksterne arrangementer     Ledergruppen
Tone rydjord        Salgs- og markedsdirektør         Ledergruppen
Bjørg aino evensberget  Fungerende økonomidirektør for Mette Raaum  Stab
morten myhre       teknisk direktør             Ledergruppen

Wiggo schie, daglig leder i Oslo Spektrum var ikke tilstede da bildet ble tatt.



elisabeth evjen
Styremedlem 
Næringslivets Hovedorganisasjon 

Carl otto Løvenskiold
Styremedlem
Hovedorganisasjonen Virke

Løvenskiold-Vækerø AS
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StYREtS mEDLEmmER 2012   

Tom Wingerei
Styreleder
Hovedorganisasjonen Virke

EFG Hov + Dokka AS

Kathrine mo
Styremedlem

Statoil	Vækerø	/	CCOM-BC

erling Øverland
Nestleder
Næringslivets hovedorganisasjon

trifolium AS

Jarle Håkon selte  
Ansatt representant

Norges Varemesse
 

rikke Lindahl 
Ansatt representant

Norges Varemesse

Torger reve
Styremedlem

Handelshøyskolen BI

pr. 31.12.2012

inSpiRASjon tiL GRØnnE finGRE
– hAGEmESSEn 2012



Jens Weme Nilsen
Rådets leder
Hovedorganisasjonen Virke
 
Jan Halstensen 
Næringslivets Hovedorganisasjon

Lars gørvell-Dahll  
Næringslivets Hovedorganisasjon
 
otto Østerlie  
Næringslivets Hovedorganisasjon
 
Inger Johanne solhaug 
Næringslivets Hovedorganisasjon
 
aage enghaug  
Næringslivets Hovedorganisasjon
 
stian røsand 
Næringslivets Hovedorganisasjon
 
John g. Bernander  
Næringslivets Hovedorganisasjon

Vegard Kjuus 
Hovedorganisasjonen Virke

Charlotte ehde-eliassen  
Hovedorganisasjonen Virke
  
Øistein gulbrandsen
Hovedorganisasjonen Virke
  
Tom Borthen
Hovedorganisasjonen Virke
   
Bror William stende 
Hovedorganisasjonen Virke
 
Bjørn Friedl 
Hovedorganisasjonen Virke
  
ola Hedstein
Norsk Landbrukssamvirke

erling Holmeset jr.
Norges Fiskarlag  

RåDEt foR noRGES vAREmESSE 2012
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Show, unDERhoLDninG oG finE DininG
– EvEnt 2012



Stiftelsen har ubetydelige fordringer og gjeld  
i utenlandsk valuta. Etter styrets vurdering er  
valutarisikoen minimal. Risiko for kurssvingninger 
knyttet til investeringer i noterte aksjer, obliga-
sjoner og fond er til stede i en viss utstrekning, 
men det er god spredning med hovedvekt på 
investeringer med begrenset risiko.

Renterisiko foreligger idet konsernet har lang-
siktig gjeld på 305 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. Stift-
elsens forhold har etter styrets oppfatning hit-
til ikke gjort det nødvendig eller aktuelt å inngå 
sikringstransaksjoner utover en rentebinding 
på lånene i konsernet.

regnskap Norges Varemesse konsern
Driftsresultatet til konsernet Norges Varemesse 
ble et underskudd på 5,3 millioner kroner i 2012 
mot et overskudd på 84,3 millioner kroner i 
2011.

Netto finansresultat var i alt -7 millioner kroner  
i 2012 mot -17,4 millioner kroner i 2011. En posi-
tiv avkastning på plasseringer i 2012 mot en 
negativ avkastning av plasseringer i 2011 ut-
gjorde den vesentlige endringen.

Underskudd	 før	 skatt	 ble	 12,3	millioner	 kroner	
mot et overskudd på 66,9 millioner kroner i 
2011.

Underskuddet	 ga	 en	 negativ	 skattekostnad	 for	
2012 på 3,8 millioner kroner mot en skattekost-
nad i 2011 på 20 millioner kroner, slik at årets un-
derskudd etter skatt ble 8,5 millioner kroner mot 
et overskudd på 46,9 millioner kroner i 2011.

Balanse
Konsernet har god soliditet med en egenkapital- 
prosent på 60,8.

Likviditeten utgjorde 207 millioner kroner pr. 
31.12.2012. Likviditeten er plassert i penge-
markedsfond, bankinnskudd, aksjefond og  
enkeltaksjer.

For stiftelsen er det av stor betydning at  
selskapet er solid, for å sikre utvikling av virksom- 
heten i tråd med næringslivets behov.

Konsernets kortsiktige gjeld består i hoved- 
sak av innbetalinger fra kunder som gjelder 
messer og konserter som arrangeres i år 2013, 
samt	 leverandørgjeld	og	avgifter/skatter	 til	det	
offentlige.

Investeringer
Investeringer i bygg, driftsmidler og utstyr ut-
gjorde i alt 12,3 millioner kroner i 2012.

arbeidsmiljøet
Etter flere år med nedgang, hadde sykefraværet 
i konsernet en svak negativ utvikling i 2012.

Korttidsfraværet økte fra 1,7 % i 2011 til 1,8 % 
i 2012. totalfraværet gikk opp fra 4,3 % i 2011 
til 4,6 % i 2012. Det arbeides aktivt med å re-
dusere sykefraværet. Det er i 2012 ikke registrert  
ulykker i bedriften.

på bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelse for 
ansatte i 2012, anser Styret at arbeidsmiljøet i 
bedriften er godt.

Styret vil takke ansatte og ledelse for god 
innsats og konstruktivt samarbeid i 2012.

Likestilling
Konsernet Norges Varemesse har totalt 95 fast 
ansatte hvorav 36 er kvinner og 59 er menn. 
Styret består av 3 kvinner og 5 menn. I ledelsen 
er det 5 menn og 4 kvinner.
 >>
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Virksomhetens art og hvordan den drives
Konsernet Norges Varemesse eier og driver lan-
dets største og ledende messesenter i Lillestrøm 
og Norges ledende konsertarena Oslo Spektrum. 
Virksomheten arrangerer egne messer og leier 
ut lokaler til messe- og kongressarrangører, kon-
serter, events og bedriftsarrangementer.

Året 2012
Konsernet Norges Varemesse fikk i 2012 et un-
derskudd før skatt på 12,3 mill. kroner. Stiftelsen 
Norges Varemesse hadde et underskudd på 12,9 
mill. kroner og konsernets største datterselskap 
Oslo Spektrum Arena bidro med et positivt  
resultat på 7 mill. kroner. Det svake resultatet i 
2012 må ses i sammenheng med at det i løpet 
av året har blitt foretatt betydelige investeringer 
for fremtiden i forbindelse med restrukturering 
av selskapets drift og organisasjon. på bakgrunn 
av at messesyklusen varierer fra år til år, har det 
i 2012 blitt gjennomført færre messer enn de  
to foregående årene. to av messene har krevd 
store investeringer som følge av behov for revi-
talisering.

