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Et bEgivENhEts- 
rikt år

I 2010 var det ti år siden Music Export Norway 
ble stiftet av en samlet norsk musikkbransje, da 
som et aksjeselskap med kun én ansatt. Etter 
hvert som selskapet har vokst til nå å telle seks 
fulltidsansatte, har aktivitetsnivået naturlig nok 
eksplodert sammenlignet med oppstartsåret. Og 
2010 har trolig vært det mest begivenhetsrike 
året i selskapets historie.  

MEN har dette året vært involvert i rundt 40 
ulike prosjekter. Dette inkluderer tradisjonell 
messeaktivitet og nettverksbygging ved etablerte 
arenaer, så vel som nye spennende prosjekter 
både innenlands og utenlands.  

2010 åpnet med ett av årets mest omfattende 
prosjekter, nemlig det norske fokuset på den 
viktige bransjefestivalen Eurosonic i Groningen, 
Nederland. Festivalens målgruppe er først og 
fremst livebransjen, og Eurosonic har derfor 
blitt en stadig viktigere aktør, musikkbransjens 
utvikling tatt i betraktning. Hele 22 norske band 
og artister var i aksjon, noe som resulterte i mer 
enn 80 festivaljobber og 40 klubbkonserter for 
de involverte aktørene.  

Deretter gikk det slag i slag, med prosjekter som 
Midem, SXSW, Womex, Øya, by:Larm, Kongsberg 
Jazz festival og The Great Escape for å nevne 
noen få.  
 
I tillegg har vi foretatt to nye ansettelser, 
henholdsvis en prosjektleder for våre nasjonale 
prosjekter og en leder for vårt nye Berlin-
baserte kontor for de tyskspråklige markedene. 

Vi har også lansert et omfattende nytt 
eksportprogram, samt skapt en plattform for 
bedre kommunikasjon mellom aktørene i de 
ulike musikkfeltene gjennom sektormøter og 
kompetanseforum.  

I en såpass omfattende mengde prosjekter, 
som skal inkludere alle sjangre og formater, er 
det viktig med tilbakemeldinger fra brukerne 
for å vurdere aktørenes behov. Vi foretar derfor 
fortløpende evalueringer fra deltakerne på de 
ulike prosjektene, noe som gir oss verdifulle 
tilbakemeldinger om nytteverdien. Vi jobber i 
en bransje som er i konstant utvikling, og det 
er derfor viktig å oppsøke nye muligheter for 
næringsmessig eksport.
 
De første 10 årene er nå bak oss, og vi ser 
med glede og spenning på fremtiden for norsk 
musikkeksport. 

Inger Dirdal
DIrEKTØr,

MUSIC EXPOrT NOrWAy
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Norsk fokus  
på Eurosonic 
EuroSonic Noorderslag, som hver januar 
arrangeres i Groningen, Nederland, har vokst 
til å bli en av Europas største og viktigste 
musikkbransjefestivaler for konsert- og 
festivalmarkedet. rundt 2500 delegater fra 
internasjonal bransje deltar på festivalen, mens 
250 band viser seg frem gjennom showcaser.
Et viktig element ved EuroSonic, er ETEP-
programmet (European Talent Exchange 
Program). Dette er et initiativ for å stimulere til 
en sirkulasjon av europeiske artister på festivaler, 
radio og media i Europa. ETEP innebærer at alle 
de største europeiske festivalene er til stede på 
EuroSonic, noe som gjør det ekstra verdifullt å 
spille showcase akkurat her.

I 2010 var Norge valgt ut som fokusland. Dette 
innebar at hele 22 norske band og artister 
ble invitert til å vise seg frem foran et viktig 
bransjepublikum. Blant disse var Mari Boine, 
Kaizers Orchestra, Kvelertak, Serena Maneesh, 
Donkeyboy og Jarle Bernhoft.

Music Export Norway bidro med praktisk 
tilrettelegging, reisestøtte, promotering 
og to seminarer med norsk fokus under 
seminarprogrammet. 

I etterkant av festivalen gjennomførte Music 
Export Norway en undersøkelse blant apparatet 
rundt artistene som spilte på Eurosonic. 80 
festivaljobber og 40 klubbjobber for de involverte 
artistene var blant de umiddelbare resultatene. 
I tillegg resulterte det norske fokuset i en rekke 
presseoppslag, samt flere konkrete avtaler med 
europeiske bookingagenter og konsertarrangører.

Solid oppmøte  
på Midem
Midem har siden oppstarten av Music Export 
Norway vært et prioritert prosjekt. Messen, som 
arrangeres hver januar i Cannes, har tradisjonelt 
vært en viktig møteplass for den internasjonale 
musikkbransjen. 

Music Export Norway koordinerte den norske 
deltakelsen på Midem gjennom den norske 
standen, produserte informasjonsmateriell og 
gjennomførte nettverksarrangementer. MEN 
arrangerte også en stor nordisk mottakelse, 
samt la til rette for eksterne møtemuligheter og 
showroom for norske deltakere på Scandinavian 
Terrace i Cannes.

