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VIRKSOMHET
Stiftelsen Norges Varemesse er en næringsdrivende stiftelse  

med røtter tilbake til 1920.

Stiftelsen eier og driver Norges Varemesse i Lillestrøm og Oslo Spektrum  
i Oslo som er blant landets største og ledende møteplasser og arenaer for 

arrangering av messer, utstillinger og kongresser, konserter, sport- og 
 kulturarrangementer, samt events og bedriftsarrangementer.

Virksomheten i Oslo Spektrum består i hovedsak av å leie ut arenaen  
til eksterne arrangører, mens Norges Varemesse har et betydelig innslag  

av egne arrangementer og arrangementer som gjennomføres  
i samarbeid med ulike fag- og bransjeorganisasjoner.

•
FORMÅL

Stiftelsen Norges Varemesse har som formål å være til for næringsliv, kulturliv 
og organisasjonsliv ved å tilrettelegge møteplasser som bidrar til økt handel, 

kunnskapsdeling og inspirasjon, herunder kjøpe, selge, utvikle og forvalte fast 
eiendom og delta i andre selskaper som støtter opp under formålet

•
VISJON

Stiftelsen Norges Varemesse skal være den ledende kraften i Norge på å utvikle 
og organisere effektive, inspirerende og verdiskapende møteplasser.

•
FORRETNINGSIDÉ

Stiftelsen Norges Varemesse skal eie og utvikle arenaer og tilby attraktive 
møteplasser som bidrar til økt handel, nettverksbygging og inspirerende 

 underholdning. Vi skal utvikle og arrangere møteplasser, både i egen regi  
og i samarbeid med andre, som bidrar til å styrke næringslivets 

 konkurranseevne og berike kultur- og organisasjonslivet. 

•
HISTORIKK
Se side 54.
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ADM. DIREKTØR HAR ORDET

2019 – ET REKORDÅR!
Stiftelsen Norges Varemesse avslutter tiåret med  rekordomsetning 
på hele 476 MNOK i 2019, en vekst på 29 MNOK siden siste toppår 
i 2017. Ca 40 arrangementer ble avholdt på Norges Varemesse og 81 
konserter, show og eventer ble arrangert i Oslo Spektrum.

Gunn Helen Hagen
Administrerende direktør



ÅRSRAPPORT 2019
STIFTELSEN NORGES VAREMESSE

5

Vi har satt nye publikumsrekorder, arrangert konferanser 
i verdensklasse, designet spennende utstillingsområder, 
solgt, bygget opp og ned i et rasende tempo hvor det ene 
arrangementet har avløst det andre. Konsernets ansatte 
har gjort en formidabel innsats og deres kompetanse og 
lange erfaring er helt unik og avgjørende for å lykkes.

Over 4 500 utstillere har hatt utstillinger hos oss og over 
600 000 personer har besøkt arenaene våre i løpet av 2019.

Det er gledelig å kunne notere vekst i flere arrangement 
og vi får gode tilbakemeldinger fra kunder og besøkende, 
både på oss som arena og som destinasjon. Vår unike 
plassering på to av Norges største kollektivknutepunkt er 

en forutsetning for å arrangere store møteplasser. Bære-
kraftige og fremtidsrettede arrangement må levere sømløs 
og effektiv logistikk.

Flere store og flotte arrangement ble avholdt på Lille-
strøm i 2019, Nor-Shipping med totalt 47 500 delegater, 
Bygg Reis Deg med rekord på nesten 45 000 besøkende 
for å nevne noen. Stiftelsens formål om å skape positive 
ringvirkninger i samfunnet fikk et ekstra løft da EAN 
Congress, verdens tredje største konferanse for nevrologi, 
ble avholdt på Lillestrøm i juni med 6 300 registrerte 
kongress-delegater fra hele verden. Visit Oslo estimerte 
dette arrangementet alene til verdi for besøksnæringen i 
Norge til over 100 millioner kroner.
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NYE SATSINGER I OSLO OG LILLESTRØM SKAL 
SKAPE FREMTIDENS MØTEPLASSER
Stiftelsen Norges Varemesse er spesialisert i å legge til 
rette for slike unike opplevelser og møter. Våre to «hjem» 
på Lillestrøm og Oslo Spektrum utfyller hverandre og 
danner utgangspunkt for en nasjonalt ledende og inter-
nasjonalt sterk posisjon.

Denne posisjonen er imidlertid ikke gitt, men tilkjempet. 
Og selv om menneskenes behov for møteplasser ikke vil 
endre seg, kan vi aldri ta for gitt at internasjonale stjerner, 
verdensledende bedrifter og store nasjonale messer vil 
fortsette å velge Stiftelsen Norges Varemesse som plattform.

Fra 1. januar 2020 var nye Lillestrøm kommune et faktum, 
med et mål om å bli Norges mest attraktive kommune. 

FØDT: 1920. FORNYET: HVERT ÅR SIDEN
Norges Varemesse runder 100 år i 2020. Stiftelsen har 
aldri vært større, gjennomført flere arrangementer og hatt 
en sterkere internasjonal posisjon enn i dag. I en tid hvor 
teknologiutvikling og endrede forbruksmønstre har redu-
sert gjennomsnittsbedriftens levetid betydelig, oppleves 
det som en prestasjon å opprettholde rollen som betydelig 
samfunnsaktør i hundre år.

I Stiftelsen Norges Varemesse tar alle våre aktiviteter 
 utgangspunkt i møter mellom mennesker. Det er dette 
som er kilden til vedvarende og økende relevans. Selv om 
samfunnet er langt mer diversifisert enn for hundre år 
siden, og selv om utvalget og tilgangen til produkter har 
eksplodert, er den menneskelige biologien mer eller mindre 
uforandret i samme periode.

Mennesker har behov for å komme sammen. Vi vil lukte, 
smake, høre, føle og oppleve i fellesskap. Enten man 
 skaper opplevelser, konferanser eller selger produkter vil 
man være avhengig av å etablere sterke følelser av felles-
skap, tilhørighet eller en historie som oppleves som 
 meningsbærende for de involverte.
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Stiftelsen Norges Varemesse er ved inngangen til sitt hundrede år  
spesialisert i meningsfulle møteplasser mellom mennesker, bedrifter og kultur. 

Disse møteplassene har igjen en katalyserende og verdiskapende  
effekt for samfunnet, kunder og våre oppdragsgivere.

For Stiftelsen Norges Varemesse er det en selvfølge å 
bidra til å bygge Lillestrømsamfunnet. Vi vil derfor utvikle 
en helt ny bydel som skal omgi messeanlegget i Lille-
strøm. Vår visjon er at fremtidens gjester skal bli møtt av 
en grønn, levende bydel som aktiviserer og  engasjerer 
fastboende og besøkende. Vi tror at et levende Lillestrøm 
vil styrke Norges Varemesse som destinasjon, og samtidig 
tilføre lokalsamfunnet store verdier. Beregninger fra 
Menon Economics har vist at prosjektet  «Lillestrøm 
NXT» kan skape 2 400 nye arbeidsplasser og bidra med 
94 millioner til velferd i nye Lillestrøm kommune.

30 år etter åpningen er Oslo Spektrum en av landets mest 
populære scener. Vi er stolte av å forvalte bygget som ble 
planlagt og reist av visjonære politikere som ville revita-
lisere Grønland og Vaterland. Nå mener vi det er på tide 
med et nytt løft ved å realisere de opprinnelige planene 
om Oslo Spektrum som flerbruksarena. Derfor planlegger 
vi å bygge en ny scene i tilknytning til det eksisterende. 
Planen er en fleksibel sal med plass til 3 000 publikum-
mere. En slik scene vil gjøre at Oslo Spektrum kan skape 
flere unike opplevelser; konserter med ledende nasjonale 
og internasjonale artister, arrangementer og konferanser. 

Vi planlegger prosjektet for at folk i hele byen skal pro-
fittere på «Spektrumkvarteret». Tårnet over scenen, som 
med sine 1 000 kontorplasser skal finansiere byggingen, 
skal planlegges med svært høye miljøkrav. Samtidig til-
rettelegger vi ikke for en eneste ny bilist, men slutter oss 
helhjertet bak visjonen om et sentrum dominert av syklis-
ter, fotgjengere og kollektive transportløsninger. Fore-
løpige beregninger viser dessuten at «Spektrumkvarteret» 
vil tilføre Oslo 700 nye arbeidsplasser.

Foto: Kim
 Erlandsen, NRK P3
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Det er et mål å bruke konsernets samlede kunnskap og 
ressurser for å bidra til en bære kraftig utvikling både 
økonomisk, sosialt og miljømessig, og i tillegg opptre 
ansvarlig i tråd med egne og internasjonalt aner-
kjente prinsipper for samfunnsansvar og bære kraft.

Virksomheten påvirker det ytre miljø gjennom 
drift og gjennomføring av arrangementer i 
Norges Varemesse og Oslo Spektrum. Kon-
sernet jobber aktivt for at påvirkningen skal 
være så beskjeden som mulig, blant annet 
gjennom energi-effektiv drift og ansvarlig 
avfallshåndtering.

Virksomheten er Miljøfyrtårnsertifisert og 
enkelte arrange ment er ISO:20121 sertifisert 
eller er i arbeid for å gjøres sertifiserbare.

MILJØFYRTÅRN
Norges Varemesse har vært sertifisert Miljø-
fyrtårn siden 2012, og ble resertifisert i 2019. 
Dette er Norges mest brukte sertifikat for 

NORGES VAREMESSE

EN BÆREKRAFTIG 
ARENA I VERDENSKLASSE!
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virksomheter som vil dokumentere sin miljø-
innsats og vise samfunnsansvar. Som serti-
fisert virksomhet oppfylles krav om at tiltak 
gjennomføres  løpende for en mer miljøvenn-
lig drift og godt arbeidsmiljø.

ISO:20121 – SUSTAINABLE EVENT  
MANAGEMENT SYSTEMS
Omfang og policy
Vi skal være en ledende aktør og inspira-
sjonskilde i Norge og internasjonalt, innenfor 
bærekraftige møteplasser og arrangementer. 
Bærekrafts-arbeidet baserer seg følgende 
bærekrafts-mål (SDG):
• SDG 11: Bærekraftige byer og samfunn
• SDG12: Ansvarlig forbruk og produksjon
• SDG17: Samarbeid for å nå målene

Omfang av ledelsessystemet for bærekraf-
tige  arrangement ved Norges Varemesse
Ledelsessystemets omfang omfatter alt som 
skjer i egen regi og innenfor eget bygg i Lille-
strøm, herunder også egne arrangementer.

Bærekraftspolicy
Norges Varemesse skal være en ledende 
 aktør og inspira sjonskilde i Norge og inter-
nasjonalt, innenfor  bærekraftige møteplasser 
og arrangementer.

Vi skal oppnå dette ved å tilfredsstille aktu-
elle krav og forventninger fra våre interes-
senter og ved kontinuerlig å utvikle og 
 forbedre vårt ledelsessystem og bærekrafts- 
arbeid innenfor miljø, sosialt og økonomi.

Alt vårt arbeid skal ha full transparens mot 
omverden og aktivt kommuniseres utad.

Vi skal beskytte det ytre miljø mot forurens-
ning ved valg av miljøvennlige materialer 
og prosesser. For å oppnå vår mål  setting skal 
vi søke å heve alle medarbeideres bevissthet 

og kunnskapsnivå på områdene helse, miljø 
og  sikkerhet (ESG).

Bærekraftsarbeidet baseres på følgende 
 bærekraftsmål (SDG)
SDG 11: Bærekraftige byer og samfunn
Norges Varemesse ønsker gjennom egne 
 aktiviteter å  påvirke nærområdet og sam-
funnet på en positiv måte. Herunder også i 
vårt arbeid med utvikling av eiendom, samt 
etablering av egne messer/konferanser med 
fokus på temaet for eksempel FoodScape og 
Evolve Arena.