Konsernet har god likviditet og det ble i 2012 
nedbetalt 75 mill. kroner i gjeld.

arrangement
De årlige resultatene i Norges Varemesse 
avhenger i stor grad av hvilke messer som  
arrangeres det enkelte år. Messenes periodiser-
ing veksler mellom halvårlige, årlige, hvert annet 
år og hvert tredje år. Messer som arena for faglig 
utvikling, oppdatering, opplevelser og under-
holdning har fortsatt en sterk posisjon. De fleste 
messene hadde positiv utvikling på måling av 
tilfredshet, gjennomsnittlig + 8,5 %. Likevel er 
messe- og møtebransjen følsom for konjunktur- 
endringer og utsatt for konkurranse både fra 
andre messearrangører, halleiere og andre 
markedsføringskanaler.

egne messer
Norges Varemesse har en sterk messeportefølje 
som viser en positiv utvikling for de fleste messer 
hva gjelder omsetning, antall utstillere og antall 
besøkende. Virkemidler for optimalisering av 
egne messer har vært målrettet fornyelse og 
bruk av digitale midler, større fokus på aktiviteter, 
opplevelser og underholdning. på fagmessene 
får vi gode resultater på Gave & Interiørmessene, 
SMAK og Nor-Shipping, mens blant publikums-
messene er det Oslo Motor Show, MC-messen, 
Dogs4All og Hagemessen hvor denne sats- 
ningen vises best.

eksterne arrangement
I tillegg til Norges Varemesses egne messer, 
arrangeres flere av de store messene i Norge 
med andre arrangører i våre lokaler i Lillestrøm. 
Det avholdes også et betydelig antall arrange-
menter og kjedemesser i samarbeid med thon  
Hotel Arena. Felles for disse har vært flere og 
mer fornøyde utstillere og besøkende i 2012 
enn tidligere år.

oslo spektrum
Oslo Spektrum hadde et godt økonomisk over-
skudd i 2012. Det var en liten nedgang i antall 
arrangementer, men sammensetningen og 
størrelsen på arrangementene bidro til at total 
omsetning holdt seg tilnærmet uendret fra året 
før. Arbeidet med vedlikehold, oppgraderinger 
og forbedringer ble videreført i 2012.

Oslo Spektrum hadde et overskudd på 7 mil-
lioner kroner etter avskrivninger på 8 millioner 
kroner for året 2012. Oslo Spektrum er et an-
svarlig selskap og 99 % av resultatet overføres 
Norges Varemesse.

opplysninger om finansiell risiko
Stiftelsens kundemasse er bredt og variert sam-
mensatt, og det er etter styrets oppfatning en 
begrenset markeds- og tapsrisiko for stiftelsen. 

StYREtS bEREtninG 2012



noRGES vAREmESSE
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Diskriminering
Konsernet arbeider for å fremme diskrimineringslovens formål  
innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet  
rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklings-
muligheter og tiltak for å unngå trakassering.

Ytre miljø
Virksomhetene forurenser i liten grad miljøet.

styret og administrasjon
De ansattes representanter i styret var på valg i 2012. Jarle Håkon 
Selte ble gjenvalgt, mens Ellen Colseth ble erstattet av Rikke  
Lindahl.

Det henvises til note 2 angående honorar til rådet, styret og  
administrerende direktør.

Årets resultat
Styret foreslår at årets underskudd etter skatt på 8,9 millioner 
kroner dekkes fra annen egenkapital.

Sum egenkapital vil etter dette utgjøre 833,3 millioner kroner.

Stiftelsen Norges Varemesses egenkapital blir da i hele 1000 kroner:

Grunnkapital 4 000
Annen egenkapital 829 264
Sum egenkapital 833 264

Konsernets egenkapital er etter dette 837,5 millioner kroner. 
Dette gir en egenkapitalprosent på 60,8 % pr. 31.12.2012 mot 
59,2 pr. 31.12.2011. Styret mener at konsernets egenkapital er 
tilfredsstillende. Egenkapitalen, sammen med forventning om 
god inntjening i årene fremover, tilsier at «fortsatt drift forutset-
ningen» er til stede, og regnskapet er utarbeidet på det grunn-
lag.

Utsiktene for 2013
Regnskapsresultatet for 2013 ventes å bli betydelig bedre enn i 
2012.	Det	arrangeres	store,	betydelige	messer	i	2013.	Økt	satsing	
på kongresser og corporate events, vil gi god økonomisk avkast-
ning.	Over	tid	vil	også	offensiv	utvikling	av	nye	messekonsepter	
gi	positiv	økonomisk	effekt.

Lillestrøm 31. desember 2012
13. mars 2013

Administrerende Direktør



bALAnSE pR. 31.12.2012 

Tkr Note  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
     
eIeNDeLer:     
aNLeggsmIDLer     
ImmaTrIeLLe eIeNDeLer     
Varemerker  
Goodwill  
Utsatt	skattefordel	 	
     
sUm ImmaTrIeLLe eIeNDeLer  
     
VARIGE DRIFtSMIDLER     
tomter  
Bygninger  
Maskiner og inventar  
Andre driftsmidler  
     
sUm VarIge DrIFTsmIDLer  
     
FINaNsIeLLe aNLeggsmIDLer     
Investeringer i datterselskap  
Lån til foretak i samme konsern   
Investeringer i andre  
     
sUm FINaNsIeLLe 
aNLeggsmIDLer  
     
sUm aNLeggsmIDLer  
     
omLØPsmIDLer     
ForDrINger     
Kundefordringer 
Konsernposter 
Andre kortsiktige fordringer  
    
sUm ForDrINger  
     
INVesTerINger     
Markedsbaserte aksjer, fonds, obl. m.v. 
     