I 2010 deltok representanter 
fra følgende selskaper  
på MIdeM:

- 2L
-  AIMSoundCity
- Arctic Pop
- Artspages International (nå Phonofile)
- Bach Technology
- Big Box Music
- Curling Legs
- daWorks records
- Dicentia Norway
- Etnisk Musikklubb
- Femme Fatale Factory
- Fono
- GramArt
- Hacate Entertainment Group
- Kirkelig Kulturverksted
- MFO
- MTG Music
- Music Export Norway
- Musikklosen
- Musikkoperatørene
- NMFF
- Nordic records
- Norsk Artistforbund
- Phonofile
- Platekompaniet
- Siwu
- Sky High Productions
- Tono
- Tuba records
- Tylden & Co
- Vox Artists
- Voices Music & Entertainment
- Waikiki Music
- Waterfall records
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Rock og disco i Köln  
C/O Pop har årlig funnet sted i Köln siden 2004. Bransjearrangementet 
tiltrekker seg mer enn 30 000 besøkende, inkludert 1200 bransjeaktører fra 
rundt 30 land.  

MEN deltok på C/O Pop i 2010 med et eget nettverksarrangement hvor 
norsk musikk ble presentert for tysk og internasjonal bransje. Arenaen 
tilrettela også for nettverksbygging i det tyske markedet, og den norske 
duoen DJ Vinny Villbass og DJ Charlotte Bendiks sto for musikken. 
Pony the Pirate og Casiokids spilte showcase, med reisestøtte fra MEN. 
De to norske bandene åpnet den første ordentlige konsertkvelden under 
C/O Pop, som en del av festivalprogrammet Europareise. I tillegg spilte 
Bugge Wesseltoft og Henrik Schwarz duo på festivalens gallafinale i Kölner 
Philharmonie. 

Nordisk samarbeid  
på Reeperbahn
reeperbahn-festivalen i Hamburg har de siste årene vokst til å bli 
en vesentlig musikkbransjearena i Tyskland. Med sitt omfattende 
konsertprogram og etter hvert også konferanseprogram, reeperbahn 
Campus Conference, har arrangementet blitt et stadig mer attraktivt 
alternativ for aktører som fokuserer på det tyske markedet. 

I 2010 deltok Music Export Norway på et felles NOMEX-prosjekt under 
reeperbahn-festivalen, med showcaser og nettverksbygging. Blant de 
norske artistene som spilte konserter var Moddi,  
The Megaphonic Thrift, Simon Says No!, Silje Nes og Marit Larsen.

Norsk musikk i Texas
South by Southwest (SXSW) I Austin, Texas er verdens største bransjefestival. Festivalen har lagt sin 
elsk på norsk musikk og inviterer et stort antall norske artister hvert år. 2010 var intet unntak.  
Hele 15 norske band og artister fikk en offisiell invitasjon til å spille showcase i løpet av festivalen.  

Music Export Norway bidro med reisestøtte, promotering og rådgivning i forbindelse med det 
gigantiske arrangementet. Via MENs kontaktnett fikk tre norske artister spille på Filter Magazines 
svært godt besøkte dagarrangement. 

Fokus på synkronisering 

10 norske selskaper var i regi av Music Export Norway på et såkalt sync-mission i Los Angeles 
under bransjetreffet Musexpo. Sync-mission er et ledd i satsingen for å få lisensiert norsk musikk til 
toneangivende tv-serier, filmer, spill og reklame. Dette har vært et viktig satsingsområde for Music 
Export Norway de siste årene. 

Deltakerne, som inkluderte både major- og indieselskaper, management og forlag, fulgte et 
nettverksprogram med publishere og music supervisorer satt opp av MEN, fulgte paneldebatter 
og rundebordssamlinger på Musexpo og hadde møter med eksisterende og potensielle fremtidige 
samarbeidspartnere. Ingrid Olava og Sissy Wish deltok med konserter showcase-programmet til 
Musexpo med støtte fra MEN.

Jazzahead i Bremen
Music Export Norway koordinerte den norske deltakelsen på jazzmessen Jazzahead i Bremen 
med egen stand, i samarbeid med Jazzforum. MEN utarbeidet delegatfolder med informasjon 
om de norske deltakerne, som talte 24 ulike aktører. Blant disse var NorCD, rune Grammofon, 
Musikkprofil og Kjell Kallekleiv Management. I samarbeid med Utenriksdepartementet og de andre 
nordiske landene ble det arrangert en egen mottakelse på det nordiske området for internasjonale 
samarbeidspartnere. 

dIsse spIlte på sXsW:

- Cocktail Slippers

- The Megaphonic Thrift

- Serena Maneesh

- Sondre Lerche

- Julian Berntzen

- LidoLido

- William Hut

- Unni Løvlid

- Pirate Love

- Apoptygma Berzerk

- Deleted Waveform Gathering

- Casiokids

- Eva & The Heartmaker

- Bigbang
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God oppslutning rundt Womex
Den ambulerende folke- og verdensmusikkmessen Womex fant i 2010 sted i København for andre år 
på rad. 30 delegater og to artister fra 16 forskjellige selskaper deltok på den norske standen, og  
Music Export Norway koordinerte den norske deltakelsen. Som året før, befant standen seg i et 
attraktivt felles nordisk område, og aktivitetsnivået var høyt, både fra festivaler, plateselskaper og andre 
om var representert på standen. 
 