SDG 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Norges Varemesse satte i 2019 særlig fokus 
på ansvarlig forbruk og produksjon.

SDG 17: Samarbeid for å nå målene
Norges Varemesse er et sentralt møtested 
som samler 4-5 000 utstillere og rundt 
500 000 personer besøker  arenaene våre 
hvert år. Å finne og kommunisere bære-
krafts-løsninger i samarbeid med både leie-
tagere og  leverandører er et fokus.

NOR-SHIPPING – FØRST UT
Den internasjonale møteplassen for alle innen 
shipping og havbasert næring, Nor- Shipping, 
ønsker å sette en ny standard for det mari-
time og havbaserte event segmentet, og ble 
i juni 2019 som første i denne næring serti-
fisert etter ledelsessystem for ISO 20121 – 
the Sustainable Events Management System 
Standard for Events Organi sations. Nor- 
Shipping tar denne muligheten og utfordringen 
for å utvikle bærekraftig business i hav-
næringen, og vil påvirke og motivere andre 
til å bevise sitt grønne fokus. Ved ISO-serti-
fisering for bærekraftige events viser vi sosial 
ansvarlighet og forplikter oss til å redusere 
de miljø messige fotavtrykk og arbeide etter 
Sustainable  Development Goals.

An ISO certification for sustainable events is awarded to events that are 
 demonstrably socially  responsible, committed to reducing their environmental 

footprint and working towards the  Sustainable Development Goals. We are 
proud to award Nor-Shipping the first such certificate within the maritime industry.

- Remi Eriksen, Group President and CEO in DNV GL
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HOVEDTALL

Kronebeløp i millioner kroner Note 2019 2018 2017 2016 2015

RESULTATUTVIKLING
Driftsinntekter 476 387 447 292 381 

Resultat før avskrivning (EBITDA) 1 90 79 104 61 55 

Resultat før skatt 1 59 52 -126 10 3 

Årsresultat 44 35 -97 10 3 

BALANSE OG SOLIDITET
Sum eiendeler 1 352 1 325 990 1 202 1 240 

Sum gjeld 538 554 255 368 408 

Egenkapital 814 770 736 834 832 

Egenkapitalandel 60 % 58 % 74 % 69 % 67 %

GJELD OG LIKVIDITET
Langsiktig rentebærende gjeld 308 312 76 80 179

Netto rentebærende gjeld 202 194 0 11 71 

Likviditetsreserve 2 155 168 149 119 109

AKTIVITET
Antall arrangementer 91 137 127 135 112

Antall utstillere 4 817 4 833 5 087 4 310 5 308 

Antall besøkende 739 523 693 609 762 008 663 154 684 276 

1)  Resultatet i 2017 er belastet med ekstraordinær nedskrivning av eiendom med MNOK 180. Resultatet gir derfor ikke et 
rettvisende bilde av ordinær drift i 2017 som var et godt år.

2) Inkludert ubenyttede trekkrettigheter / kassekreditt.
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OMSETNING

BESØKENDE, UTSTILLERE 
OG ARRANGEMENTER

OMSETNING  
PR. KATEGORI 

2019

Fagmesser
Publikumsmesser
Kongress/Corp
Konserter
Annet

57 %
21 %
4 %

14 %
4 %

OMSETNING  
PR. ARENA  

2019

Norges Varemesse
Oslo Spektrum

79 %
21 %

ANTALL  
BESØKENDE

739 523

Norges Varemesse
Oslo Spektrum

370 874
368 649

ANTALL  
UTSTILLERE

4 817

Norges Varemesse
Oslo Spektrum

4 658
159

ANTALL  
ARRANGEMENTER

91

Norges Varemesse
Oslo Spektrum

35
56
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VIRKSOMHETEN
Stiftelsen Norges Varemesse er en næringsdrivende stif-
telse med røtter tilbake til 1920. Stiftelsen har som formål 
å være til for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv og 
holder til i Lillestrøm. Vårt oppdrag er å tilrettelegge gode 
møteplasser som bidrar til økt handel, kunnskapsdeling 
og inspirasjon.

Konsernet eier og driver Norges Varemesse i Lillestrøm 
og Oslo Spektrum i Oslo som er blant landets største og 
ledende møteplasser og arenaer for arrangering av messer 
og utstillinger, kongresser, konserter, sport- og kultur-
arrangementer, samt events og bedriftsarrangementer. 
Virksomheten i Oslo Spektrum består i hovedsak av å leie 
ut arenaen til eksterne arrangører, mens Norges  Varemesse 
har et betydelig innslag av egne arrangementer og arrange-
menter som gjennomføres i samarbeid med ulike bransje-
organisasjoner.

NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM
Arrangementsmessig var 2019 et godt år for Norges Vare-
messe. Totalt 370 874 personer besøkte areanaen i Lille-
strøm gjennom året. Det ble gjennomført 15 arrangement 
i egen regi. Fordelingen var 6 fagrelaterte arrangement 
mens 9 var rettet mot publikum. Totalt hadde disse arrange-
mentene 3 245 utstillere. På publikumssiden var Oslo 
Motor Show størst med totalt 43 518 besøkende i 2019. 
Andre populære publikumsarrangementer var Sjøen for 
Alle, Camp Villmark, MC Messen og Hagemessen. 

Største fagarrangementet i 2019 var Nor-Shipping som 
avholdes hvert andre år. Nor-Shipping er en av verdens 
viktigste møteplasser for shippingbransjen spesielt og 
maritim næring generelt, og for første gang omfattet Nor- 
Shipping også havromsindustriene.

STYRETS ÅRSBERETNING 2019

ANTALL ARRANGEMENT ANTALL BESØKENDE

Totalt 27 eksterne arrangører gjennomførte sine arrange-
menter hos Norges Varemesse i 2019, med totalt 1 413 
utstillere. Av de største kan nevnes Bygg Reis deg og 
Caravan som gjennomførte gode og solide arrangementer. 
Nykommer av året var Norwegian Horse Festival med i 
overkant av 15 000 besøkende.

Frekvensen på arrangementene som avholdes varierer fra 
årlig til hvert tredje eller fjerde år. Dette gjenspeiles i de 
årlige resultatene for Norges Varemesse. Markedet har de 
siste årene vært i endring, og evne til tilpasning for å møte 
nye markedstilpassede krav er avgjørende. Kravet til mer 
effektive, fleksible og moderne løsninger for både utstil-
lere og publikum øker. Trenden er at tradisjonelle messer 
og utstillinger får et stadig høyere faglig innhold med 
konferanser og gode foredragsholdere.

OSLO SPEKTRUM, OSLO 
Totalt 81 arrangementer ble gjennomført i 2019 med totalt 
369 000 besøkende. Arrangementene dekker et stort 
 spekter fra konserter, show og sport til messer, events- og 
bedriftsarrangementer. Aktiviteten gjennom året viser at 
fysiske møteplasser som gir hver enkelt deltager en unik 
opplevelse fortsatt er aktuelt og populært. For å imøte-
komme og levere på økende krav til en veldrevet arena 
som også i fremtiden kan gi gode opplevelser, ble  arenaen 
oppgradert med en økning i tribunekapasiteten fullført i 
2019.

Stiftelsen har en visjon om å gjøre Oslo til en attraktiv 
destinasjon for internasjonale kongresser, og investerer 
for tiden store ressurser i å få regulert inn et nytt tilbygg 
beliggende inntil dagens arena som kan romme en kon-
gressal med plass til 3 000 mennesker og tilhørende møte-
romskapasitet. Oslo mangler et fullverdig kongressbygg 
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DRIFTSINNTEKTER   Beløp i millioner kroner SOLIDITET

og er klart minst i Norden på internasjonale konferanser. 
Et kongressbygg vil derfor skape positive vekstimpulser 
til hele byen og ikke minst hotell- og restaurantnæringen, 
men realiseringen av prosjektet er avhengig av politisk 
tillatelse. Planen er blant annet å bygge et 29 etasjers 
kontorbygg for å skape nødvendig økonomi i prosjektet 
og få nok plass til alle funksjoner som kreves.

RESULTATUTVIKLING
2019 ble et godt år for konsernet Stiftelsen Norges Vare-
messe, med vekst i omsetningen til etablerte arrangementer 
og tilfredsstillende resultater i satsing på nye arrange-
menter. I tillegg har det vært god fremdrift i regulerings-
prosjekter i både Lillestrøm og Oslo.

Som følge av omorganiseringen i 2018 hvor  virksomheten 
ble flyttet fra Stiftelsen Norges Varemess til Norges Vare
messe AS har morselskapet ingen driftsinntekter i 2019. 
Sum driftsinntekter for konsernet endte på MNOK 476 
mot MNOK 387 mill året før.

For morselskapet viser driftsresultatet før skatt et under-
skudd på MNOK 1,4 og et underskudd etter skatt på 
MNOK 2,2.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for konsernet 
viser et overskudd på MNOK 89,8 mot MNOK 79,2 i 
2018. Det er normalt at omsetning og resultat svinger fra 
år til år på grunn av arrangementer som avholdes hvert 
annet og hvert tredje år. 

Driftsresultat etter avskrivninger for konsernet endte i 
2019 på MNOK 65,3 mot MNOK 56,9 i 2018.

I konsernet viser netto finansposter i 2019 en kostnad på 
MNOK 6,8 mot en kostnad året før på MNOK 4,5.

For konsernet viser ordinært resultat før skattekostnad et 
overskudd på MNOK 58,5 mot et overskudd på MNOK 
52,4 i 2018. Overskuddet ga en skattekostnad for 2019 

på MNOK 14,0. Etter skattekostnad viser årsresultat et 
overskudd på MNOK 44,5 mot et overskudd året før på 
MNOK 35,1.

Kontantstrømmen er god. Kontantstrøm fra  operasjonelle 
aktiviteter for konsernet utgjorde MNOK 99,2 mot 40,5 
MNOK i 2018. Netto kontantbeholdning pr 31.12.2019 
for konsernet utgjorde MNOK 182,8 mot 173,7 i 2018.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Styret foreslår at årets underskudd etter skatt i morsel-
skapet Stiftelsen Norges Varemesse på MNOK 2,2 dekkes 
ved overføring fra annen egenkapital. Sum egenkapital 
vil etter dette utgjøre MNOK 791,2 for morselskapet.

Stiftelsen Norges Varemesses egenkapital utgjør således 
pr 31.12.2019 (NOK 1 000):

Grunnkapital     4 000
Annen egenkapital 787 186
Sum egenkapital 791 186

BALANSE
For konsernet Stiftelsen Norges Varemesse er det av stor 
betydning å ha tilfredstillende soliditet til å drive innova-
sjon og videreutvikle virksomheten.

Konsernets egenkapital pr 31.12.2019 utgjør MNOK 
814,3 som tilsvarer en egenkapitalandel på 60 % mot 
58 % året før. Styret mener at konsernets egenkapital er 
tilfredsstillende. 

Konsernet har god likviditet. Likviditetsreserven  utgjorde 
MNOK 182,8 pr 31.12.2019.

Konsernets kortsiktige gjeld består i hovedsak av for-
skudd fra kunder for messer og konserter som arrangeres 
i 2020, samt leverandørgjeld og avgifter/skatter til det 
offentlige. Langsiktig gjeld utgjør MNOK 307,6 ved årets 
slutt.
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INVESTERINGER
Investeringer i eiendom og varige driftsmidler utgjorde i 
2019 i alt MNOK 105,8 inkludert anlegg under arbeid og 
endring lagerbeholdning driftsmidler for utleie.

OPPLYSNINGER OM FINANSIELL RISIKO
Konsernets kundemasse er bred og variert sammensatt, 
og det er etter styrets oppfatning begrenset markeds- og 
tapsrisiko. Konsernet er lavt eksponert på fordringer og 
gjeld i utenlandsk valuta, og valutarisikoen er etter styrets 
vurdering minimal.