sUm INVesTerINger  
     
BeTaLINgsmIDLer     
Kontanter, bank og 
postgiroinnskudd  
     
sUm BeTaLINgsmIDLer  
     
sUm omLØPsmIDLer  
     
sUm eIeNDeLer  

107
42

1 327

1 476

163 591
856 645

49 185
4 824

1 074 245

2 008

2 008

1 077 729

76 633

16 216

92 849

114 380

114 380

92 583

92 583

299 812

1 377 540

107
75

1 327

1 509

163 591
885 203

52 348
4 200

1 105 342

0

2 248

2 248

1 109 099

34 527

7 214

41 741

122 874

122 874

154 795

154 795

319 410

1 428 509

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

106
75

1 327

1 508

125 530
810 205

25 758
4 200

965 693

89 120
0

2 248

91 368

1 058 569

20 079

9 021

29 101

122 874

122 874

85 903

85 903

237 879

1 296 447

 KoNserN  Norges Varemesse

3
3
6

3
3
3
3

8
8
8

10

11

12
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RESuLtAtREGnSKAp

   Tkr      Note        2012       2011       2012     2011
     
DrIFTsINNTeKTer     
Salgsinntekter     
Leieinntekter     
Andre driftsinntekter    
     
sUm DrIFTsINNTeKTer   
     
DrIFTsKosTNaDer     
Prosjektkostad/Vareforbruk	 	 	
Lønn og sosiale kostnader   
Avskrivninger     
Andre driftskostnader    
     
sUm DrIFTsKosTNaDer   
     
DrIFTsresULTaT    
     
Inntekt på investering 
i datterselskap       
Andre renteinntekter    
Andre finansinntekter    
Verdiendring markedsbaserte 
fin. omløpsmidler     
Oppskrivning av finansielle 
anleggsmidler       
     
sUm FINaNsINNTeKTer   
     
FINANSKOStNADER     
Verdiendring markedsbaserte 
fin. omløpsmidler      
Rentekostnad konsernforetak     
Andre rentekostnader    
Andre finanskostnader    
     
sUm FINaNsKosTNaDer   
     
resULTaT aV FINaNsKosTN./INNT.  
     
orDINÆrT resULTaT FØr sKaTT  
     
Skattekostnad på ordinært resultat 
     
orDINÆrT resULTaT    
     
ÅrsresULTaT     
     
Som disponeres slik:     
Avsatt	til	annen	egenkapital(-)	/
dekket fra annen egenkapital (+)   

242 991
25 699

49

268 739

82 645
89 199
43 234
58 947

274 024

-5 285

6 090
3 502

330

9 922

16 651
270

16 921

-6 999

-12 284

3 756

-8 528

-8 528

8 528

386 738
5 263

333

392 335

116 821
86 464
43 225
61 510

308 020

84 315

0
6 223
1 239

190

7 652

7 305
0

17 502
265

25 072

-17 420

66 895

-20 006

46 889

46 889

-46 889

177 853
7 132

49

185 035

53 503
70 112
35 242
42 641

201 497

-16 462

6 959
4 922
3 502

330

0

15 713

0
0

11 975
183

12 158

3 555

-12 908

4 048

-8 860

-8 860

8 860

301 700
5 263

87

307 051

86 501
67 070
35 652
45 079

234 302

72 748

7 756
4 817
1 238

190

14 001

7 305
136

13 187
264

20 892

-6 891

65 857

-19 686

46 171

46 171

-46 171

 KoNserN  Norges Varemesse

1

2,9
3
4

17

8

8

8
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4 000

4 000

833 536

833 536

837 536

6 141
46 446

52 586

305 000
31

305 031

18 702
711

30 871
10 434

115 724

5 946

182 387

540 004

1 377 540

2 600
935 998
305 000

4 000

4 000

842 064

842 064

846 064

7 834
50 890

1 910

60 634

380 600
31

380 631

15 715
14 996

16 919
9 881

63 580
0

20 089

141 180

582 445

1 428 509

2 600
1 043 143

380 631

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

4 000

4 000

838 124

838 124

842 124

4 956
50 828

0

55 784

305 000
31

305 031

11 180
14 642

12 272
5 239

23 793
7 460

18 922

93 508

454 323

1 296 447

2 600
963 546
305 031

 KoNserN  Norges VaremessebALAnSE pR. 31.12.2012

Tkr  Note  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
     
egeNKaPITaL og gJeLD     
INNsKUTT egeNKaPITaL     
Grunnkapital  
     
sUm INNsKUTT egeNKaPITaL  
     
oPPTJeNT egeNKaPITaL     
Annen egenkapital  
     
sUm oPPTJeNT egeNKaPITaL  
     
sUm egeNKaPIaL  
     
gJeLD     
aVseTNINg For ForPLIKTeLser     
pensjonsforpliktelse  
Utsatt	skatt	 	
Andre avsetninger for forpliktelse   
     
sUm aVseTNINg For ForPLIKTeLser 
     
aNNeN LaNgsIKTIg gJeLD     
Gjeld til kredittinstitusjoner  
Annen langsiktig gjeld  
     
sUm aNNeN LaNgsIKTIg gJeLD  
     
KorTsIKTIg gJeLD     
Leverandørgjeld  
Betalbar skatt  
Skyldige	off.avgifter,	skattetrekk	
m.m.  
påløpne lønninger, feriepenger  
Forskudd fra kunder  
Gjeld til konsernselskap   
Annen kortsiktig gjeld  
     
sUm KorTsIKTIg gJeLD  
     
sUm gJeLD  
     
sUm egeNKaPITaL og gJeLD  
     
panteheftelser Oslo Kommune  
Bokført verdi av eiendeler som sikkerhet 
pantesikret restgjeld  

7

7

9
6

9b

5

6

15
13
14

Administrerende Direktør

Balanse pr. 31.12.2012

Lillestrøm 31. desember 2012
13. mars 2013
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-12 284
-14 972
43 234

-49
-1 693

-42 209
3 104

42 622

17 752

870
-13 969

690

-12 409

-75 600
-450

0
-76 050

-70 707

277 669
-70 707

0
206 962

92 583
114 380

206 962

66 895
-250

43 225
-87

-568
52 971
-1 040

-80 927

80 219

370
-23 130

0
-200

-22 959

0
0
0
0

57 260

220 409
57 260

0
277 669

154 795
122 874

277 669

-12 908
-14 619
35 242

-49
-1 989

-44 499
1 413

-7 138

-44 547

870
-5 979

0
-6 719

-11 829

0
0
0
0

-56 376

208 778
-56 376

0
152 402

38 023
114 380

152 402

65 857
-125

35 652
-87

-823
58 132
-1 068

-93 920

63 618

370
-16 134

0
-7 956

-23 720

0
0
0
0

39 899

168 879
39 899

0
208 778

85 903
122 874

208 778

   KoNserN        Norges VaremesseKontAntStRØmSAnALYSE

 Tkr           2012       2011      2012     2011
     
ÅreTs VIrKsomHeT / DrIFT     
Ordinært resultat før skatt   
periodens betalte skatter    
Ordinære avskrivninger    
Herav gevinst ved salg av anleggsmidler  
Endring pensjoner    
Endring kunder     
Endring leverandører    
Endring andre     
     
NeTTo KoNTaNTsTrØm DrIFT  (a) 
     
INVesTerINger     
Salg av varige driftsmidler (salgssum)  
Investert i varige driftsmidler   
Salg av andre investeringer   
Endring i finansielle anleggsmidler  
     
NeTTo KoNTaNTsTrØm
INVesTerINger    (B) 
     
FINaNsIerINg     
Nedbetaling langsiktige lån   
Utbetalt	utbytte		 	 	 	
Endring i egenkapital    
NeTTo KoNTaNTsTrØm FINaNsIerINg (C) 
     
NeTTo eNDrINg LIKVIDer   (a+B+C) 
     
LIKVIDITeTsreserVe 1.1   
Netto endring likvider    
Endring i limit trekkramme   
LIKVIDITeTsreserVe 31.12   
     
Kasse, bank m.v.     
Investeringer     
     
LIKVIDITeTsreserVe 31.12   

b2b i tEKnoLoGiEnS vERDEn
– 2012



aksjer og obligasjoner
Aksjer og obligasjoner oppført som omløps-
midler anses som én handelsportefølje, og vur-
deres til markedsverdi.

skatter
Skattene føres når de påløper, dvs. at skatte-
kostnaden er knyttet til det regnskapsmessige 
resultat før skatter. Skattekostnaden består 
av	betalbar	 skatt	 og	 endring	 i	 utsatt	 skatt.	 Ut-
satt skatt i balansen beregnes på grunnlag av 
midlertidige forskjeller mellom regnskapsmes-
sige og skattemessige verdier.