MEN koorinerte og finansierte også den norske deltakelsen på showcasearrangementet Nordic Club, 
hvor Elisabeth Vatn og SLAGr representerte Norge. Begge konsertene tiltrakk seg et tallrikt publikum. 

Culture Collide med Filter
Music Export Norway og Innovasjon Norge var samarbeidspartnere på den nye festivalen til Filter 
Magazine, Culture Collide, i Los Angeles. Filter Magazine er et toneangivende og ledende amerikansk 
musikkmagasin. Den fem dager lange festivalen kunne presentere 54 artister fra 16 ulike land. 

Casiokids og Harrys Gym representerte Norge og fikk i den anledning reisestøtte fra MEN. Også 
bandenes bransjeapparat fikk reisestøtte fra Music Export Norway, da det på slike arenaer er svært 
viktig å kunne håndtere forespørsler og generell internasjonal interesse for artistene. 

Begge konsertene tiltrakk et stort publikum.

dIsse selskapene deltok  
på WoMeX 2010:

- FolkOrg

- Førdefestivalen

- Grappa musikkforlag

- Hacate Entertainment Group

- Kirkelig Kulturverksted

- Liv runesdatter

- MIC

- Musikkoperatørene

- NOrCD

- Queendom Productions

- rikskonsertene

- riksscenen

- Samspill

- Sàpmi Music

- Solid Musikk

Internasjonale prosjekter

Ny start for Popkomm?
Popkomm i Berlin har lenge vært en prioritert arena for norsk 
musikkbransje. Etter at arrangørene valgte å avlyse messen i 2009, var det 
knyttet stor spenning til hvorvidt årets arrangement kom til å bli en suksess. 
Som en naturlig konsekvens, var antall deltakere på den norske standen 
noe færre enn tidligere år. Aktivitetsnivået blant de 28 påmeldte selskapene 
på standen var imidlertid upåklagelig. 
 
Som vanlig koordinerte Music Export Norway den norske deltakelsen, samt 
utarbeidet diverse informasjonsmateriell. Hele ti norske artister og band var 
i aksjon i Berlin i løpet av dagene Popkomm varte, og MEN var samar-
beidspartner på en egen jazzkveld i samarbeid med Musikkprofil og en 
label-kveld med Smalltown Supersound. MEN bidro også med reisestøtte til 
artister som spilte showcase.  

Musikkmaraton i  
New York 
Det har blitt en vane at mange norske artister inviteres til å spille showcase 
på CMJ i New york. I 2010 var de fem norske representanter Marit Larsen, 
LidoLido, Maria Due, Susanne Sundfør og Tôg i aksjon. Music Export 
Norway var også samarbeidspartner under en egen Øya-kveld i forbindelse 
med CMJ, hvor Marit Larsen og Susanne Sundfør spilte med reisestøtte fra 
MEN. Kvelden var et samarbeid mellom MEN, Filter Magazine, Filter Media 
og Øyafestivalen, og var svært godt besøkt. 

Spot Festivalen
MEN deltok også i år på Spot i Aarhus, Danmarks svar på by:Larm,  
hvor seks norske artister, deriblant John Olav Nilsen & Gjengen, Thomas 
Dybdahl og Susanne Sundfør, spilte showcase foran et internasjonalt 
bransjepublikum.

shoWcaser I løpet  
av popkoMM:

- The Megaphonic Thrift

- Simon Says No!

- Therese Aune

- Beady Belle

- Farmers Market

- Elephant 9

- Lindstrøm & Christabelle

- Mungolian Jet Set

- Annie (DJ)

- Diskjokke (DJ)
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Også for Music Export Norways UK-
kontor i London var 2010 et aktivt år. Selv 
om kontoret var involvert i en rekke ulike 
bransjearrangementer, er det den daglige 
individuelle konsultasjonen for norske 
eksportaktører som er det viktigste arbeidet. 
Dette inkluderer alt fra logistikkhjelp til 
inngangsstrategier og anbefalinger av 
tjenestetilbydere, samt kvalitetssikring av 
invitasjonene til britisk bransje og media i 
forbindelse med de internasjonale programmene. 
På denne måten fungerer kontoret som et 
kontaktpunkt mellom norsk og britisk bransje, 
samtidig som kontoret har et svært godt 
samarbeid med ambassaden i London.

I tillegg til den daglige driften, var Music 
Export Norway UK tungt involvert i de største 
bransjearrangementene i Storbritannia.
 
Noen av de viktigste spesifikke prosjektene 
i regi MEN UK:

Business Development Program for  
produksjons- og plateselskaper
UK-kontorets BDP er det mest omfangsrike 
kompetansehevende og nettverksfremmende 
program i MENs historie. Programmet ble 
gjort i samarbeid med organisasjoner som 
British Phonographic Industry, Association of 
Independent Music og Music Managers Forum. 