Konsernet har lav gjeldsgrad og etter styrets oppfatning er 
den finansielle markedsrisikoen også lav ut i fra en samlet 
vurdering av eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. 
Strategien er at konsernet ikke i vesentlig grad skal ekspo-
neres for finansiell 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.

FORUTSETNINGER OM FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt 
drift og gir etter styrets vurdering et rettvisende bilde av 
morselskapet og konsernets eiendeler og gjeld, finansiel-
le stilling og resultat. Det har etter styrets vurdering ikke 
inntrådt forhold etter årsskiftet som er vesentlig for å 
vurdere konsernets økonomiske stilling pr 31.12.2019. 
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved av-
leggelsen av årsregnskapet. For hendelser etter balanse-
dato vises det til siste avsnitt.

STYRE, ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ 
Fire styremedlemmer var på ordinært valg i 2019. Styre-
leder Jan Halstensen, styremedlem Ole Anders Engebret-
sen og styremedlem Berit Kjøll ble gjenvalgt for 2 år. 
Styremedlem Rolf Baisgård som representant for Virke 
ble erstattet med Kai Gulbrandsen. Carl Otto Løvenskiold 
(Virke) gikk ut av styret på grunn av maksimal funksjons-
tid som styremedlem og ble erstattet av Knut Strand 
 Jacobsen. Ole Erik Almlid gikk ut av styret og inn i valg-
komiteen for Stiftelsen. Dette med bakgrunn i hans 

overgang til NHO som adminitrerende direktør. Almlid 
ble erstattet av Egil Olsvik fra NHO.

Arbeidsmiljøet i konsernet vurderes som godt og er 
 preget av motiverte medarbeidere som yter god innsats. 
Åpenhet, samarbeid og tillit er vesentlige faktorer for 
miljøet og det arbeides aktivt med tiltak for å opprett-
holde et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Korttids-
fraværet var 2 % i 2019 og totalfraværet var 7,1 %. Det 
arbeides aktivt med å redusere sykefraværet. Det er i 2019 
ikke registrert ulykker i konsernet.

Konsernet tilstreber en balansert fordeling mellom kjøn-
nene. Konsernet har totalt 107 fast ansatte hvorav 43 
(40 %) er kvinner og 66 (60 %) er menn. Styret består av 
1 kvinne og 7 menn. I ledelsen er det 3 kvinner og 6 
menn. Virksomheten arbeider aktivt, målrettet og plan-
messig for likestilling og ved rekruttering, både internt 
og eksternt, prioriteres personlige kvalifikasjoner fremfor 
kjønn. Kvinner og menn gis like muligheter, og det er 
ingen vesentlige forskjeller i lønn til kvinnelige og mann-
lige ansatte i sammenlignbare stillinger.

Konsernet arbeider for å fremme diskrimineringslovens 
formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter 
blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, for-
fremmelse, utviklingsmuligheter og tiltak for å unngå 
trakassering.

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR
Det er et mål å bruke konsernets samlede kunnskap og 
ressurser for å bidra til en bærekraftig utvikling både øko-
nomisk, sosialt og miljømessig, og opptre ansvarlig i tråd 
med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for sam-
funnsansvar og bærekraft.

Norges Varemesse er Miljøfyrtårnsertifisert siden 2012. 
Dette er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter 
som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise sam-
funnsansvar. Som sertifisert virksomhet oppfylles krav 
om at tiltak gjennomføres løpende for en mer miljø-
vennlig drift og godt arbeidsmiljø. 

Virksomheten påvirker det ytre miljø gjennom drift og 
gjennomføring av arrangementer i Norges Varemesse og 
Oslo Spektrum. Konsernet jobber aktivt for at påvirkningen 
skal være så beskjeden som mulig, blant annet gjennom 
energieffektiv drift og ansvarlig avfallshåndtering. 

UTSIKTENE VIDERE FREMOVER OG HENDELSER 
ETTER BALANSEDATO
Norges Varemesse og Oslo Spektrum er blant landets 
største og ledende areaner og konsernet opplever god 
 etterspørsel og interesse for arrangementer i begge 
 arenaene. Organisasjonen har høy fokus på investering i 
innovasjon gjennom utvikling av nye konsepter og 
 styrking av eksisterende arrangementer. Innovasjon og 

ANTALL ANSATTE
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Kai Jeroen Gulbrandsen 
STYREMEDLEM 

REPR. VIRKE
Administrerende direktør 
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Ole Anders Engebretsen
STYREMEDLEM 
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Astrup Fearnley AS

Per-Ole Moen
STYREMEDLEM 

ANSATTREPR. OS
Administrerende Direktør 
Oslo Spektrum Arena AS

Per Sårheim
STYREMEDLEM 

ANSATTREPR. NV
Teamleder  

Norges Varemesse AS

Gunn Helen Hagen
ADM. DIREKTØR

Stiftelsen 
Norges Varemesse

Lillestrøm, 23. april 2020

Per-Ole Moen Gunn Helen Hagen
Administrerende direktør

Per Sårheim

videreutvikling er et langsiktig og krevende arbeid der 
overordnet mål er å opprettholde konsernets posisjon som 
en ledende aktør innen arrangering av møteplasser som 
bidrar til økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. 

Konsernet har solid økonomi og styret ser store utvik-
lingsmuligheter i begge arenaene. På lengre sikt er det 
styrets ambisjon at videreutvikling av arenaene skal bidra 
til positiv vekst, ikke bare for konsernet, men også for 
næringslivet og samfunnet for øvrig i og rundt arenaene. 
På denne bakgrunn ser styret positivt på konsernets 
 muligheter videre for årene som kommer. 

I 2020 er datterselskapene Norges Varemesse og Oslo 
Spektrum Arena påvirket av koronaviruset som har 
 rammet store deler av verden. På bakgrunn av samfunns-
messige hensyn for å hindre smitte av koronavirus, og 
som følge av myndighetenes vedtak om å forby alle 
innendørs arrangementer med mer enn 500 deltakere, ble 

alle arrangementer som skulle vært avholdt i mars og 
april, utsatt eller avlyst. Som følge av dette utgjør inn-
tektsbortfallet for mars og april totalt MNOK 52.

Situasjonens varighet er ikke avklart, og datterselskapene 
jobber med ulike senarioer for oppstart av arrangementer 
igjen. Ved avlysning eller flytting av arrangementene ble 
det umiddelbart igangsatt kostnadsbesparende tiltak og 
permittering av ansatte. Datterselskapene vil søke å 
 nyttiggjøre relevante tiltak som er kommet fra myndig-
hetenes side. Konsernets og datterselskapenes likviditets-
situasjon er god, men vil bli utfordret dersom situasjonen 
blir langvarig. Dialogen med bankforbindelsen er god og 
konsernet vil sikres tilgang på likvider ved behov. Kon-
sernet med datterselskap er solid og har god egenkapital, 
og det er ikke usikkerhet om fortsatt drift.

Styret vil takke ansatte og ledelse for meget god innsats 
og meget konstruktivt samarbeid i 2019.

Jan Halstensen
Styreleder

Berit Kjøll

Knut Strand Jacobsen
Nestleder

Ole Anders Engebretsen

Egil Olsvik
STYREMEDLEM 

REPR. NHO
Tidligere Nortura 

Innolope AS

Berit Kjøll 
STYREMEDLEM 
EKSTERN REPR.
Idrettspresident 

Norges Idrettsforbund

Kai Jeroen GulbrandsenEgil Olsvik



Et vellykket event er et 
krevende arbeid med tusenvis av  

detaljer som skal på plass.



MORSELSKAP KONSERN

2018 2019 Beløp i NOK 1 000 Note 2019 2018

185 820 0 Salgsinntekt 1 421 592 303 469

6 056 0 Leieinntekt 1 54 040 47 853

51 078 0 Annen driftsinntekt 1 280 35 184

242 954 0 SUM DRIFTSINNTEKT 475 912 386 506

81 361 0 Varekostnad 168 828 128 442

71 218 0 Lønnskostnad 8,9 143 505 108 382

51 760 2 117 Annen driftskostnad 9 73 774 70 456

204 340 2 117 SUM DRIFTSKOSTNAD FØR AVSKRIVNING 386 107 307 280

38 614 -2 117 DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNING (EBITDA) 89 805 79 226

4 381 0 Avskrivning 2 24 494 22 331

34 233 -2 117 DRIFTSRESULTAT 65 312 56 895

41 011 753 Finansinntekt 11 2 674 1 599

5 840 35 Finanskostnad 11 9 483 6 094

35 171 718 NETTO FINANSPOSTER -6 809 -4 494

69 404 -1 399 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 58 503 52 401

7 279 779 Skattekostnad 10 14 004 17 315

62 125 -2 178 ÅRSOVERSKUDD (+) / ÅRSUNDERSKUDD (-) 44 499 35 086

-62 125 2 178
Som disponeres slik: 
Avsatt til (-) / dekket fra (+) annen egenkapital

-62 125 2 178 SUM OVERFØRINGER

RESULTATREGNSKAP
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MORSELSKAP KONSERN

2018 2019 Beløp i NOK 1 000 Note 2019 2018

EIENDELER

0 0 Varemerker 2 3 966 4 785

0 0 Goodwill 2 0 399

0 0 Andre immaterielle eiendeler 2 13 338 7 021

0 0 SUM IMMATRIELLE EIENDELER 17 304 12 204

0 0 Tomter 2, 4 231 043 231 043

0 0 Bygninger 2, 4 767 650 718 391

0 0 Maskiner og inventar 2 55 974 29 026

0 0 Andre driftsmidler 2 39 560 57 530

0 0 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1 094 227 1 035 991

788 100 788 100 Investering i datterselskap 12 0 0

878 0 Investering i felleskontrollert virksomhet 13 0 867

53 53 Investering i aksjer og andeler 14 53 53

789 031 788 153 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 53 919

789 031 788 153 SUM ANLEGGSMIDLER 1 111 583 1 049 114

0 0 Varelager 712 827

1 980 129 Kundefordringer 44 515 82 796

0 16 Andre kortsiktige fordringer 12 349 18 078

3 694 0 Fordring på selskap i samme konsern 3 0 0

31 31 Markedsbaserte aksjer og andeler 14 31 31

27 253 14 284 Bankinnskudd og kontanter 5 182 808 173 745

32 957 14 461 SUM OMLØPSMIDLER 240 415 275 476

821 988 802 613 SUM EIENDELER 1 351 998 1 324 590

BALANSE 
EIENDELER
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MORSELSKAP KONSERN

2018 2019 Beløp i NOK 1 000 Note 2019 2018

EGENKAPITAL OG GJELD

4 000 4 000 Grunnkapital 7 4 000 4 000

4 000 4 000 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 4 000 4 000

789 364 787 186 Annen egenkapital 7 810 296 766 399

789 364 787 186 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 810 296 766 399

793 364 791 186 SUM EGENKAPITAL 814 296 770 399

0 0 Pensjonsforpliktelse 8 20 178 19 750

8 652 8 226 Utsatt skatt 10 19 857 14 049

8 652 8 226 SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER 40 035 33 799

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 4 307 568 311 477

31 0 Annen langsiktig gjeld 31 31

31 0 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 307 599 311 508

2 150 1 286 Leverandørgjeld 3 26 168 32 428

1 319 1 201 Betalbar skatt 10 8 023 1 555

-43 0 Skyldige off.avgifter, skattetrekk m.m. 17 617 24 807

0 0 Forskudd fra kunder 6 106 508 126 096

9 881 300 Gjeld til selskap i samme konsern 3 0 0

6 635 414 Annen kortsiktig gjeld 3 31 751 23 999

19 941 3 201 SUM KORTSIKTIG GJELD 190 068 208 884

28 624 11 427 SUM GJELD 537 702 554 191

821 988 802 613 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 351 998 1 324 590