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 % og ved eventuell ut- 
bytteutdeling er andelen 66,7 %.

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 ensart-
ede prinsipper, ved at datterselskapet følger de 
samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

28 · Norges Varemesse · ÅRSRAppORt 2012 ÅRSRAppORt 2012 · Norges Varemesse · 29

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapsloven 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 klas-
sifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som 
skal tilbakebetales innen ett år fra etablerings-
tidspunktet er uansett klassifisert som omløps-
midler. Ved klassifisering av kortsiktig og lang-
siktig 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. Anleggs-
midler med begrenset økonomisk levetid av-
skrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av an-
skaffelseskost	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 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 kost-
pris etter fradrag for avskrivninger. Avskriv- 
ningene 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	 om	 prosjektkostnader/vare-
forbruk.

aksjer i andre selskap
Anleggsaksjer klassifisert som anleggsmidler, er 
vurdert til laveste verdi av historisk kostpris og 
virkelig verdi.

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.

For ytelsesordningen gjelder ellers følgende: 
Samlede forpliktelser er vurdert opp mot sam-
lede 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 pensjons-
midler nettoført og presentert under pensjons-
forpliktelser.

Regnskapsføring av kostnader skjer i samsvar 
med regnskapsstandarden om pensjonskost-
nader.

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 skrevet uttrykkelig.

REGnSKApSpRinSippER



Lønn og andre personalkostander

          KONSERN          NORGES VAREMESSE
Tkr    2012    2011   2012     2011

Lønnskostnader  
Arbeidsgiveravgift  
pensjonskostnader  
Andre ytelser  
Lønn mv. som er prosjektført  

sum lønn og personalkostnader  

Antall fast ansatte  

NoTe 3- Varige driftsmidler

Konsern  Goodwill, patenter og patenter Driftsmidler tomter og      Sum
 immatr. eiendeler   bygg

Anskaffelseskost	pr.	1/1		 	 		 		
tilgang       
Avgang      
Anskaffelseskost	pr.	31/12		 	 		 		
    
Akk.	av/nedskr.	pr	1/1		 	 		 		
Årets avskrivninger       
tilbakeført avskrivning
solgte driftsmidler      
Akk.	av/nedskr.	pr.	31/12		 	 		 		
    
Bokført verdi 1.1      
Bokført verdi 31.12      
Avskrivningssatser       

67 024
11 274

8 974
7 105

-5 177 

89 199

95

66 786
10 133

8 626
5 962

-5 043 

86 464

103

47 477
8 343
7 187
7 105

0

70 112 

74

47 128
7 805
6 978
5 160

0

67 070 

80

131 488
10 033

1 558
139 963

79 170
11 806

737
90 238

52 319
49 725

20-25 % 

1 288 533
2 267

0
1 290 800

239 710
31 395

0
271 105

1 048 823
1 019 696

0-5 %
 

1 426 2282 
12 300

1 558
1 436 971

324 905
43 234

737
367 401

1 101 324
1 069 570

 

6 207 
0 
0 

6 207

6 025 
33

0
6058

182
149

0-30 %

0 
0 
0 
0

0
0

0
0

0
0 %

Ytelser til styret

 Navn      Tittel    Honorar Tkr

 tom Wingerei (Leder)    Styreformann    185
	 Erling	Øverland	(Nestleder)		 	 Nestleder	styret			 	 140
 Elisabeth Evjen    Styremedlem    115
 Carl Otto Løvenskiold    Styremedlem    115
 Kathrine Mo     Styremedlem    115
 torger Reve     Styremedlem    115
 Ellen Marie Colseth (tidl. styremedlem)  Ansatterepresentant   115
 Jarle Håkon Selte    Ansatterepresentant   115
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notER tiL REGnSKApEt foR 2012

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 18% av konsernets inntekter i 2012 kommer fra utenlandske utstillere.

NoTe 2- Lønn og andre personalkostnader
Lønn og andre godtgjørelser til administrerende direktør utgjør tkr 1.539.820,-

Administrerende direktør har de samme pensjonsordninger som de øvrige 
ansatte.

tidligere administrerende direktør har avtalefestet lønn frem til fylte 67 år, 
23.7.2014, samt en avtalefestet pensjonsordning utover firmaets kollektive pen-
sjonsordning med en nåverdi på 14,2 mill. kroner. I tillegg har to tidligere direk-
tører avtalefestet lønn frem til fylte 67 år til henholdsvis 15.07.2014 og 10.10.2014 
til en nåverdi på 3 mill. kroner. tre av lederne i ledergruppen har en avtale om 
førtidspensjon fra fylte 65 år med lønn fra 75% til 100% frem til 67 år. Det er av-
satt 3 mill. kroner for denne forpliktelsen.

Styrets og rådets honorar i Norges Varemesse utgjør henholdsvis tkr 1 015 og 
tkr 134. Honorar til valgkomiteen utgjorde tkr 24. Det ble avholdt 6 styremøter i 
løpet av 2012, fremmøteprosenten var på 94%.

Oversikten er basert på gjennomførte møter i 2011 med utbetaling i 2012
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Norges Varemesse  Goodwill, patenter og patenter  Driftsmidler   tomter og       Sum
   immatr. eiendeler              bygg

Anskaffelseskost	pr.	1/1		 	 		 		
tilgang       
Avgang       
Anskaffelseskost	pr.	31/12		 	 		 		
    
Akk.	av/nedskr.	pr	1/1		 	 		 		
Årets avskrivninger      
tilbakeført avskrivning
solgte driftsmidler      
Akk.	av/nedskr.	pr.	31/12		 	 		 		
    
Bokført verdi 1.1      
Bokført verdi 31.12      
Avskrivningssatser      

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 4,8 mill. kroner mot 4,2 mill. kroner i 2011.