Programmet ble offisielt lansert i 2009, som et 
skreddersydd seminarprogram for det britiske 
markedet. Første gang ble BDP-et tilrettelagt 
for bransjerepresentanter med management-
bakgrunn, mens programmet i 2010 var tilpasset 
produksjons- og plateselskaper. 

Programmet besto av to moduler, en som 
gjennomføres i Norge og en i London. En rekke 
viktige internasjonale aktører bidro med foredrag 
og paneldiskusjoner. Det ble også gjennomført 
en omfattende evaluering av programmet, med 
særdeles positive tilbakemeldinger.

Music Export  
Norway uk

I 2010 bestemte styret i 
Music Export Norway at 
det skulle gjennomføres 
en ekstern evaluering av 
UK-kontoret, basert på 
kontorets første periode i 
virksomhet. resultatene 
av evalueringen, som 
gjennomføres av britiske 
Music Ally, foreligger i 2011.

Ja Ja Ja
Ja Ja Ja er en månedlig nordisk showcase-kveld 
på The Lexington i London, opprettet på initiativ 
fra MEN. Klubbkonseptet ble etablert i 2009, 
som et ledd i samarbeidet mellom de nordiske 
eksportkontorene, og merkevaren ble ytterligere 
styrket i 2010.

Toneangivende britiske musikkpersonligheter 
velger ut hvem som skal spille. Dette har vist seg 
å være en svært populær begivenhet, og i 2010 
ble det gjennomført en evaluering basert på den 
første perioden. 89,5 prosent av respondentene 
mente at Ja Ja Ja var en sterk plattform for å 
vise frem musikk til nøkkelpersoner innen britisk 
musikkindustri og media. Også britisk bransje 
har gitt meget gode tilbakemeldinger på disse 
kveldene. En rekke konkrete resultater har 
kommet ut av showcasene på Ja Ja Ja.  

The Great Escape
The Great Escape i Brighton er en av Europas 
viktigste musikkonferanser og showcase-
plattformer for ny populærmusikk. MEN har 
koordinert den norske deltakelsen i flere år. Fem 
norske artister spilte showcase på den viktige 
bransjefestivalen, og MEN bidro med reisestøtte 
til artister og bransje, samt promotering. 

Dette er en god arena for nettverksbygging i UK, 
og MEN har hatt tett kontakt med arrangørene 
over lenger tid. Norge har også tidligere vært 
fokusland på The Great Escape.

Showcase Scotland
I likhet med Eurosonic, hadde Showcase 
Scotland norsk fokus i 2010. Dette er 
en av verdens viktigste møteplasser for 
folke- og tradisjonsmusikk, og er en del av 
Celtic Connections i Glasgow. Seks norske 
folkemusikkgrupper gjorde seg bemerket i 2010. 
Det ble også gjennomført en London-showcase, 
en lang markedsførings / Pr-kampanje og 
albumlanseringer, og MEN ga reisestøtte til 
bransjerepresentanter. 
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14 nasjonale prosjekter

Festspillene i Bergen
Under Festspillene i Bergen arrangerte MEN et internasjonalt 
nettverksprogram for norske agenter innen kunstmusikkfeltet. 
Nettverksprogrammet, som var et pilotprosjekt, ble holdt fra første til tredje 
juni, og bransjerepresentanter fra Skandinavia og Tyskland ble invitert til 
Bergen for å møte norsk bransje og høre norsk musikk. 
 
På programmet sto blant annet foredrag om Barratt Due av Stephan 
Barratt-Due, mesterklasse med Leif Ove Andsnes, Gallakonsert for Ole 
Bull, tur til Edvard Grieg Museum Troldhaugen, konserter med søstrene 
Hemsing, og Vilde Frang & Christian Ihle Hadland.

Silver City Sounds i Kongsberg
For tredje gang ble eksportprogrammet Silver City Sounds arrangert under Kongsberg Jazz festival, 
med Music Export Norway som prosjektleder. 

Programmet inkluderer nettverksarrangement for norske og internasjonale aktører innen jazzfeltet. 
Blant deltakerne var alt fra promotører og agenter til festivaler, klubber, plateselskaper og distributører. 
De internasjonale delegatene hadde tatt turen fra en lang rekke land, som USA, UK, Canada, 
Nederland, Litauen, Ungarn, Tyskland og Belgia. 

Silver City Sounds inneholdt i 2010 diverse morgensesjoner på Storaas Gjestegård, hvor deltakerne 
bodde under festivalen. Sesjonene inkluderte blant annet et historisk seminar om Henie-Onstad-
senteret, showcase med Zanussi 5 og et åpent intervju med saksofonist Håkon Kornstad og 
trommeslager Martin Horntveth av AllAboutJazz-redaktør John Kelman. 
Selvsagt hadde de tilreisende også god anledning til å få med seg mye spennende norsk jazz fra 
festivalprogrammet. 

Variert Folkelarm
I 2010 koordinerte Music Export Norway det internasjonale programmet under bransjefestivalen 
Folkelarm. 24 internasjonale delegater fra 15 ulike land deltok på arrangementet. 