BALANSE 
EGENKAPITAL OG GJELD

Lillestrøm, 23. april 2020
Styret i Stiftelsen Norges Varemesse

Per-Ole Moen Gunn Helen Hagen
Administrerende direktør

Per SårheimBerit Kjøll

Jan Halstensen
Styreleder

Ole Anders EngebretsenKnut Strand Jacobsen
Nestleder

Egil Olsvik Kai Jeroen Gulbrandsen



MORSELSKAP KONSERN

2018 2019 Beløp i NOK 1 000 Note 2019 2018

69 404 -1 399 Ordinært resultat før skatt 58 503 52 401

-7 062 -1 322 Periodens betalte skatter -1 540 -7 157

4 381 0 Ordinære avskrivninger 2 24 494 22 331

-51 078 0 Gevinst ved salg varige driftsmidler 2 -273 -35 184

0 -440 Gevinst ved salg fin. anleggsmidler 13 -451 0

-19 567 0 Endring pensjoner 8 428 183

20 327 1 851 Endring kunder 38 281 -47 757

-15 736 -864 Endring leverandører -6 260 5 837

4 305 0 Endring egenkapital pga estimatavvik etter skatt 7,8 -772 -570

-645 758 0 Omklassifiseringer 0 0

-8 991 -12 113 Endring i andre tidsavgrensningsposter -13 200 50 442

-649 774 -14 286
NETTO KONTANTSTRØM  
OPERASJONELLE AKTIVITETER (A) (A) 99 211 40 526

35 222 0 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 2 273 33 845

653 325 0 Internt kjøp og salg 0 0

-10 017 0 Investert i varige driftsmidler 2 -87 830 -296 821

-100 1 318 Endring i finansielle anleggsmidler 13 1 318 5

678 429 1 318
NETTO KONTANTSTRØM 
 INVESTERINGSAKTIVITETER (B) -86 239 -262 972

-76 000 0 Nedbetaling langsiktige lån 4 -3 908 -76 000

0 0 Opptak nye lån 4 0 311 477

-76 000 0
NETTO KONTANTSTRØM 
 FINANSIERINGSAKTIVITETER (C) -3 908 235 477

-47 345 -12 968 Netto endring i bankinnsudd og kontantekvivalenter (A+B+C) 9 064 13 030

74 598 27 253 Beholdning av bankinnskudd og kontantekvivalenger pr 01.01 173 745 160 715

27 253 14 284 BEHOLDNING AV BANKINNSKUDD PR 31.12 182 808 173 745

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
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REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk.
 
Konsolidering
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Stiftelsen 
 Norges Varemesse og datterselskaper hvor morselskapet 
direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. 
 Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet 
eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er 
i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Konsern-
regnskapet er utarbeidet som om konsernet var en øko-
nomisk enhet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter 
ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de 
samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne 
transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Oppkjøps-
metoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhets-
sammenslutninger.

Investeringer i felleskontrollert virksomhet der konsernet 
eier mellom 20 % og 50 %, og der konsernet har  betydelig 
innflytelse og investeringen er av langsiktig art,  behandles 
etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. 

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 
et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og lang-
siktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men ned-
skrives til virkelig verdi når et verdifall forventes å ikke 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økono-
misk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivnings-
plan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaf-
felseskost 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.

Immaterielle eiendeler
Goodwill gjelder kjøp av messer/virksomheter og av-
skrives over 5 år. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter 
fradrag for av- og nedskrivninger. Avskrivningene er be-
regnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over 
antatt økonomisk levetid. Nedskrivninger foretas dersom 
et verdifall ikke anses å være forbigående. Driftsmidler 
beregnet på kortidsutleie og som har levetid på mellom 
1 og 3 år vurderes til virkelig verdi. Verdifallet medtas 
som prosjektkostnader/vareforbruk.
 
Aksjer og andeler i andre selskap
Anleggsaksjer (inkludert andeler i ansvarlige selskap) 
klassifisert som anleggsmidler, er vurdert til laveste  verdi 
av historisk kostpris og virkelig verdi. Andeler i ansvar-
lige selskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.

Pensjoner
Konsernet har kollektive pensjonsordninger for sine 
 ansatte. Ordningene er basert på innskuddspensjon hvor 
de årlige kostnader er lik den årlige premie som er betalt. 
Konsernet har i tillegg en usikret pensjonsordning for en 
ansatt og noen tidligere ansatte.

Den usikrede ytelsesordningen beregnes hvert år av 
 aktuar og blir regnskapsført i samsvar med regnskaps-
standarden om pensjonskostnader. Årlige estimat end-
ringer føres mot egenkapital. De tidligere ordningene med 
kollektiv ytelsespensjon ble avviklet pr 31/12-2016 og 
alle ansatte medlemmer i disse ordningene ble overført 
til innskuddsordningene. 

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 vurderings-
tidspunktet.

Andre fordringer er oppført til pålydende, med mindre 
noe annet er sagt uttrykkelig.

Aksjer 
Aksjer oppført som omløpsmidler anses som en handels-
portefølje, og vurderes til markedsverdi.

Skatter
Skattene føres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er 
knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter. 
Skatte kostnaden består av betalbar skatt og endring i 
 utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag 
av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier.
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MORSELSKAP KONSERN

Beløp i NOK 1 000 2019 2018 2019 2018

Gevinst – etteroppgjør salg av tomt 0 34 420 0 34 420

Salg av varige driftsmidler 0 1 043 280 764

Gevinst ved salg av virksomhet i konsernet 0 15 615 0 0

Sum annen driftsinntekt 0 51 078 280 35 184

NOTE 1 – DRIFTSINNTEKT
Salgsinntekt
Salgsinntekt er utleie av fast eiendom til messer, konserter, kongress og konferansevirksomhet. Virksomheten i Oslo 
Spektrum er i hovedsak konserter og events. Anslagsvis 18 % av konsernets inntekter i 2019 kommer fra utenlandske 
utstillere.

Leieinntekt
Leieinntekt er leie fra faste leietakere, inntekt fra parkering og utleie av reklameplass.

Annen driftsinntekt:

KONSERN

Beløp i NOK 1 000
Goodwill og 
varemerker

Andre 
immaterielle  

eiendeler

Tomter og 
bygg inkl 
tekniske 

installasjoner
Maskiner og 

inventar Sum

Anskaffelseskost 01.01 11 173 7 263 964 132 32 113 1 014 681

Tilgang 0 7 841 61 785 36 174 105 800

Avgang 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 11 173 15 104 1 025 917 68 286 1 120 481

Akkumulerte avskrivninger 31.12 7 207 1 766 27 225 12 312 48 510

Balanseført verdi pr. 31.12 3 966 13 338 998 693 55 974 1 071 971

Avskrivningstid 20 % 20 % 0-20 % 10-33 %

Årets avskrivninger 1 217 2 703 12 543 8 030 24 494

NOTE 2 – IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER

Andre driftsmidler består av driftsmidler beregnet for kortidsutleie og ombygninger/påkostninger som ikke er sluttført 
pr 31.12.

Driftsmidler til korttidsleie er bokført til MNOK 6 og har en levetid på 3-5 år. Anlegg under utførelse er bokført med 
MNOK 33,5.

Goodwill og varemerker består av merverdi fra kjøp av arrangement og andre selskap. Goodwill avskrives over 5 år.
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NOTE 3 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE OG MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

MORSELSKAP

Beløp i NOK 1 000 2019 2018

Kortsiktig fordring Norges Varemesse AS 0 3 694

Leverandørgjeld Norges Varemesse AS 1 284 0

Kortsiktig gjeld Norges Varemesse AS 300 9 881

Konserninterne lån og andre tjenester mellom konsernselskap er basert på markedsmessige vilkår og er eliminert i 
konsernregnskapet.
Morselskapet blir belastet med forvaltningshonorar og styrehonorar fra datterselskapet Norges Varemesse AS.

NOTE 4 – LANGSIKTIG GJELD
Siste avdrag for nedbetaling av restgjeld forfaller i november 2021. Gjeld som er sikret ved pant utgjør TNOK 308 000.

Som sikkerhet for lån i Norges Varemesse AS’ opprinnelig MNOK 80 er det stillet pant i festekontrakten, pålydende 
MNOK 200 stilt av morselskapet, samt stillet pant i eiendommen i Norges Varemesse Eiendom AS inntil MNOK 200. 
Som sikkerhet for lån MNOK 240 er det stillet sikkerhet i eiendomsmassen i Oslo Spektrum AS inntil MNOK 275. 
Bokført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør TNOK 998 693.

NOTE 5 – BANKINNSKUDD
Morselskapet har ingen bundne midler.
Bundne skattetrekksmidler i konsernet utgjør pr 31.12.2019 TNOK 5 162 og utgjorde pr 31.12.2018 TNOK 4 939.

NOTE 6 – FORSKUDD FRA KUNDER
Forskudd fra kunder er standleie og registreringsavgift for messer som går i 2020 men som er fakturert i 2019, samt 
billettinntekter for konserter og arrangementer som avholdes i 2020.

NOTE 7 – EGENKAPITAL
Stiftelsen Norges Varemesse er en selveiet stiftelse. Egenkapitalen ved utgangen av 2019 var:

MORSELSKAP KONSERN

Beløp i NOK 1 000 2019 2018 2019 2018

Grunnkapital 4 000 4 000 4 000 4 000

Annen egenkapital 787 186 789 364 810 296 766 399

Sum 791 186 793 364 814 296 770 399

Spesifikasjon av endringer:
Egenkapital 01.01 793 364 731 239 770 399 735 752

Årets resultat -2 178 62 125 44 499 35 086

Årets estimatavvik 0 0 -772 -570

Utsatt skatt av estimatavvik 0 0 170 131

Egenkapital 31.12 791 186 793 364 814 296 770 399
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NOTE 8 – PENSJONSFORPLIKTELSER
Datterselskapene Norges Varemesse AS og Oslo Spektrum Arena AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter 
lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Innskuddsordningen gjeldende fra 1.1.2017 er 5,5 % av lønn mellom 0 og 7,1 G og 8 % av lønn mellom 7,1 og 12 G.

I tillegg har Norges Varemesse AS en usikret pensjonsordning for en ansatt og noen tidligere ansatte. Dette er basert 
på avtale om lønn fra 65 til 67 år for en ansatt, og i tillegg har tidligere administrerende direktør en avtale om livs varig 
pensjon som tilsvarer 70 % av lønn ved avgang, samordnet med selskapets ytelsesordning og folketrygden.
Den usikrede ytelsesordningen beregnes hvert år av aktuar og blir regnskapsført i samsvar med regnskapsstandarden 
om pensjonskostnader. Årlige estimatendringer føres mot egenkapital.

Gjeldende 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.

MORSELSKAP KONSERN

Beløp i NOK 1 000 2019 2018 2019 2018

Forutsetninger
Diskonteringsrente 0 2,60 2,30 2,60

Avkastning 0 4,00 4,00 4,00

Lønnsvekst 0 2,50 2,50 2,50

Prisvekst/G-regulering 0 2,50 2,50 2,50

Pensjonsregulering 0 0,80 0,80 0,80

Usikrede ordninger
Løpende avtaler 0 0 20 178 19 750

Netto balanseført verdi 0 0 20 178 19 750

Årets pensjonskostnad
Nåverdi av årets opptjening 0 0 87 86

Rentekostnad av forpliktelsen 0 0 502 440

Sum kostnad året 0 0 588 527

Pensjonsutbetalinger
Usikrede ordninger 0 0 932 914

Sum utbetalinger 0 0 932 914

Tilskudd m.v.
Utbetalt pensjon drift inkl aga 0 0 932 914

Sum tilskudd 0 0 932 914
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NOTE 8 – PENSJONSFORPLIKELSER FORTS.