78 492
4 310
1 558

81 244

52 734
7 661

737
59 658

25 758 
21 587

20-25% 

1 154 689 
0
0

1 154 689

218 955
27 547

0
246 502

935 735
908 188

0-5%

1 234 387
4 310
1 558

1 237 140

272 713
35 242

737
307 217

961 674
929 922

NoTe 4 - andre driftskostnader

Tkr            KONSERN  NORGES VAREMESSE 
    2012     2011   2012  2011 

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

sum andre driftskostnader   

revisjon utgjør;
Tallene er i hele 1000
Revisjon    
Regnskap	/	skatt		 	 	
Annen bistand    
Rådgivning mva    
sum    

Fordeling revisjon/rådgivning     
datterselskap      

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

sum

3 598
13 029

1 269
13 965
27 086

58 947

320
61
72

453

3 603
14 412

1 780
15 799
25 915

61 510

471
61
35

105
672

98
22

120

3 598
8 149

0
10 377
20 516

42 641

200
40
62

302

15
6

21

3 603
9 416

0
11 357
20 703

45 079

315
40
25

105
485

10

10

1 206 
0 
0 

1 206

1 205
33

0
1 058

181
148

0-30 %

0 
0 
0 
0

0
0

0
0

0
0 %

annen
rådgivning

regnskap/
skatt

Lovpålagt
revisjon

mESSEn mED StØRSt innovASjon
– oSLo motoRShow 2012



NoTe 7 - egenkapital

Norges Varemesse er en selveiet stiftelse. egenkapitalen ved utgangen av 2012 var;

             KoNserN             Norges Varemesse
Tkr       2012   2011  2012  2011
     
Grunnkapital
Annen Egenkapital

sum

spesifikasjon av endringer

Egenkapital 1.1
Årets resultat disponert 
Effekt	av	utbytte/resultatavvik	i
Utdanningsmessene	i	2009

egenkapital 31.12

Trondheim	Messesenter	AS	eier	50	%	av	aksjene	i	Utdanningsmessen	AS.	50	%	av	egenkapitalen	utgjør
tkr	912	i	2012	og	tkr	628	i	2011.	Regnskapene	i	Utdanningsmessene	ble	fastsatt	etter	regnskapet	til
Norges Varemesse. Det ble vedtatt et utbytte på tkr 450 samlet.

4000
833 536

837 536

846 064
-8 528

837 536

4000
842 064

846 064

799 175
46 889

846 064

4000
829 264

833 264

842 124
-8 860

833 264

4000
838 124

842 124

795 953
46 171

842 124
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NoTe 5 – Langsiktig gjeld
Renter på lån er kostnadsført med tkr 16 625 mot tkr 17 471 i 2011. 75,6 millioner av gjelden ble nedbetalt i 2012. 
Siste avdrag for nedbetaling av resterende gjeld forfaller i august 2027.

NoTe 6 - skatter

               KoNserN              Norges Varemesse
 Tkr           2012       2011       2012      2011
     
midlertidige forskjeller
Anleggsreserve
Gevinst- og tapskonto
Avsetning til tap på kunder 
Skattemessig avsatt kunder 
pensjonsforpliktelser 
Regnskapsmessige avsetninger 
Aksjer forskjell regnskap - skatt 
Aksjer skal ikke lenger inngå her 
Fremførbart underskudd 
Investert i Ans (konsern) 
Ikke utlignet forskjell 
sum forskjeller 

Utsatt	skatt	nedskrevet	tomt	inkl.	over	
Neddiskontert	verdi	UB	

Utsatt skatt / skattefordel 28 % 

Endring i midlertidige forskjeller 

endring i utsatt skatt / skattefordel 

resultat før skatter 
Endring i midlertidige forskjeller 
Andre forskjeller 
Effekt	grunnlag	utsatt	skatt	endringer	få	
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
skattepliktig inntekt

Betalbar skatt
Formuesskatt 4
Etterslep tidligere år 
Utsatt	skatt	IB
Utsatt	skatt	UB
Årets endring i utsatt skatt 
Årets skattekostnad 

skattegjeld
Betalbar skatt
sum betalbar skatt i balansen

161 867
36 325
-2 233
1 576

-6 141
0
0
0

-25 658
0

141
165 878

-1 502
175

45 119

15 835

-4 434

-11 834 
15 835

2 956
0

170
-330

-7 030
4 291

0
-3 052

31
1 038

291
421
-23

49 562
45 119
-4 444
-3 756

711
711

147 292
45 406
-2 040

658
-7 834
-1 910
-3 008
3 008

0

177
181 749

-1 502
175

49 562

-24 006

6 722

66 895
-23 904

4 448
468

1 679
7 115

-7 834
3 901

25
-1 238

395
51 949

14 546
450

-1 711
42 841
49 562

6 722
20 006

14 996
14 996

148 679
33 778
-1 700
1 717

-2 967
0
0
0

-25 658
11 804

165 655

-1 502
175

45 056

15 875

-4 445

-12 908
15 875

2 926
0

605
-330

-6 959
4 248

13
-3 502

31
0

0
421
-23

49 501
45 056
-4 445
-4 048

421
421

136 049
42 222
-1 500

835
-4 956

0
-3 008
3 008

0
8 878

181 529

-1 502
175

49 501

-23 994

6 718

65 857
-23 994

4 403
468

1 550
7 115

 -7 756
3 862

25
-1 238

395
50 687

14 192
450

-1 675
42 783
49 501

6 718
19 686

14 642
14 642
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NoTe 8 - aksjer, obligasjoner og andre fonds (morselskap)

          antall aksjer/    Kostpris   markedsverdi/ Tkr          andeler      bokført verdi
     
aksjer/aksjefond
Skagen Global
Skagen Vekst
Skagen Kon-tiki
Holberg Norden
Ensco- fusjonert pride
BWG Homes
prime Office, tyskland
Gjensidige
Orkla Asa A-aksje
Warren	Wicklund	Utbytte
Nordea pp Aksjekupong Norsk Hydro
sum omløpsaksjer

Pengemarkedsfond/obligasjoner
DnB Likviditet
Skagen Høyrente
Skagen Høyrente Institusjon
Nordea Likviditet pensjo
Sparebank 1 SR bank 
sum pengemarkedsfond/obligasjoner 

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

sum anleggsaksjer

Investert i datterselskap
Utdanningsmessene	AS	A	aksjer
H. Johansen Ltd. 
Moteuken i Oslo AS
Oslo Spektrum Arena Ans
Oslo Spektrum Kontor Ans
Lån til Oslo Spektrum Arena Ans
sum investert i datterselskap