Folkelarm ble i år avholdt på den nye riksscenen i Oslo, unisont med åpningen av den nye scenen. 
Mer enn 80 artister var inviterte til å spille konserter, og totalt 47 showcaser ble gjennomført i 
løpet av tre dager. I tillegg til disse konsertene, kunne norsk og internasjonal bransje oppleve flere 
nettverksarrangementer, som en utflukt til Grefsenkollen med showcaser av Eplemøya Songlag og 
Sver, Folkelarmprisen og ulike mottakelser.

syvENDE år MED Øya 
iNtErNatioNal

by:Larm er en av Music Export Norways prioriterte arenaer i Norge, 
og MEN har vært tungt involvert i det internasjonale programmet 
i en rekke år. I 2010 deltok rundt 300 internasjonale delegater 
på programmet, som inkluderte blant annet et omfattende speed 
meeting-arrangement, intimkonsert i Vigelangsmausoleet og ulike 
nettverksbyggingsarrangementer. 

Ideen bak programmet er at toneangivende internasjonale 
bransjerepresentanter og media skal få oppleve norsk musikk, samtidig 
som det knyttes relasjoner mellom norsk og internasjonal musikkbransje. 

Speed meeting-arrangementet ble i år gjennomført for femte år på rad. 
I løpet at to dager hadde deltakerne 24 effektive og korte møter hver. På 
denne måten får man en unik mulighet til å utvide sitt nettverk på kort tid.  

MEN koordinerte programmet sammen med by:Larm, samt hadde en 
egen bemannet nettverksarena/lounge for deltakerne på det internasjonale 
programmet.  
 
MEN var også samarbeidspartner på et eget Øya-nettverksarrangement på 
utestedet Tilt, hvor Mathias Eick Quartet og The Megaphonic Thrift spilte i 
et tettpakket lokale. 

Som en del av det internasjonale programmet, ble det også gjennomført en 
intimkonsert med Susanne Sundfør i Vigelandsmausoleet. Konserten var 
en overraskelse, og både pressen og de internasjonale representantene 
var svært ivrige etter å oppleve den unike stemningen og akustikken i 
mausoleet. 

MEN var samarbeidspartner under nettverksarrangementet som åpnet 
Infernofestivalen, som i 2010 kunne feire sitt tiende år som landets største 
metal-begivenhet. Interessen for norsk metal har vært særdeles høy 
siden begynnelsen av 90-tallet, og tilstedeværelsen av utenlandsk presse, 
delegater og vanlige festivaldeltakere er imponerende.
 
Under åpningsarrangementet hadde internasjonale og norske delegater 
mulighet til å bli bedre kjent i en uformell setting, med god mat og 
kompetent DJ som spilte ny norsk metal.  

Dagen etter deltok MEN i en egen lyttesesjon for internasjonale delegater 
hos Indie recordings, hvor de ferske albumene fra Kvelertak, Keep of 
Kalessin og Mongo Ninja ble presentert. Infernofestivalens konferansedel, 
IMC, inkluderte også en black metal sightseeing, hvor deltakerne ble guidet 
rundt i Oslo for å oppleve steder som har vært betydningsfulle i norsk 
metal-historie. 

Metal-påske

Omfattende program  
på by:Larm
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For syvende år på rad inviterte Music 
Export Norway og Øyafestivalen norske og 
internasjonale bransjerepresentanter til å delta 
på Øya International. Programmet inkluderte fire 
dager med nettverksarrangementer. I år hadde 
programmet 160 deltakere, hvorav brorparten 
var representanter for internasjonal presse og 
musikkbransje. 

Åpningsarrangementet var speed meeting-
sesjoner i Operaen i Oslo, hvor deltakerne 
gjennomførte 10 møter på åtte minutter hver 
basert på en ønskeliste fra de norske deltakerne. 
Dagen etter ble det arrangert en utflukt til 
Bleikøya, med fokusseminarer rettet mot de 
tyske og australske markedene, i tillegg til 
sosiale begivenheter som bading i Oslofjorden og 
grilling.
 
Som tidligere år, hadde Øya International også 
et eget nettverksområde inne på festivalen, hvor 
deltakerne møttes hver dag mellom kl. 16:00 og 
18:00 med god utsikt til hovedscenen. 



Måned Prosjekt Sted
JANUAr Eurosonic Groningen, Nederland
JANUAr Midem Cannes, Frankrike
JANUAr Showcase Scotland Glasgow, Skottland
FEBrUAr By:Larm Oslo, Norge
FEBrUAr NACA (National Association for Campus Activities) Boston, USA
MArS South by Southwest Austin, USA
MArS ILMC London, UK
MArS BabelMed Marseille, Frankrike
MArS/APrIL Business Development Program (BDP) Oslo, Norge / London, UK
APrIL Musexpo Los Angeles, USA
APrIL Inferno Metal Festival Oslo, Norge
APrIL ASCAP I Create Music Los Angeles, USA
APrIL Jazzahead Bremen, Tyskland
MAI Festspillene i Bergen Bergen, Norge
MAI The Great Escape Brighton, UK
MAI Spot Aarhus, Danmark
JUNI C/O Pop Köln, Tyskland
JUNI Go North Inverness, Skottland
JULI Førdefestivalen Førde, Norge
JULI Silver City Sounds (Kongsberg Jazzfestival) Kongsberg, Norge
AUGUST Øyafestivalen Oslo, Norge
AUGUST Oslo Jazzfestival Oslo, Norge
SEPTEMBEr Folkelarm Oslo, Norge
SEPTEMBEr reeperbahn Festival Hamburg, Tyskland
SEPTEMBEr Popkomm Berlin, Tyskland
SEPTEMBEr you Are In Control reykjavik, Island
SEPTEMBEr UK Trade Mission til Norge Oslo, Norge
OKTOBEr CMJ New york, USA
OKTOBEr MaMa Event Paris, Frankrike
OKTOBEr Culture Collide Los Angeles, USA
OKTOBEr Womex København, Danmark
NOVEMBEr We Are the Lions Paris, København
DESEMBEr 10-års jubileum Oslo, Norge
MÅNEDLIG KLUBB Ja Ja Ja London, UK
  