MORSELSKAP KONSERN

Beløp i NOK 1 000 2019 2018 2019 2018

Netto balanseført 01.01 0 19 567 19 750 0

Flyttet ved omorganisering 0 -19 567 0 19 567

Årets resultat 0 0 588 527

Sum tilskudd inkl. betalt premie 0 0 -932 -914

Estimattavvik (årets) mot egenkapital 0 0 772 570

Netto balanseført 31.12 0 0 20 178 19 750

Antall aktive med i ytelsesordningen 0 0 1 1

Antall pensjonister 0 0 2 2

Antall med i usikret ordning 0 0 2 2

NOTE 9 – LØNNSKOSTNAD
Lønn og andre godtgjørelser til administrerende direktør utgjør TNOK 2 122. Administrerende direktør har en bonus-
avtale, begrenset oppad til 3 måneders lønn, knyttet til kvantitative og kvalitative målsetninger. Administrerende 
direktør har de samme pensjonsordninger som de øvrige ansatte.

Avtaler med ansatte i ledergruppen
Utover det som er nevnt foran er det ingen avtaler om etterlønn, overskuddsdelinger eller individuelle pensjons avtaler/
forsikringer.

Ytelser til styret

NAVN TITTEL HONORAR

Beløp i NOK 1 000

Halstensen Jan Styreleder 214

Løvenskiold Carl Otto Nestleder 160

Almlid Ole Erik Styremedlem 135

Engebretsen Ole Anders Styremedlem 135

Baisgård Rolf Styremedlem 135

Kjøll Berit Styremedlem 135

Moen Per-Ole Ansatterepresentant 135

Per Sårheim Ansatterepresentant 135

Styrehonorar vedtas og utbetales etterskuddsvis for hele styreperioden. Det ble i april 2019 utbetalt honorar til styret 
og valgkomite. Det ble avholdt 6 styremøter i løpet av 2019, og fremmøteprosenten var på 83 %.
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MORSELSKAP KONSERN

Beløp i NOK 1 000 2019 2018 2019 2018

Lønnskostnader 0 53 479 118 053 86 539

Arbeidsgiveravgift 0 8 865 16 579 14 257

Pensjonskostnader 0 6 082 7 970 8 227

Andre ytelser 0 2 792 6 940 5 083

Lønn mv. som er prosjektført 0 0 -6 036 -5 724

Sum lønn og personalkostnader 0 71 218 143 505 108 382

Antall fast ansatte 0 0 107 109

Antall årsverk timelønnede 0 0 42 16

MORSELSKAP KONSERN

Beløp i NOK 1 000 2019 2018 2019 2018

Kostnadsført honorar revisjon i året 150 699 1 017 987

Lovpålagt revisjon 128 288 855 548

Annen bistand 22 281 162 308

BDO Danmark 0 130 0 130

Sum 150 699 1 017 987

NOTE 9 – LØNNSKOSTNAD FORTS.

Lønn og andre personalkostnader

Revisjon
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MORSELSKAP KONSERN

Beløp i NOK 1 000 2019 2018 2019 2018

Årets skattekostnad fordeler seg på
Betalbar skatt 22 % (23 %) 0 0 6 822 236

Formuesskatt 1 201 1 200 1 201 1 200

Avsatt for lite tidligere år 3 173 3 173

Endring utsatt skatt av estimatavvik 0 0 170 131

Endring utsatt skatt pga EK-justering 0 -4 305 0 0

Årets endring utsatt skatt -426 10 211 5 807 15 575

Årets skattekostnad 779 7 279 14 004 17 315

Skattegjeld
Betalbar skatt 1 201 1 200 8 023 1 436

Annen skattegjeld 0 119 0 119

Sum betalbar skatt i balansen 1 201 1 319 8 023 1 555

Resultat før skattekostnad -1 399 69 404 58 503 52 401

Endring midlertidige forskjeller 9 541 -41 455 -18 791 -65 845

Andre forskjeller 0 -10 843 0 0

Effekt grunnlag utsatt skatt endringer 0 -720 0 -720

Permanente forskjeller -1 19 935 214 15 778

Regnskapsmessig resultat andeler 0 -3 917 0 0

Gevinst / utbytte ihht. fritaksmodellen -534 -32 404 -534 -18

Estimatavvik mot egenkapital 0 0 -772 -570

Fremførbart underskudd -7 607 0 -7 611 0

Skattepliktig inntekt 0 0 31 010 1 026

Midlertidige forskjeller
Anleggsreserve -6 850 -9 036 67 003 32 850

Gevinst- og tapskonto 45 698 57 122 46 232 57 790

Fordringer -456 -252 -1 823 909

Pensjonsforpliktelser 0 0 -20 178 -19 750

Regnskapsmessige avsetninger -100 0 -76 568

Fremførbart underskudd -901 -8 508 -901 -8 508

Sum forskjeller 37 392 39 326 90 258 63 860

Utsatt skatt, 22 % 8 226 8 652 19 857 14 049

NOTE 10 – SKATT
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NOTE 12 – AKSJER I DATTERSELSKAP

EIET AV MORSELSKAPET DIREKTE

Beløp i NOK 1 000 Forretningskontor Eierandel Bokført verdi

Norges Varemesse AS Lillestrøm 100 % 788 100

DATTERSELSKAP EIET INDIREKTE

Beløp i NOK 1 000 Forretningskontor Eierandel

Norges Varemesse Eiendom AS Lillestrøm 100 %

Oslo Spektrum Arena AS Oslo 100 %

MORSELSKAP KONSERN

Beløp i NOK 1 000 2019 2018 2019 2018

Inntekt på investering i datterselskap 0 3 100 0 0

Inntekt på felleskontrollert virksomhet 0 817 0 545

Renteinntekt fra selskap i samme konsern 0 4 212 0 0

Annen renteinntekt 219 478 2 003 1 036

Annen finansinntekt 534 32 404 670 18

Sum finansinntekt 753 41 011 2 674 1 599

Rentekostnad til selskap i samme konsern 0 105 0 0

Annen rentekostnad 6 5 471 9 190 5 802

Annen finanskostnad 29 262 293 289

Verdiendring markedsbaserte fin. omløpsmidler 0 2 0 2

Sum finanskostnad 35 5 840 9 483 6 094

NOTE 11 – FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD

I 2019 ble Moteuken i Oslo AS fusjonert inn i morselskapet Norges Varemesse AS og Oslo Spektrum Kontor AS ble 
fusjonert inn i Oslo Spektrum Arena AS.
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NOTE 13 – INVESTERING I FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
Aksjene i Utdanningsmessene AS ble solgt i 2019.

NOTE 15 – HENDELSER ETTER BALANSEDATO
I 2020 er datterselskapene Norges Varemesse AS og Oslo Spektrum Arena AS påvirket av koronaviruset som har 
rammet store deler av verden. På bakgrunn av samfunnsmessige hensyn for å hindre smitte av koronavirus og som 
følge av myndighetenes vedtak om å forby alle innendørs arrangementer med mer enn 500 deltakere, ble alle arrange-
ment som skulle vært avholdt i mars og april utsatt eller avlyst. Som følge av dette utgjør inntektsbortfallet for mars 
og april totalt MNOK 52.

Situasjonens varighet er ikke avklart og datterselskapene jobber med ulike senarioer for oppstart av arrangementer 
igjen. Ved avlysning eller flytting av arrangementene ble det umiddelbart igangsatt kostnadsbesparende tiltak og 
permittering av ansatte. Datterselskapene vil søke å nyttiggjøre relevante tiltak som er kommet fra myndighetenes 
side. Konsernet og datterselskapenes likviditetssituasjon er god, men vil bli utfordret dersom situasjonen blir lang-
varig. Dialogen med bankforbindelsen er god og konsernet vil sikres tilgang på likvider ved behov.

Konsernet med datterselskap er solid og har god egenkapital og det er ikke usikkerhet om fortsatt drift.

Beløp i NOK 1 000
Bokført

verdi 1.1
Resultat

andel
Bokført

verdi 31.12

Investeringer i aksjer og andeler – anleggsmidler
Diverse mindre aksjeposter 53 0 53

Markedsbaserte aksjer og andeler – omløpsmidler
Prime Office, Tyskland 31 0 31

NOTE 14 – INVESTERING I ANDRE AKSJER OG ANDELER
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NOEN AV 
HØYDEPUNKTENE I

2019
NORGES VAREMESSE OG

OSLO SPEKTRUM

Begge arenaene har vært møteplass  
for ulike  fagmiljøer og bransjer. Et mangfold  

av fag- og publikumsmesser, konferanser,  
bedriftsarrangementer og konserter med  

handel, opplevelser, inspirasjon  
og underholdning.



Et mangfold av fag- og publikumsmesser,  
konferanser og bedriftsarrangementer med handel,  

opplevelser, inspirasjon og underholdning.
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ARRANGEMENT KATEGORI BESØKENDE

JANUAR
Jobb & Utdanning Fag 14 998
GRESS Fag 2 028
Oslo Design Fair / 
Nordic Living – vår Fag 5 827

FEBRUAR
Årsmøte Byggtorget / 
Byggeriet Fag 670
Kjøpesenter Massiv / 
Strømmen Storsenter Fag 751
Cøliaki Publikum 1 208
Norwegien Horse Festival* Publikum 15 527
Ungt Entreprenørskap Fag 3 000

MARS
Miljø&Teknikk Fag 2 793
SecTech Fag 960
Sjøen for alle* Publikum 28 151
MC messen Publikum 24 196
Tesla Fag 5 500

APRIL
Hagemessen Publikum 18 068
Ungt Entreprenørskap NM Fag 1 200
Camp Villmark Publikum 20 102

MAI
MC messen Vårmønstring Publikum 4 000
Tivoli Publikum

JUNI
Nor Shipping* Fag 16 500
Tesla Fag 5 500
EAN Congress* Fag 6 300

ARRANGEMENT KATEGORI BESØKENDE

JULI
4th of July AmCar treff Publikum

AUGUST
Dyr for Alle Publikum 7 336
Oslo Design Fair – høst Fag 9 634

SEPTEMBER
Caravanmessen Publikum 13 739
Transport & Logistikk* Fag 15 482

OKTOBER
Bygg Reis Deg* Fag 43 594
Oslo Motor Show* Publikum 43 517
Nordental Fag 4 100

NOVEMBER
SpillExpo Publikum 10 865
Park & Anlegg* Fag 2 222
Body Mind Spirit Publikum 7 310
Dogs4All Publikum 21 685
Utdanningstorget Romerike Publikum 6 200
Bedre Landbruk / Felleskjøpet Fag 5 300
SETT-messen Fag 2 613

TOTALT  370 874 

NORGES VAREMESSE

MESSER, KONGRESSER OG EVENTS 2019

* Presentasjon av utvalgte messer finner du på side 3845.
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For første gang er det gjennomført et større 
idrettsarrangement på Norges Varemesse. 

Målet for arrangør DRS var å skape et 
totalevent for hele hesteNorge – et inter-
nasjonalt arrangement med topp heste-
sport, og med tilhørende utstyrsmesse.

Denne sporten er i enorm utvikling, og det 
var behov for større plass og bedre belig-
genhet – noe Norges Varemesse i Lille-
strøm kunne  oppfylle.

Riggen ble den største innendørs noensinne 
her til lands, med hele to innendørs kon-
kurransebaner og tre oppvarmingsbaner. 
Den største banen, med målene 33 x 86 m, 
er den største konkurransebanen rigget 
innendørs i Norge. Det ble også satt opp 
400 hestebokser i en av hallene for alle 
hestene som skulle delta.

Aktive ryttere og hesteinteresserte fra inn- 
og utland fylte  senteret i fire dager med ak
tivitet, show, konkurranser og opplevelser.