Totalt

6 015
5 985

11 068
801

1 563
49

182
1 357
1 227
2 998
4 090

35 334

5 743
45 420
15 986
10 801

1 095
79 045

114 380

3
40
25

0
80

707
1 363

20
10

2 248

61
33 462

1 728
60 784

45
61 648

157 727

274 354

7 200,7203
4 659,2112

21 299,5242
4 531,5879
4 778,0000
4 000,0000

25,0000
16 799,0000
25 000,0000

1 336,8166
500,0000

5 747,0276
448 796,4140
159 805,7030

10 643,8787
1 000 000,0000

1
4
1
3
1

1 829
36

200
0

50
5

840
99 %
99 %

2 415
2 408
9 532
1 000
1 424

132
1 678

942
1 376
3 000
5 000

28 909

5 743
45 420
15 986
10 801

1 000
78 950

107 859

3
40
75

120
165

1 967
1 800

20
10

4 200

61
33 462

9 082
53 824

45
61 648
96 474

208 533

innovASjon, oppLEvELSER oG unDERhoLDninG
– noRGES vAREmESSE



               KoNserN              Norges Varemesse
Tkr         2012    2011   2012   2011
     
Tilskudd m.v
pensjonspremie betalt
Arbeidsgiveravgift betalt
Utbetalt	vedr	AFP
Utbetalt	pensjon	drift	inkl	ag
sum tilskudd

Netto balanseført 1.1 
Årets resultat 
sum tilskudd inkl. betalt premie

Netto balanseført 31.12 

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.

6 135
0

105
2 010
8 250

-7 834
-6 557
8 250

-6 141

46
32
10

5 615
0

254
841

6 711

-8 402
-6 143
6 711

-7 834

52
31
11

5 122
0

105
2 010
7 237

-4 956
-5 248
7 237

-2 967

34
30

9

4 796
0

234
832

5 862
 

-5 779
-5 039
5 862

-4 956

38
29

9

6 558
2 184

232

8 974

43
54

6 143
1 175
1 308

8 626

52
51

5 248
1 939

0

7 187

31
43

5 039
881

1 058

6 978

38
42

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

73 650
-77 383

-3 733

15 347

11 614

-21 768

4 013

-17 755

-6 141

4 767
1 122
3 672

0
0

-3 004
6 557

2 179
105

2 010
4 294

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

69 550
-72 088

-2 538

16 576

14 039

-20 929

3 924

-17 005

-2 967

3 446
1 168
3 470

0
0

-2 836
5 248

2 179
105

2 010
4 294
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NoTe 9 – Pensjoner m.v.

3,80
4,10
3,25
3,25
0,10

71 300
-76 537

-5 237

15 022

9 785

-22 250

4 631

-17 619

-7 834

4 807
741

4 076
0
0

-3 480
6 143

1 811
254
841

2 906

3,80
4,10
3,25
3,25
0,10

67 700
-71 574

-3 874

16 176

12 302

-21 889

4 631

-17 258

-4 956

3 502
934

3 888
0
0

-3 284
5 039

1 811
234
832

2 877

                   KoNserN    Norges Varemesse
Tkr            2012       2011      2012            2011
     
Forutsetninger
Diskonteringsrente
Avkastning
Lønnsvekst
Prisvekst/G-regulering
pensjonsregulering

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

Balanseført overdekning

Usikrede ordninger
Løpende avtaler 
Effekt	av	estimatendringer,	 
ikke resultatført

Underdekning usikrede ordninger 

Netto balanseført verdi 

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

Pensjonsutbetalinger
Sikrede ordninger
AFp
Usikrede	ordninger
sum utbetalinger

              KoNserN                            Norges Varemesse
Tkr             2012     2011   2012   2011
     
Pensjonskostnader
Kostnader ytelsesordningen (se note 9) 
premie innskuddsordningen 
Andre pensjonskostnader 

sum pensjonskostnader 

Andre pensjonskostnader er i hovedsak premier knyttet til ny og gammel avtalefestet pensjon.

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.



                KoNserN  Norges Varemesse
Tkr          2012     2011   2012   2011
     
Avsetning renter langsiktig lån
Oppgjør NSB, utbetalt 2012
påløpt ikke forfalt kostnad

sum

3 009
0

2 937

5 946

3 976
13 417

2 696

20 089

3 009
0

1 050

4 059

3 816
13 417

1 688

18 922

NoTe 14 – annen kortsiktig gjeld

NoTe 15 – Forskudd fra kunder

Forskudd på kunder er standleie, registreringsavgift og tekniske tjenester på messer i 2013 som er  
fakturert i 2012, samt billettinntekter på konserter og arrangement som avholdes i 2013.

NoTe 16 – Nærstående parter

Med unntak av transaksjoner mellom selskapene som inngår i konsernet og som er eliminert i konsol-
deringen, er det ingen transaksjoner med nærstående parter som trenger nærmere redgjørelse.

NoTe 17 – resultat og balanse konsernselskap

resultat            oslo spektrum           Utdanningsmessene as
Tkr         2012     2011    2012   2011
     
Driftsinntekter

Driftskostnader

Driftsresultat

Finansresultat

resultat før skatt

Balanse           oslo spektrum  Utdanningsmessene as
         2012     2011   2012   2011
 
eiendeler

Egenkapital
Gjeld

sum egenkapital og gjeld

83 005

72 597

10 408

-3 378

7 030

161 158

61 004
100 153

161 158

82 968

72 146

10 821

-2 987

7 835

182 978

53 975
129 004

182 978

9 284

8 600

683

92

775

12 905

1 824
11 081

12 905

9 329

8 530

800

67

866

12 551

1 257
11 295

12 551
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premie for innskuddspensjon var for konsern tkr 2 184 i 2012 og tkr 1 175 i 2011. premien for 
Stiftelsen Norges Varemesse var tilsvarende tkr 1 939 i 2012 og tkr 881 i 2011. Antall ansatte i 
innskuddsordningen for konsernet var 54 i 2012 og 51 i 2011. For Stiftelsen Norges Varemesse  
var ansatte med i ordningen 43 mot 42 i 2011.

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 2,4 mill. kroner til tap på kundefordringer. Avsetningen ansees tilstrekkelig til å dekke
påregnelig tap i kundemassen, herav 1,7 mill. kroner i morselskapet.

NoTe 11 – andre fordringer

                KoNserN  Norges Varemesse
Tkr         2012      2011    2012   2011
     
tilgode ansatte
Forskuddsbetalt prosjekt
Forskuddsbetalte utgifter
Varelager

sum

244
8 245
7 727

0

16 216

248
4 125
2 358

483

7 214

237
8 245
4 708

13 190

248
4 125
4 648

9 021

NoTe 12 – Bankinnskudd, kontanter m.m.  
  
Bundne bankinnskudd er skattetrekksinnskudd og utgjør pr 31.12.2012 tkr 2 597 og utgjorde  
pr. 31.12.2011 tkr 3 106. Skattetrekksinnskudd for konsernet utgjorde pr. 31.12.2012 tkr 3 726 og  
pr. 31.12.2011 tkr 4 422. 