Annet: 

MusIc eXport 
norWays  
prosjekter I 2010:

- Lansering av Eksportprogram og ad hoc-støtte
- Lansering av nye websider og profil
- To nye ansettelser – prosjektleder nasjonalt,  
 leder Berlin-kontor
- NOMEX – felles plattform for de nordiske  
 eksportkontorene 
- Lansering av sektormøter for norsk    
 musikkbransje
- Lansering av kompetanseforum i samarbeid  
 med Phonofile 
- Produksjon av tre nye CD-er i MENs sjangerserie
- Pilotprosjekt for relokaliseringsprogrammet
- Kartlegging av det svenske markedet

1. desember feiret Music Export Norway sitt 
10-årsjubileum med en stor markering på 
Ingensteds i Oslo. rundt 250 gjester, inkludert et 
bredt spekter av bransjefolk og politikere fra ulike 
departementer, deltok på markeringen.  

I løpet av kvelden ble det gjensyn med folkene 
som for ti år siden var med å opprette selskapet, 
så vel som musikalske innslag. Det første fra 
pianotalent Christian Ihle Hadland, som fremførte 
komposisjoner fra en mann som har satt Norge 
på de musikalske kartet i mer enn 100 år, 
Edvard Grieg. Deretter fulgte en opptreden 
fra fremadstormende talent Monica Heldal og 
ikke minst vinner av årets Eksportprogram, 
Lindstrøm. 

Det manglet heller ikke på gode taler. Music 
Export Norways første styreleder, Barry 
Matheson, tok gjestene med på en historisk 
reise, mens næringsminister Trond Giske, 
statssekretærene Halvard Ingebrigtsen og Lubna 
Jaffery, samt nåværende styreleder Jørn Dalchow 
delte sine tanker om Music Export Norways 
historie og fremtid. Som stødig konferansier bidro 
Arnfinn Bjerkestrand til at alt gikk etter planen. 

Vi vil gjerne takke alle som var med å gjøre 
kvelden til en minneverdig opplevelse, mens vi 
ser frem til de neste ti årene!

250 gjEstEr fEirEt Music 
Export Norways 10-års  
jubilEuM
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I 2010 lanserte Music Export 
Norway et nytt eksportprogram 
spisset mot enkeltprosjekter for å 
øke eksporten av norsk musikk.

Mye har skjedd i løpet av de ti årene 
Music Export Norway har eksistert. Til tross 
for sviktende platesalg, har den norske 
musikkbransjen blitt stadig mer profesjonell 
med hensyn til eksportarbeidet. Aktører innen 
en rekke ulike sjangre kan vise til en økende 
interesse for norsk musikk fra andre territorier.

Historien om norsk black metals popularitet 
er velkjent. Men også jazz, tradisjonsmusikk, 
elektronika, klassisk og populærmusikk har 
vært gjenstand for økt oppmerksomhet, 
noe suksesser som röyksopp, Kings of 
Convenience, Nils Petter Molvær, Marit 
Larsen, Leif Ove Andsnes, Mari Boine og 
produsentduoen Stargate vitner om.
 
Flere spydspisser
Til tross for en gledelig utvikling, har Norge 
likevel ikke produsert mange spydspisser 
internasjonalt. Og flere av aktørene som har hatt 
suksess har flyttet ut av landet etter hvert som 
karrieren har skutt fart.

Det finnes en rekke eksempler på 
bransjeaktører som har kommet langt på vei 
med en internasjonal karriere, men som har 
måttet gi opp satsingen grunnet manglende 
midler. Dette er noe av utgangspunktet for 
Music Export Norways eksportprogram, som har 
til hensikt å være spisset mot enkeltprosjekter 
for å øke eksporten av norsk musikk.

Music Export Norway vil innvilge midler til 
inntil to eksportprosjekter per kalenderår. Hvert 
prosjekt kan motta inntil kr. 300 000 per år i 
inntil tre år. Samlet verdi per prosjekt kan være 
inntil kr. 900 000.
 