Jeg ønsker å bidra til at vi 
får et topp innendørs stevne  

i europeisk målestokk, og 
Norges Varemesse har 

perfekte fasiliteter.
– Bjørn Rune Gjelsten

BESØKENDE: 15 527
UTSTILLERE: 73 

TIDENES 
STØRSTE 
HESTESHOW

HELE HESTE-NORGE SAMLET UNDER ETT TAK

20. - 24.02

Alle foto: Norges Varem
esse



ÅRSRAPPORT 2019
STIFTELSEN NORGES VAREMESSE

39

PU
BLIKU

M
SARRAN

GEM
EN

T

VÅRENS VAKRESTE EVENTYR

BESØKENDE: 28 150
UTSTILLERE: 216 

20. - 24.03

Sjøen for Alle og Norges Varemesse har 
lang tradisjon sammen, både fra Sjølyst 
og Lillestrøm. Messen har i 63 år vært 
selve starten på sesongen for både bran-
sjen og båtfolket i Norge. Sjøen for Alle 
arrangeres i samarbeid med Båtbransje-
forbundet Norboat som representerer den 
norske fritidsbåtbransjen i Norge.

På Sjøen for Alle stilles det ut flere hundre 
båter som koster alt fra et par tusenlapper 
til båter i millionklassen. Her kan også 

publikum boltre seg i utstyr, gadgets og 
maritim mote. Nytt i 2019 var egen hall med 
vannsportaktiviteter med alt fra dykker-

utstyr, kajakk, surfski, windsurfing, surf-
board og fiskeutstyr.

Vi ønsket også å gi alle båt-nostalgikere 
en unik opplevelse. I en av hallene ble det 
derfor rigget en storstilt utstilling med 
 rekordmange retrobåter, hvor både båt-
byggeren og båtdesigneren ble hyllet. Her 
kunne publikum få oppleve populære 
 båter som i sin tid sto utstilt på Sjølyst, og 
også prate med fagfolk som kan alt om 
restaurering og vedlikehold.

Alle foto: Sjøen for Alle
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Et rekordstort antall delegater, 47 500 registrerte, deltok på offi
sielle NorShipping arrangement i 2019 – en økning på hele 34 % 
sammenlignet med 2017. Dette var også første gang hele utstil-
lingsarealet ble fullstendig utnyttet.

Nor-Shipping har tradisjonelt vært en av verdens viktigste møte-
plasser for shippingbransjen spesielt og maritim næring generelt, 
men for første gang omfattet Nor-Shipping i 2019 også havroms- 
industriene. Det er årsaken til at Nor-Shipping, med utstillere fra 
47 land og besøkende fra over 85 nasjoner, fikk ny logo, ny 
 strategi, ny grafisk profil, og ble rebrandet til «Your Arena for 
Ocean  Solutions». Nor-Shippings nye mandat er å bidra til å 

identifisere bærekraftige forretningsmuligheter for maritim 
 næring i hav rommet.

Et av flere nye satsningsområder i 2019 var Blue Economy Hall 
med fokus på havrom, teknologi, bærekraft og kompetanse. 
 Andre nyvinninger var Blue Talks, Think Tanks, Ocean Now, 
«ny» Opening Ceremony og Technical Sessions.

Åpningskonferansen endret navn til Ocean Leadership Confe-
rence og hadde innlegg og debatter om havrommet, digital inno-
vasjon, bærekraftig teknologi, nye forretningsmodeller og 
 cybertrusler av verdenseliten innen det respektive felt.

FOR FØRSTE GANG
OMFATTET NOR-SHIPPING OGSÅ

HAVROMS-INDUSTRIENE

01. - 04.06

Alle foto: Nor-Shipping

DELEGATER
Registreringer: 47 500
Messe-registr.: 30 170

UTSTILLERE: 846

«YOUR ARENA FOR OCEAN SOLUTIONS»
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BESØKENDE: 6 300
UTSTILLERE: 80

KO
N

FERAN
SE

Alle foto: Norges Varem
esse

29.06 - 02.07

EAN – European Academy of Neurology – er 
verdens tredje største konferanse innen nevro-
logi, og samler delegater fra hele verden. EAN 
valgte for 2019 å arrangere sin årlige kongress 
hos Norges Varemesse i Lillestrøm. Kongres-
sen har tidligere blitt arrangert blant annet i 
Berlin, Amsterdam, Lisboa og København. 
Med sine vel 60 seminarer, plenumssesjoner 
med 2 000 deltagere daglig, utstilling med 100 
leverandører og en rekke sosiale arrange-
menter, benyttet de majoriteten av messe-
senteret samt hele Thon Hotel Arena i fire 
dager. Totalt 6 300 delegater ble disse dagene 
servert lunsj i messehallene, noe som også 
stilte store krav til senterets cateringtjenester.

EAN er i det internasjonale kongressmiljøet 
svært anerkjent for høyt kvalitetsnivå og kjent 
for å stille store krav til sine leverandører og 
arrangementsdestinasjoner.

IDEEL BELIGGENHET
Leveransene fra Norges Varemesse og våre 
partnere oppnådde i evaluering høyest mulig 
score på 19 av 24 kriterier. Arrangøren trakk 
spesielt frem beliggenheten og tilgjengelig-
heten mellom Oslo sentrum og Oslo Lufthavn 
Gardermoen – som helt ideelt for internasjo-
nale kongresser. Oslo som destinasjon svarte 
også til forventningene med tanke på både 
opplevelser, kvalitet og standard.

The Best Show Ever,
uttalte EANS congress-sjef om 

2019-arrangementet i Lillestrøm, 
supplert med;

Great venue with 
great people in  

a great city.

THE BEST 
SHOW
EVER
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Alle foto: Norges Varem
esse

BESØKENDE: 15 482 
UTSTILLERE: 237 

FAGM
ESSE

Bransjens sentrale aktører Norges Lastebileier-Forbund, Norsk 
Industri, Påbyggergruppen, NHO Logistikk og Transport, Norske 
Havner og Logistikkforeningen.no har lang erfaring med å 
 arrangere utstillinger og konferanser. I 2019 gikk partene 
sammen om å samle transport- og logistikknæringen ved å lage 
et stort og bedre arrangement hos Norges Varemesse.

Sentrale tema for eventet ble miljø, sikkerhet, kompetanse og 
 produktnyheter. Årets store happening var transport & logistikk- 
konferansen med ca 850 deltakere. Konferansen hadde rundt 100 
foredragsholdere og også storbesøk av daværende finansminister 
Siv Jensen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Utstillerne på selve messen var en god blanding av leverandører 
fra både kjøretøy-, sjøtransport- og jernbane-næringen, samt 
 utstyrsleverandører. I tillegg viste alle bilimportørene sine siste 
nyheter. Hele messesenteret ble benyttet, og i tillegg var det en 
stor uteutstilling på ca 15 000 m2. Med en vekst på hele 38 % i 
antall besøkende i forhold til siste transportmesse, ble dette en 
stor suksess.

Målsettingen var å skape en gigantisk utstillingsarena og møte-
plass for bransjen med mange spennende og relevante foredrag 
på den tilhørende store konferansen. Utstiller- og besøksunder-
søkelsen viser at målet ble nådd!

STORE AKTØRER SLO SEG SAMMEN FOR ET BEDRE
TRANSPORT & LOGISTIKK 2019

26. - 28.09
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BESØKENDE: 43 594
UTSTILLERE: 518 

Bygg Reis Deg avvikles hvert annet år, og med sine 550 utstil-
lere og 43 594 besøkende fordelt over fire dager er Bygg Reis 
Deg det største arrangementet hos Norges Varemesse. I 2019 ble 
ny rekord satt med 20 635 m2 netto utstillingsareal, som betyr at 
hele messeanlegget var i bruk.

Siden starten på Akershus festning i 1954, har Bygg Reis Deg 
vokst seg stadig større og viktigere for den norske proff-næringen, 
og er i dag byggenæringens viktigste møteplass. Utstillerne blir 
mer internasjonale for hvert år.

Bygg Reis Deg, messen med de beste løsningene for bygg, bolig 
og anlegg, er i hovedsak en fagmesse, men tiltrekker seg også 
det bygg-interesserte publikum. Flere faggrupper bruker Bygg 
Reis Deg som et utstillingsvindu mot markedet. Parallelt med 
messen ble det kjørt viktige og relevante faglige seminarer på tre 
ulike scener, og det ble foretatt flere prisutdelinger, blant annet 
Byggenæringens innovasjonspris.

Hovedfokuset for arrangør Bygg Reis Deg AS er, og vil fremover 
også være, digitalisering og bærekraft for næringen.

FAG- O
G PU

BLIKU
M

SM
ESSE

16. - 19.10

ETT SKRITT FORAN FOR DEN
NORSKE BYGGENÆRING 

SIDEN 1954

Alle foto: Bygg Reis Deg
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10-ÅRS JUBILEET STILTE KRAV TIL FORNYELSE AV 
INNHOLD OG EKSTRAORDINÆRE OBJEKTER
Publikum satte spesielt pris på at de fikk se og oppleve den 
 dyreste bilen som noen gang har vært i Norge, McLaren F1 
Longtail til en pris av 180 millioner kroner. Til jubileet ble det 
også satt sammen en spesiell utstilling med vinnerbilene de ni 
siste årene av «Scandinavias Flotteste bil». Publikumsattraksjon 
var også Mr. Beans originale gule Morris Mini som Rowan 
 Atkinson brukte i den populære komiserien.

BÅDE REGJERENDE OG TIDLIGERE VERDENSMESTRE 
VAR MED PÅ FEIRINGEN
Motorsport var godt representert ved  tidligere verdensmester i 
Rallycross og WRC, Petter Solberg. Fredric Aasbø, tidligere 

PU
BLIKU

M
SARRAN

GEM
EN

T
Alle foto: Kristian Tjessem

verdensmester i drifting, underholdt publikum på utendørsbanen, 
og nybakt verdensmester i 400 m hekk, Karsten Warholm, var 
på plass med sin nyrestaurerte 50 år gamle folkevognboble.

VISE VEI
Oslo Motor Show skal, i tillegg til å vise frem det beste av 
 entusiastkjøretøy i Scandinavia, vise vei fremover. Det ble ivare-
tatt med to norgeslanseringer av elektriske kjøretøy; Harley 
Davidson med premiere på sin første elektriske motorsykkel 
LiveWire, og VW viste for første gang frem sin ID3.

SAMARBEID
Oslo Motor Show arrangeres i samarbeid med Sveriges største 
motorforlag Albinsson & Sjöberg.

BESØKENDE: 43 517
UTSTILLERE: 184 

Oslo Motor Show briljerte med et fantastisk 10-års jubileum og satte  besøksrekord med 43 517 besøkende. 
Dette er en vekst på hele 85 prosent siden starten i 2010 da 23 505 kom til showet. Den originale 
grunnopp skriften til showet er man tro til; motorsport, supersportsbiler, amcar, street car, classic, laste-
biler og motor sykler er fremdeles showets grunnpilarer.

25. - 27.10

 FOR ET 
10-ÅRS JUBILEUM!
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BESØKENDE: 2 222
UTSTILLERE: 167

FAGM
ESSE

Alle foto: Norges Varem
esse

06. - 07.11

Park- og Anleggsmessen var i en årrekke et 
lite arrangement i Letohallen på Eidsvoll, 
 drevet av tre maskinleverandører. Norges 
Vare messe overtok messen i 2016, og etter fire 
år kan vi slå fast at dette har blitt en vellykket 
fagmesse med et stort videre  potensiale.

Målgruppen for arrangementet er anleggs-
gartnere, ledere og  beslutningstakere innenfor 
park og idrettsanlegg i stat og kommune, golf-
anlegg, gravplasser, borettslag og sameier.

Foredrag og faglig innhold er viktige elementer 
for at offentlig ansatte og faggruppene skal 
finne det interessant å besøke  messen. NAML 

(Norske anleggsgartnere- miljø og landskaps-
entreprenører) er messens samarbeidspartner 
og er ansvarlig for å finne attraktive temaer og 
gode foredragsholdere. Samarbeidet med mes-
sen er betydningsfull for NAMLs omdømme 
og plass i bransjen, og for oss er det helt nød-
vendig å ha faglig  kompetanse med på laget.

I løpet av de årene Park- og Anleggsmessen er 
arrangert har den vokst fra 58 utstillere i 2016 
til hele 167 i 2019. Arealet og omsetning har 
økt i takt med dette, og scoren er høy på tilfreds-
het både i utstiller- og besøksundersøkelsen. 
Antall besøkende har doblet seg i perioden, og 
mer enn 2 200 besøkte messen i 2019. 