NoTe 13 – gjeld til konsernet 

Tkr          2012      2011 
     
Moteuken i Oslo AS
Henry Johansen Ltd AS
Lån til Oslo Spektrum 

sum gjeld konsernselskap

0
1 500
3 399

4 899

2 659
1 402
3 399

7 460
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oslo spektrum
Oslo Spektrum enjoyed a solid annual result of NOK 7 million in 
2012. the number of open events declined somewhat, but earn-
ings per event increased. the number of company events is stable. 
When it comes to the number of events overall, this is within normal  
annual variation. 
 
Upgrades	 and	 improvements	 carried	 out	 this	 past	 year,	 such	 as	 
improving acoustics, new carpets and chairs, dividing up meeting 
rooms for company events, have been positively received by organ-
izers, the general public and not least the employees. 

Norway’s largest and leading meeting and marketplace 
Norges Varemesse has ambitions to maintain and develop our role 
as host for Norway’s largest and most successful trade fairs.
 
By focusing on working closely together, increasing customer satis-
faction and facilitating innovation, we aim to reach our financial and 
quality goals. 

to generate renewal and progress, we depend on close collabora-
tion with local businesses in order to succeed together in our goal to 
generate growth. 

Norges Varemesse will continue to focus on strengthening xhibitions 
as a relevant marketing channel and facilitate good and profitable 
market- and meeting places.

siv Lunde Kolrud
Managing Director
 

 

44 · Norges Varemesse · ÅRSRAppORt 2012

eNgLIsH sUmmarY

ANNUAl	REPORT	–	A	MESSAGE	FROM	ThE	MANAGING	DIRECTOR

In summary, 2012 was a year in which we focused on restruc- 
turing Norges Varemesse in order to meet future expecta-
tions and demands from customers. Norges Varemesse aims to  
offer	 attractive	 arenas	 and	 concepts	 for	 exhibitions,	 trade	 fairs,	 
congresses and events that ensure customer satisfaction and  
generate positive market results and profitability. this year we have  
implemented an extensive range of structural and reorganizational 
measures, in addition to acquiring several important resource per-
sons with sales and market-oriented expertise. Long-term strate-
gies and work terms have been agreed on with the objective of  
becoming more customer and market oriented. 

We have invested in several important strategic measures that to 
some extent explain the weak annual result of NOK -8,528 million. 
Investments made during the year, however, will ensure a solid 
foundation for future, long-term growth. 

reorganization
In 2011, a new, long-term strategy was laid out for Norges  
Varemesse designed to maintain our role as the leading force in 
Norway for exhibitions and congresses for the business market.

An	 important	 step	 in	 these	 efforts	 has	 been	 to	 evaluate	 and	 
operationalize our organisational structure, work methods 
and allocation of responsibilities among the various technical  
sectors. the result has been a matrix organization where we have 
grouped the various technical functions into new departments.

New resources and additional expertise
the goal of Norges Varemesse is to achieve satisfied customers 
and profitable growth. In order to reach these goals, we have  
increased resources in sales and marketing significantly in 2012. 
In addition, a new position in business development has been 
established to develop new – as well as further develop existing 
–	exhibitions/events.	

Customer and market focus
Our current strategy is to increase the overall customer experi-
ence for all customer categories. In 2012, we have implemented 
various measures and established a structure to develop our 
competitive edge in connection with our stronger customer 
and	market	orientation.	An	important	feature	of	these	efforts	has	
been to establish new customer and price strategies, as well as 
renew our communications and quality-assurance strategy. 

strengthening/ discontinuing established shows
In furtherance of our goal of increasing quality in each exhibition 
we organize, we have invested significantly and implemented 
measures in specific events to boost them in 2012 and in the 
years ahead. 

In 2012, we have also chosen to discontinue events that did not 
generate anticipated return. In 2012, a decision was made to 
discontinue the Norway International Meeting and travel Fair  
(Reiseliv) because the experience in recent years has shown 
that the general public and the travel industry prioritize other  
channels for marketing and purchasing travel products. 
 
At the same time we have made it clear that we hold open the 
chance that Reiseliv could be revitalized in a new form based on 
a close dialogue with the travel industry. 

Norges Varemesse is eco-certified 
As the first arena in Norway, Norges Varemesse is now environ-
mentally certified. the designation is an important and con- 
vincing signal to our customers and collaboration partners 
that we are committed to ensuring sustainable operations. the  
process of becoming certified took place throughout 2012, with 
a systematic review of operations in which close to 150 compre-
hensive requirements had to be documented. 
 
the certification applies to Norges Varemesse (operations) and 
specific exhibitions: Gift & Interior, Xmas Expo, Oslo Motor Show, 
Nor-Shipping, Antiques & Collectibles, Dogs4All and the Garden-
ing Show. Miljøfyrtårn is the national certification scheme.
 
Trade fairs
With 37 exhibitions a year, eight of which we organize ourselves, 
2012 was an active year. the exhibition activity attracted a total 
of 5844 exhibitors and 421 425 visitors. the number of visitors  
increased by 2.3 % compared to the previous year.

the Gift & Interior Show, which is staged two times a year, 
achieved a 5 % increase in sales per square meter compared to 
2011. the Gift & Interior Show attracted 24 148 visitors in 2012, 
which is an increase of 3.5 % compared to the year before.

the most innovative exhibition was the 2012 Oslo Motor Show. 
As a result of a significant renewal of activities in the fall, the 
event received excellent media coverage and attention. 

Congresses, meetings and events
the year for congresses in 2012 was weaker than expected, but 
we see a large potential to increase this business area in the  
coming year. the competition among the other congress arenas 
has increased significantly, and an aggressive sales and marketing 
effort	will	be	required	to	succeed.	 In	2012,	several	new	resource	
persons have been hired to work with this segment. 

«2012 – a year of restructuring to secure future growth»
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Business and operations
the Norges Varemesse group owns and operates the country’s 
largest and leading exhibition and congress centre at Lillestrøm 
outside Oslo, and Oslo Spektrum in the city centre – the country’s 
largest concert arena. the business comprises the organization of 
our own shows, and the hire of premises to other exhibition and 
congress organizers, concerts, events and company programs.

results for 2012
the group reported a pre-tax loss of NOK 12.3 million in 2012. 
the group’s largest subsidiary, Oslo Spektrum, made a positive 
contribution to the results with a profit of NOK 7.0 million, while 
Norges Varemesse posted a loss of NOK 12.9. the weak overall 
result in 2012 is attributable to significant future-oriented invest-
ments in connection with restructuring of the company’s opera-
tions and organization. Due to intervals between specific shows 
varying from one year to two or three, fewer shows were held in 
2012 compared to the two previous years. two of the shows held 
in 2012 required major investments in connection with revitaliza-
tion	efforts.

the group’s consolidated liquidity is good, and overall debt in 
2012 was reduced by a total of NOK 75 million.