Første tildeling til Lindstrøm
I november 2010 offentliggjorde en fagjury 
bestående av juryforman Per Sinding Larsen, 
Per Boye Hansen, Mads Hauge og Inger Dirdal, 
at Music Export Norways første eksportprogram 
tildeles artisten Lindstrøm. Lindstrøm nyter 
stor respekt internasjonalt for sitt helt 
spesielle musikalske uttrykk. Han vant også 
Spellemannprisen for beste electronica-album 
med albumet Where you Go I Go Too. 

Music Export Norways  
EksportprograM

Juryens begrunnelse er som følger:
”For fem år siden forvandlet han den allerede 
unike norske fjorddiskoen til noe vi egentlig 
aldri hadde hørt før. ”I Feel Space” var starten 
på en kontinuerlig utvikling av stor, original og 
grensesprengende popmusikk. Musikk som har 
noe tidstypisk og treffsikkert over seg, og har 
fremtiden foran seg. 

reklamebyråer ringer! Mer og mer applaus!  
Et voksende klubbpublikum og kritikerelite over 
hele verden danser og applauderer. 
Music Export Norways første eksportprogram er 
tildelt Lindstrøm.”

- Det er dyrt og krevende å jobbe med 
musikkeksport. Det er mye bra norsk musikk 
med internasjonalt potensial - i flere genre. 
Det finnes mange gode band, artister, 
plateselskaper og management som jobber 
iherdig, men man kommer bare et stykke på 
veien på ren vilje og dugnadsånd, dessverre 
- uavhengig av hvor bra musikk man lager. 
Man trenger økonomiske investeringer à la 
den Music Export Norway nå iverksetter for å 
øke eksporten av norsk musikk, kommenterte 
Lindstrøm i forbindelse med tildelingen.

19

Prosjekt:  Selskap:

Eksport til Frankrike  Etnisk Musikklubb

Helldorado – Europa-lansering CCAP

Nico D - internasjonal utgivelse Knirckefritt AS

Thom Hell – UK-lansering  VME

rune Grammofon Label Kveld, London rune Grammofon

Bransjevelter 5  Tiger

UK-lansering av Marit Larsen Unit

Lansering av Sigrid Moldestad i Storbritannia  Solid musikk

Ingrid Olava i UK  Goldstar

Jim & Jack London-opphold Jim & Jack

Lansering av Majorstuen i Canada Solid Musikk

John Snow-showcase  John Snow

Simon Says No! In the City + Iceland airwaves Simon Says No!

Terje Mikkelsen, turné til England Terje Mikkelsen

IDAP Music/Nasty Kutt  IDAP Music

Simone Larsen co-skrive-sessions i USA daWorks

Norsk vinner av amerikanske Grammy 2010 2L

Datarock flexidisk i Filter Magazine yAP

Katzenjammer i Australia  Stageway

Music Export Norway åpnet i 2010 for søknader om såkalte ad hoc-midler til eksportrettet arbeid. 
Dette innebærer at totalt kr. 300 000 deles ut per år til flere prosjekter fortløpende, med en 
maksimumsgrense på 50 000 kroner per prosjekt.

Tildelingen av disse midlene skal være en utløsende faktor for gjennomføringen av et prosjekt, 
eksempelvis støtte til gjennomføring av Pr-kampanjer ved internasjonal lansering eller støtte til tilbud 
om support-turneer utenlands med kort svarfrist. Støtten er ment som alternativ til andre eksisterende 
støtteordninger, og søknader behandles ukentlig.

ad hoc-støtte  
lansert I 2010
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fØlgENDE prosjEktEr fikk tilslag i 2010:



Markedsføring og profilering
MEN fortsatte sin serie med CD-samplere med norsk musikk som har fokus 
på forskjellige sjangere. CD-ene distribueres bredt til media, TV, radio og 
musikkbransje i hele verden, og brukes også aktivt når MEN er representert 
på messer og lignende i utlandet. Ny logo, grafisk profil og webside for MEN 
ble lansert i 2010 (www.musicexportnorway.no). Websiden skal utvikles 
videre og bli et samlingspunkt for informasjon og aktiviteter knyttet til norsk 
musikkeksport.

Kompetansehevende og nettverksbyggingstiltak
MEN har videreført arbeidet med kompetanseheving og nettverksbygging i 
2010. I samarbeide med by:Larm, Øya festivalen og Folkelarm har vi videre 
utviklet forskjellige konsept for å oppnå varige resultater. En viktig del på 
både by:Larm og Øya festivalen har vært Speed meeting programmet. Norske 
bransjeaktører har på en rask og effektiv måte fått utvidet sitt nettverk samt 
innhentet mye relevant informasjon. På nytt deltok MEN med en håndfull 
norske aktører på MusExpo i Los Angeles våren 2010. Dette er en liten og 
oversiktlig møteplass for musikkbransjen med fokus på nettverksbygging. 
MEN har her særlig lagt vekt på synchlisensiering som forretningsområde 
og har bidratt til å sette opp møter med music supervisors og andre som har 
ansvar for å plassere musikk i amerikanske film-, tv- og spillproduksjoner. 
MusExpo selv har også øket fokuset på synch-området og i 2010 
gjennomførte de egne speedmøter der de norske deltagerne var med.  
MEN har også støttet opp under utviklingen av det internasjonale 
programmet på Inferno Festivalen. Folkelarm er inne i en god utvikling og 
styrker det internasjonale programmet for hvert år.  