Messen er den  
viktigste møteplassen 

for alle i park- og 
anleggsbransjen.

– Tor Jørgen Askim,  
prosjektleder i NAML

VELLYKKET  FAGMESSE 
MED STORT POTENSIALE
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Også i 2019 bidro flere norske artister til  
å fylle arenaen, noe som er gledelig.

KONSERTER/STANDUP
Madrugada
Mastodon
Ghost
The Blue Planet II in Concert
Nicki Minaj & Future
Anderson Paak
Florence & The Machine
Shawn Mendes
Dave Matthews Band
Staysman & Lazz
Highasakite
Lind, Nilsen, Fuentes & Holm
Bill Burr
Mumford & Sons
Gods of Rap
Lenny Kravitz
The Smashing Pumpkins
Backstreet Boys
Tenacious D
Mark Knopfler
Bob Dylan
John Fogerty
Khalid
John Mayer
Brad Paisley
Åge & Sambandet 3570
The Show Must Go On
Alan Walker
Mia Skäringer
The World of Hans Zimmer
Lars Winnerbäck
Michael McIntyre
Björk
Kurt Nilsen & Kringkastingsorkesteret 
Jim Jefferies

SPORT
Gjensidige Cup
NMfinaler i håndball

TV-PRODUKSJONER
MGP

SHOW/MUSIKALER
Disney On Ice
World Wrestling Entertainment
Putti Plutti Pott

MESSER/UTSTILLINGER
Utdanning og karriere
Spis og Drikk
Yrke og utdanning

KONFERANSER/ 
BEDRIFTSARRANGEMENTER
NHOs årskonferanse
NIC – Nordic Infrastructure Conference
SHE Conference
Sopra Steria
Paranoia
NXT
NDC – Norwegian Developers Conference
JavaZone
EHiN – Ehelse i Norge

ANNET
Becoming: An Intimate Conversation with 
Michelle Obama
Viking Cupfinaleshow

TOTALT BESØKENDE 368 649

OSLO SPEKTRUM

ARRANGEMENTER 2019
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Alle foto: O
slo Spektrum

BESØKENDE: 368 649 

2019 var et meget godt år for Oslo Spektrum med en fordeling 
av konserter, standup, familieshow, konferanser, håndball, messer 
og bedriftsarrangementer. Flere norske artister fylte opp arenaen 
også i 2019, noe som er gledelig.
 
Sommeren 2019 fullførte vi «tribuneprosjektet» som ble på-
begynt sommeren 2018. Nye faste tribuner og utskifting av gamle 
fleksible tribuner har økt publikumskapasiteten i Oslo Spektrum 
med opptil 1 700 plasser. I tillegg til økt publikumskapasitet ble 

arenaen oppgradert med flere toaletter, flere kiosker/barer samt 
en ny foaje og inngangsparti. Endringene vil gjøre publikums-
flyten lettere og gi en bedre opplevelse for publikum som  besøker 
arenaen. De oppgraderte områdene har også åpnet opp nye mulig-
heter for arrangører av konferanser og bedriftsarrangementer.
 
Med økt publikumskapasitet, motiverte ansatte og fokus på 
 arrangørenes og publikums behov, er Oslo Spektrum godt rustet 
for å fortsatt være hele Norges storstue i årene som kommer.

OSLO SPEKTRUM SKAL FORTSETTE Å VÆRE
HELE NORGES STORSTUE

01.01. - 31.12

Oslo Spektrum: Bildet er fra avslutnings festen til Wiggo Schie som gikk over til pensjonist tilværelse 31.12.2019 etter 
mange år i Oslo Spektrum. Per-Ole Moen har overtatt rollen som ny Administrerende direktør for Oslo Spektrum.
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EN ARENA FOR ALT!

HVORDAN GJØR VI  
DET  MULIG? 
I vår organisasjon er det mye erfaring og kunnskap om 
det å skape attraktive, effektive og innholdsrike møte-
plasser. Alle medarbeiderne innehar en høy servicegrad 
der kunden og kundens behov er alltid i fokus.

I tillegg til våre kommersielle avdelinger som 
sørger for salg av areal til våre  utstillere og eks-
terne arrangører, har vi egne serviceavdelinger 
som selger teknisk utstyr, skreddersydde design-
løsninger for stands og som bygger opp både 
stands, aktivitetsområder og konferansefasili-
teter. Avdelingene står totalt for en betydelig del 
av omsetningen for Norges Vare messe og er en 
viktig del av firmaets verdikjede. 
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EXPO SALES OG EXPO DESIGN
Planlegging av standen er en viktig del av messedelt-
agelsen. En god og presentabel stand som fremhever 
kundens produkter og profil på en god måte er ofte av-
gjørende for en god presentasjon ut mot de besøkende.
Våre servicekonsulenter hos Expo Sales med all sin 
 erfaring og kunnskap står alltid klare til å tilby sin hjelp 
for å bistå våre  kunder. Med sin ekspertise kan de veilede 
til gode løsninger og ønsker man en messe opplevelse 
 utover det vanlige, tilbyr Expo Design bistand til å 
 ut forme og designe stands med gode løsninger og ut-
forming for å skape det unike.

EXPO PRODUCTION
Hos en arena som Norges Varemesse har man aktiviteter 
som både dekker store arealer og samtidig har stor varia-
sjon i hvordan  arrangementet faktisk belegger arealene, 
både i form av utstilling og innhold. Det  kreves derfor en 
fleksibel og godt rigget  organisasjon for å planlegge, 
gjennomføre og kvalitetssikre opp- og nedrigg av de  ulike 
arrangementene. Med en tett arrangements kalender gjen-
nom året er det avgjørende at produksjonsavdelingen er 
både effektiv og proff for å få til en smidig og god over-
gang for våre kunder mellom de ulike arrangementene.



ÅRSRAPPORT 2019
STIFTELSEN NORGES VAREMESSE

50

THE BUSINESS
The Norges Varemesse Foundation is a commercial 
 foundation with roots extending back to 1920. Based in 
Lillestrøm, its purpose is to serve business, cultural life 
and organisational activities. Its purpose is to provide 
good meeting places which help to increase trade, 
knowledge-sharing and inspiration.
 
The group owns and operates Norges Varemesse in Lille-
strøm and Oslo Spektrum in Oslo, which are among 
 Norway’s largest and leading meeting places and arenas 
for trade fairs and exhibitions, congresses, concerts, spor-
ting, cultural and other events, and company programmes. 
Activities at Oslo Spektrum consist primarily of leasing 
the arena to external organisers, while Norges Varemesse 
has a substantial proportion of its own events and 
 programmes staged in collaboration with various industry 
associations.

NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM
Norges Varemesse had a good year for events in 2019. A 
total of 370 874 people visited the arena at Lillestrøm 
during the year. Fifteen events were staged for the foun-
dation’s own account. These broke down into six trade 
events and nine open to the general public, with a total of 
3 245 exhibitors. Where events open to the public are 
concerned, the largest was the Oslo Motor Show with 43 
518 visitors in all for 2019. Other popular open events 
were the Norwegian International Boat Show, Camp Vill-
mark, MC Messen and the Gardening Show.

The biggest trade fair in 2019 was Nor-Shipping, which 
takes place every other year. This event is one of the 
world’s most important meeting places for the shipping in-
dustry in particular and the maritime sector in general. For 
the first time, it also embraced the ocean space  industries.

A total of 27 external organisers staged their events at 
Norges Varemesse in 2019, with 1 413 exhibitors in all. 
Among the biggest of these were Bygg Reis Deg and 
Caravan, which implemented good and solid events. The 
newcomer of the year was the Norwegian Horse Festival, 
which attracted just over 15 000 visitors.

The frequency of events staged varies from annual to 
every third or fourth year. This is reflected in the annual 
results for Norges Varemesse. The market has been chan-
ging in recent years, and the ability to adapt in order to 
meet new requirements tailored to the market is crucial. 
Demand is growing for more effective, flexible and 
 modern solutions for both exhibitors and visitors. The 

DIRECTORS’ REPORT 2019

trend is for traditional trade fairs and exhibitions to 
 acquire an ever-larger technical content, with conferences 
and good speakers.

OSLO SPEKTRUM, OSLO 
A total of 81 events were staged in 2019, with 369 000 
visitors in all. These events covered a wide range, from 
concerts, shows and sports to trade fairs, events and 
company programmes. Activities during the year show 
that physical meeting places which provide each partici-
pant with a unique experience are still relevant and 
 popular. To meet and deliver growing requirements for a 
well-run arena which can also provide good experiences 
in the future, work on upgrading the arena with increased 
seating capacity was completed in 2019.
 
The foundation has a vision of making Oslo an attractive 
destination for international congresses, and is investing 
substantial resources at the moment in securing planning 
permission for a new extension to the existing arena 
which can house a congress venue with up to 3 000 seats 
and associated meeting room capacity. Oslo lacks a 
full-service congress building and is clearly the smallest 
capital in the Nordic region for international congresses. 
A congress building would therefore generate important 
growth impulses for the whole city, and not least its hotel 
and restaurant sector. However, realising the project 
 depends on political approval. The plans include constru-
ting a 29storey office building required to make the 
 project economic and provide sufficient space for all the 
functions required.

FINANCIAL DEVELOPMENTS
The Norges Varemesse group had a good year in 2019, 
with growth in turnover for established events and satis-
factory results from the commitment to new ones. Plan-
ning applications in both Lillestrøm and Oslo also made 
good progress. 

As a result of the restructuring in 2018, when operations 
were transferred from the Norges Varemesse Foundation 
to Norges Varemesse AS, the parent company had no 
operating revenues in 2019. Total consolidated operating 
revenues came to NOK 476 million, compared with NOK 
387 million the year before. 

The operating loss for the parent company was NOK 1.4 
million, while its net loss came to NOK 2.2 million.

Consolidated operating profit before depreciation (EBIT-
DA) was NOK 89.8 million, compared with NOK 79.2 
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million in 2018. Fluctuations in turnover and profits from 
year to year are normal because of events held every 
 second or third year. 

Consolidated operating profit after depreciation came to 
NOK 65.3 million, compared with NOK 56.9 million in 
2018. 

Consolidated net financial expenses were NOK 6.8 million 
in 2019, compared with NOK 4.5 million the year before. 

Consolidated ordinary profit before tax was NOK 58.5 
million, compared with NOK 52.4 million in 2018. This 
yielded a tax expense of NOK 14 million for 2019. After 
tax, net profit was therefore NOK 44.5 million, compared 
with NOK 35.1 million for 2018.
 
Cash flow was good. On a consolidated basis, it totalled 
NOK 99.2 million from operational activities compared 
with NOK 40.5 million in 2018. Net cash and cash 
 equivalents for the group came to NOK 182.8 million at 
31 December 2019, compared with NOK 173.7 million 
in 2018.

COVERAGE OF NET LOSS
The board proposes that the net loss of NOK 2.2 million 
for the year in the Norges Varemesse Foundation, the 
parent company, be covered by a transfer from other 
 equity. Equity for the parent company will then total 
NOK 791.2 million.

Equity for the Norges Varemesse Foundation at 31 De-
cember 2019 thereby broke down as follows (in NOK 
1 000):

Basic capital     4 000
Other equity 787 186
Total equity 791 186

BALANCE SHEET
Maintaining a satisfactory capital adequacy is very im-
portant for the Norges Varemesse Foundation in order to 
pursue innovation and continue developing the business. 
 
The group’s equity totalled NOK 814.3 million at 31 De-
cember, giving an equity ratio of 60 per cent compared 
with 58 per cent the year before. The board takes the view 
that the group’s equity is satisfactory.
 
Consolidated liquidity is good. It totalled NOK 182.8 
million at 31 December 2019. 