events
the annual results in Norges Varemesse depend to a great  
extent on which exhibitions are staged in the relevant year. Inter-
vals between specific shows vary from one year to two or three. 
the exhibitions with a strong position have themes relating to 
professional development, updating expertise, adventure and 
entertainment. Customer satisfaction measures for most exhibi-
tions have shown an average improvement of +8.5 %. Still, the 
exhibition and congress sector is sensitive to fluctuations in the 
economy and are exposed to competition from other organisers, 
major hall owners and other marketing channels. 

own exhibitions
We have a strong portfolio of exhibitions that show a positive 
development with regard to turnover, number of exhibitors 
and number of visitors. the measures implemented to improve 
our own exhibitions include renewal and use of digital media 
and more focus on activities, experiences and entertainment.  
Among the trade fairs, we have good results with Gift &  
Interior, Smak (restaurant, catering and grocery trade sectors) and  
Nor-Shipping, while among the general public shows positive 
progress has been most prominent for the Oslo Motor Show, MC,  
Dogs4All and the Gardening Show. 

events for others
In addition to our own events, our premises in Lillestrøm host 
a number of the largest exhibitions in Norway with other orga- 
nizers. A number of events and exhibitions are held in collabo-
ration with thon Hotel Arena. the common thread in all these 
events are more satisfied exhibitors and visitors in 2012 than in 
previous years. 

oslo spektrum
Oslo Spektrum reported a profit in 2012. they experienced a 
slight decrease in the number of events, but the composition 
and size of the events helped to ensure about the same turn- 
over as the year before. the work on maintenance, upgrading and  
improvements was continued in 2012. 

Oslo	 Spektrum	 reported	 a	 profit	 of	 NOK	 7	million	 after	writeoffs	
amounting to NOK 8 million in 2012. Oslo Spektrum is a publicly 
listed company, and 99 % of the profit is transferred to the Norges 
Varemesse group.

Information concerning financial risk
Our customer base is wide and varied in composition, and the 
board believes that there is limited risk of market or monetary 
loss in the coming years. the group has very little outstanding 
debt and receivables in foreign currencies. the exposure and 
risk in connection with currency fluctuations is in the board’s  
opinion minimal. the risk of rate fluctuations linked to invest-
ments in publicly traded shares, obligations and funds exists to a 
certain extent, but the exposure is distributed by having the main  
emphasis on investments carrying limited risk. 

Interest rate fluctuations represent a certain level of risk in that 
the group has long-term debt totalling NOK 305 million.

the board is of the opinion that there are no significant finan-
cial risks regarding assets, debt, results and the group’s general 
financial situation. the foundation’s strategy is to avoid any form 
of financial exposure, and the posts that are at risk are not large 
enough	 to	 represent	 a	 threat	 by	 rate/interest	 changes	 etc.	 In	
the board’s opinion, the foundation’s position has not made it  
necessary to enter into hedging agreements, beyond binding the  
interest on loans in the group. 

Consolidated profit and loss account
the consolidated operating loss for the Norges Varemesse group 
in 2012 was NOK 5.3 million, compared to a profit of NOK 84.3 
million in 2011. 

Net financial expenses totaled NOK 7 million in 2012, compared 
to NOK 17.4 million in 2011. A positive yield on placements in 
2012 compared to a negative yield on placements in 2011 is a 
significant	reason	for	the	difference.

the pre-tax loss was NOK 12.3 million, compared to a profit of 
NOK 66.9 million in 2011. the loss resulted in a tax expense of 
NOK 3.8 million in 2012, compared to NOK 20 million in 2011. the 
loss for the year after taxes was thus NOK 8.5 million, compared 
to a profit of NOK 46.9 million in 2011. 

Balance sheet and liquidity
the group’s capital adequacy is satisfactory, with an equity ratio 
of 60.8 per cent. 
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Liquidity totaled NOK 207 million at 31.12.2012. these liquid  
reserves are placed in money market funds, bank deposits, unit 
trusts and equities. 

It is very important for the foundation, that it is financially sound 
in order to secure the development of the exhibition centre in 
line with the needs of the business community. 

the group’s short-term debt consists mainly of payments from 
customers related to exhibitions and events being staged in 
2013, as well as accounts payable and taxes.

Investment
Investments in buildings, operating assets and equipment 
amounted to NOK 12.3 million in 2012. 

Work environment
After many years with decline, the rate of sick leave in the group 
experienced a slight negative development in 2012. the short-
term sick leave increased from 1.7 % in 2011 to 1.8 % in 2012. 
Overall sick leave increased from 4.3 % in 2011 to 4.6 % in 2012.  
An	active	effort	is	being	made	to	reduce	the	rate	of	sick	leave.

No accidents were registered to have occurred in the company 
in 2012. 

Based on the work environment survey of employees in 2012, 
the board deems the work environment in the company to be 
satisfactory.

the board would like to thank employees and management for 
hard	work	and	a	constructive	collaborative	effort	in	2012.

gender representation
the Norges Varemesse group has a total of 95 permanent  
employees, of which 36 are women and 59 are men. the board 
consists of 3 women and 5 men. the management group  
consists of 5 men and 4 women.

anti-Discrimination efforts
the group is working to support the intention behind the  
Anti-Discrimination Act. Implemented measures include fair  
recruitment, wage and work conditions, promotions, develop-
ment	 opportunities	 and	 efforts	 to	 prevent	 any	 form	 of	 harass-
ment.

external environment
the group’s activities result in a limited amount of pollution  
being released into the environment.

Board and administration
Employee board representatives were up for election in 2012. 
Jarle Håkon Selte was reelected, while Ellen Colseth was replaced 
by Rikke Lindahl.

Reference is hereby made to Note 2 regarding remuneration to 
the council, the board and to the managing director.

equity
the board proposes that the net loss after taxes of NOK 8.9 mil-
lion be covered from other equity. Equity will thereafter total 
NOK 833.3 million.

Foundation Norges Varemesse equity (in round 1000 kroner):
Basic capital            
Other equity  
total equity          

the group’s consolidated equity after this is NOK 837.5 million, 
which yields an equity ratio of 60.8 % at 31.12.2012, compared to 
59.2 % at 31.12.2011. the board believes that the group’s equity is 
satisfactory. Combined with the anticipation of good earnings in 
the year ahead, this means that the going concern assumption is 
realistic, and the accounts have been prepared on that basis. 

Prospects for 2013
Accounting results for 2013 are expected to improve significantly 
compared to 2012. Large and important shows will be staged 
in 2013. Additional emphasis will be placed on congresses and  
corporate events, which should provide good financial return for 
the company. In time, the ongoing development of new trade 
fair concepts should also contribute positively financially. 



viSjon
Norges Varemesse skal være 
den ledende kraft i Norge for

•	 messer	og	møteplasser
•	 kongresser	og	opplevelser
 … som styrker næringslivet
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