The group’s current debt consists mainly of advance pay-
ments from customers related to exhibitions and events 
being staged during 2020, as well as accounts payable 
and taxes. Long-term debt totalled NOK 307.6 million at 
31 December.

INVESTMENT
Investment in buildings and operating assets amounted 
to NOK 105.8 million, including facilities under constru-
ction and changes to inventory for hire.

INFORMATION ON FINANCIAL RISK
The composition of the group’ customer base is broad and 
diversified, and the board considers market risk and the 
risk of losses to be limited. Exposure to receivables and 
debt in foreign currencies for the Norges Varemesse 
group is low, and the board regards the foreign exchange 
risk as minimal. 

The group’s debt ratio is low, and the board also regards 
financial market risk as low on the basis of an overall 
assessment of assets, liabilities, financial position and 
profits. The group’s strategy is to avoid any significant 
exposure to financial 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. 

GOING CONCERN
The financial statements have been prepared on the 
 assumption that the group is a going concern and provide, 
in the board’s view, a true and fair picture of assets and 
liabilities, the financial position and profit/loss for the 
parent company and group. The board also takes the view 
that no conditions have arisen since 31 December which 
are significant for assessing the group’s financial position 
at 31 December 2019. The annual financial statements 
have been presented on the basis that the group is a going 
concern. For events after the balance sheet date, see the 
final section of this report. 

BOARD, ORGANISATION AND THE WORKING 
ENVIRONMENT 
Four external directors were up for election in 2019. 
Chair Jan Halstensen, director Ole Anders Engebretsen 
and director Berit Kjøll were re-elected for two years. 
Director Rolf Baisgård, representing the Enterprise 
 Federation of Norway (Virke), was replaced by Kai 
 Gulbrandsen. Carl Otto Løvenskiold (Virke) retired from 
the board after reaching the maximum length of service 
and was replaced by Knut Strand Jacobsen. After beco-
ming chief executive of the Confederation of Business 
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Enterprise (NHO), Ole Erik Almlid retired from the board 
and was elected to the foundation’s nomination commit-
tee. He was replaced by Egil Olsvik from the NHO.

The working environment in the group is regarded as 
good, and is characterised by motivated employees who 
make a good commitment. Openness, collaboration and 
trust are significant factors for the working environment, 
and active efforts are made to implement measures which 
keep it good and inclusive. Short-term sickness absence 
was 2 per cent in 2019, while overall sickness absence 
came 7.1 per cent. Active efforts are being made to reduce 
sickness absence. No accidents were registered in the 
group during 2019. 

The group seeks a balanced distribution between genders 
in its workforce. The Norges Varemesse group has 107 
permanent employees in all, including 43 women (40 per 
cent) and 66 men (60 per cent). The board comprises one 
women and seven men. The management team consists 
of three women and six men. Active, purposeful and plan-
ned efforts are made by the business to promote equal 
opportunities, and personal qualifications are given prio-
rity over gender in both internal and external recruitment. 
Women and men are given equal opportunities, and no 
significant pay differentials exist between male and 
 female employees in comparable positions. 

The group works to implement the intentions of Norway’s 
Anti-Discrimination Act in its business. These activities 
cover such aspects as recruitment, pay and working 
condi tions, promotion, development opportunities and 
measures to prevent harassment.

ENVIRONMENT AND CORPORATE SOCIAL 
 RESPONSIBILITY
One goal for the group is to use its overall knowledge and 
resources to contribute to sustainable economic, social 
and environmental development, and to behave respon-
sibly in line with its own and internationally recognised 
principles for social responsibility and sustainability.

Norges Varemesse has been certified by the EcoLight-
house Foundation since 2012. This is Norway’s most 
widely used certification for enterprises which want to 
document their environmental commitment and show 
corporate social responsibility. A certified enterprise 
 meets requirements for implementing measures on a 
 continuous basis to ensure more environment-friendly 
operation and a good working environment.

The business affects the natural environment through the 
operation and implementation of events at Norges Vare-
messe and Oslo Spektrum. Active efforts are made by the 

group to ensure that this impact is as modest as possible, 
in part through energyefficient operation and responsible 
waste management.

PROSPECTS AND EVENTS AFTER THE BALANCE 
SHEET DATE
Norges Varemesse and Oslo Spektrum are among 
 Norway’s largest and leading arenas, and the group is 
experiencing good demand for and interest in events in 
both venues. Great attention is being devoted by the 
 organisation to investing in innovation through deve-
loping new concepts and strengthening existing events. 
Innovation and continued development are long-term and 
demanding jobs, where the overall goal is to maintain the 
group’s position as a leading player in organising meeting 
places which help to increase trade, knowledge-sharing 
and inspiration.

The group is financially sound, and the board sees big 
development opportunities for both arenas. In the longer 
term, the board’s ambition is that further development of 
the arenas will contribute to positive growth, not only for 
the group but also for industry and society as a whole in 
and around the arenas. Against that background, the board 
takes a positive view of the group’s opportunities in 
 coming years.

In 2020, the Norges Varemesse and Oslo Spektrum  Arena 
subsidiaries have been affected by the coronavirus which 
has hit large parts of the world. Out of concern for protec-
ting society from infection and as a result of the govern-
ment’s decision to ban all indoor arrangements with more 
than 500 participants, all events which should have taken 
place in March and April were postponed or cancelled. 
The consequent loss of income for March and April 
 totalled NOK 52 million.

How long these precautions will continue is unclear, and 
the subsidiaries are working on various scenarios for 
 resuming events. When events were cancelled or post-
poned, immediate steps were taken to reduce costs and 
lay off employees. The subsidiaries will seek to take 
 advantage of relevant measures which have been imple-
mented by the government. Both the group and the subsi-
diaries have good liquidity, but will be challenged if the 
conditions prove long-lasting. Dialogue with partner 
banks is good, and the group will be able to access liqu-
idity if required. The group with its subsidiaries is finan-
cially sound and has a good equity, and its status as a 
going concern is not in doubt.

The board would express its thanks to the employees and 
management for a fine commitment and constructive 
 collaboration in 2019.



Norges Varemesse har  
vært vertskap for Norges  
største messesuksesser  

i nesten 100 år!
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I 1920 arrangeres den første store 
riksmessen på Akershus festningsplass 
5.-12. september. Med 280 firmaer til stede, 
8 000 registrerte kjøpere og 53 000 
besøkende blir messen en vel lykket 
kombinasjon av varemønstring, forretning 
og folkefest. Riksmessene blir deretter 
avholdt årlig, og ambulerte mellom Oslo, 
Trondheim, Bergen og Stavanger.

Norges Varemesse ca 1962 på Sjølyst i Oslo. Åpningen ble høytidelig markert av HMK Olav V.

I 1962 flytter Norges Varemesse til eget messe senter på Sjølyst. 3. mai 1962 åpner HMK Olav V. 
Riksmessen, som den første utstilling i Sjølyst senteret.

I 1981 blir Norges 
Varemesse en stiftelse, 

etter å ha vært en forening 
siden 1925.

I 1988 påbegynnes byggingen av Oslo Spektrum. 
Eier/utbygger var Oslo Kommune.

I 1990 åpner Oslo Spektrum, og 
har sitt første hele driftsår i 1991.

Oslo Spektrum i Oslo. 

I 1918 ble Norges Varemesse 
stiftet av en messekomité. 
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.

I 1925 blir Foreningen Norges 
Varemesse, under ledelse av den da 
valgte formann Rolf Stranger, stiftet 
med de viktigste represen tanter for 
næringsorganisa sjo nene i Norge.

I 1984 blir messebygget rammet 
av en storbrann og verdier for 

30-50 millioner kroner går tapt. 
Med gjenoppbyggingen økes 

utstillingsflaten med 3 000 m2.

I 1989 står nytt utstillings- og 
parkeringshus ferdig. Sjølystsen-

teret ble dermed det største 
messeanlegg i Norge.

Norges Varemesse ble etablert av en messekomité i 1918 og har vært vertskap for  
Norges største  messe suksesser i nesten 100 år. I 2006 kjøper Stiftelsen Norges Varemesse  

Oslo Spektrum for å styrke virksomheten og får en arena også i Oslo sentrum.

HISTORIEN VÅR

1918 19901920 1925 1962 1981 1988 19891984

Norges Varemesse 1922 på Akershus festning.
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1991 er et rekordår for Norges Varemesse med 
575 000 besøkende. 

I 1996 ble Eurovision Song Contest arrangert 
i Oslo Spektrum etter at  Norge vant den 
 internasjonale konkurransen i 1995.

I 1994 arrangeres Nobels fredspris-
konsert for første gang i Oslo Spektrum, 
og ble årlig holdt her frem til 2014.

Norges Varemesse  
i Lillestrøm.

I 2002 flytter Norges Varemesse inn i nytt messe-  
og kongress anlegg i Lille strøm. Anlegget er på 
totalt 52 000 m2 og messe hallene utgjør 32 000 m2.

I 2008 utvider Norges Varemesse med en ny 
messehall og får totalt 40 000 m2 messe areal. 
Administrasjonen flytter inn i kontorbygget over 
den nye messehallen.

I 2017 blir Rådet som øverste organ for Stiftelsen Norges 
Varemesse besluttet nedlagt og erstattes av en valgkomité 
sammensatt av 2 representanter fra NHO og 2 represen-
tanter fra Virke.

I 2017 lanseres en plan hvor Oslo Spektrum skal bygges ut 
med et internasjonalt kongres senter med 3 000 sitteplasser.

I 2006 kjøper Norges Vare messe Oslo Spektrum for å styrke 
virksomheten. 

I 2013 blir Norges Varemesse Miljøfyrtårn-
sertifisert, som den første  aktøren i bransjen.

Norges Varemesse.
Oslo Spektrum.

llustrasjon av nytt kongressenter Oslo Spektrum 2023. 

1991 1994 1996 2002 2006 2008 2013 2017



De fysiske møteplassene 
skaper tilhørighet, læring og mening 

– folk vil fortsatt treffes!
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KONTAKTINFORMASJON

LEDERGRUPPEN STIFTELSEN NORGES VAREMESSE

NAVN TITTEL TELEFON E-POST

Gunn Helen Hagen Administrerende Direktør/CEO 91 55 96 10 ghh@messe.no

Johan Moldestad  Direktør økonomi,  41 76 76 96 jmo@messe.no 
innsikt og nye forretningsområder

Liv Kindem Kommersiell Direktør 97 76 60 00 liv@messe.no

Anders Skaslien Direktør Expo Operation  98 22 67 75 as@messe.no

Andreas Ljones  Direktør New Bizz og eksterne 46 94 11 94 al@messe.no 
arrangement

Bjørg Aino Evensberget HR og Administrasjonssjef 98 21 79 55 bje@messe.no

Torstein Saksen Direktør Eiendomsutvikling 95 22 04 02 tls@messe.no

Magnus H. Amundsen CDO (fra 01.08.2020) 92 09 52 43 mha@messe.no

Per-Ole Moen Direktør Oslo Spektrum 98 22 79 12 per-ole@oslospektrum.no

TEAM- OG PROSJEKTLEDERE

NAVN TITTEL TELEFON E-POST

Katrine Tillnes Jansen Leder ODF (fra 01.06.2020) 92 04 81 99 kathrine.tillnes.jansen@oslodesignfair.no

Karen Algaard Director Nor Shipping 99 55 27 47 ka@nor-shipping.com

Per Martin Tanggaaard Director Nor Shipping 97 76 77 45 pmt@messe.no

Torill Engelberg  Teamleder 92 20 73 10 te@messe.no 
Camp Villmark, Smak, Holdbar,  
Lab, Foodscape, Body Mind Spirit

Per Sårheim  Teamleder  99 52 73 82 ps@messe.no 
Sjøen for Alle, Dogs4All,  
Dyr For Alle

Tommy Larssen  Teamleder 93 28 39 32 tl@messe.no 
Oslo Motorshow,  
MC/Vårmønstring MC,  
Hagemessen, Park&Anlegg