Fortsatt drift
Styret mener at fremtidsutsikter viser at forutsetningen om fortsatt drift er 
gode, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen. 
Høsten 2010 ble det i Stortinget vedtatt en videreføring for 2011 av den 
ekstrabevilgningen MEN mottok over statsbudsjettet for 2010.

Drift
regnskapet viser et ordinært resultat med underskudd på NOK 3640 for 
driften i år 2010. Årets underskudd fremføres til 2011.
            
Arbeidsmiljø
Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2010. Selskapet 
fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. Det er ikke 
registrert sykefravær i år 2010. 

Likestilling
Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn.  

Stilling og resultat
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med 
tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved 
årsskiftet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som 
etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Det ytre miljø
Styret mener selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Avfallspapir 
og alminnelig søppel blir håndtert i henhold til utleiers anvisninger eller levert 
offentlig avfallsplass.

Oslo, 9. mai 2011
Styret for Music Export Norway A/S

Jørn Dalchow
STyrETS LEDEr

Lars Christian Fjeldstad
STyrETS NESTLEDEr

Bård Flikke 
STyrEMEDLEM

Harald Sommerstad 
STyrEMEDLEM

Lars Aass 
STyrEMEDLEM

Aktiviteter i 2010
MEN har i 2010 hatt sitt mest aktive år til nå og vært involvert i en 
lang rekke prosjekter. Samtidig etablerte MEN seg for første gang i helt 
egne kontorlokaler med sin nye oppgraderte administrasjon. I tillegg til 
å videreføre sin koordinering av den norske delegasjonen på MIDEM, 
Jazzahead, Popkomm og Womex, deltok MEN på Eurosonic, Great Escape, 
MusExpo, Showcase Scotland, Naca, ILMC, Culture Collide, South by 
Southwest/SXSW, Spot, GoNorth, ITC, reeperbahnfestival,  c/o POP, 
Liverpool City Sound, you Are In Control med flere. 

MENs hovedtall for deltagelse på MIDEM, Popkomm og Womex  
var som følger:
 MIDEM POPKOMM WOMEX

KOSTNADEr 974 568,- 276 049,- 221 320,-
INNTEKTEr 482 403,- 58 763,- 41 000,-
NETTO BELASTNING MEN 492 181,- 209 473,- 180 219,- 

I Norge fortsatte MEN det gode samarbeidet med en rekke festivalaktører 
og koordinerte sammen med de respektive festivalene det internasjonale 
programmet på by:Larm, Øya festivalen, Kongsberg Jazzfestival og 
Folkelarm. MEN har satset aktivt og målrettet på å promotere flere norske 
artister ved disse arrangementene, og har med dette bidratt til at en rekke 
norske artister har fått adgang til scener og blitt promotert under disse 
festivalene og musikkonferansene. Gjennom omfattende møtevirksomhet 
med en rekke eksportaktører i det norske musikklivet har MEN gjennom 
2010 tilstrebet å skape bedre kontakt, samarbeid og informasjonsflyt. MEN 
hadde et pilotprosjekt i samarbeid med Festspillene i Bergen for å styrke 
profileringen av klassiske utøvere og komponister.

Nye kontorlokaler
Våren 2010 flyttet MEN til nyoppussede kontorlokaler i Karl Johansgate 23 
v/ Egertorget, like i nærheten av de gamle kontorene man har fremleiet hos 
Gramo. De nye lokalene er tilpasset den nye administrasjonens størrelse og 
behov. Her er det i tillegg til ordinære arbeidsplasser rom for to praktikanter 
og arbeidsplass for ansvarlige for London- og Berlinkontoret når de besøker 
Oslo. Kontorene har ikke tilknytning til noen bestemt bransjeaktør, noe som 
har vært et viktig signal for MEN da man ikke ønsker at det skal oppfattes at 
man har spesielle bindinger til enkeltaktører.

Videre drift av London-kontor
MENs London-kontor med Jonas Vebner som leder har vært drevet i sitt 
tredje år. Driften har etablert seg på et stabilt og bra nivå etter et par år 
i oppstartsfasen. London-kontoret har fortsatt sitt høye aktivitetsnivå i 
2010 med en rekke prosjekter de var engasjert i. De månedlige nordiske 
showcasene under navnet “JaJaJa!”, som London-kontoret har vært 
initiativtaker til, fortsatte i sitt andre år med svært god respons. Våren 2010 
gjennomførte kontoret for andre gang sitt Business Development Program i 
samarbeid IMMF (International Music Managers Forum). Programmet var 
rettet mot den profesjonelle delen av norsk musikkbransje som arbeider 
med eksport, og hadde spesielt fokus på det britiske markedet. Til tross 
for at gjennomføringen skjedde i perioden rundt utfordringene med 
askeskyene fra Island, var opplegget også denne gang en suksess.

Etablering av Berlin-kontor
På forsommeren 2010 ble Siri Narverud Moen ansatt som ansvarlig 
for MEN’s Berlin-kontor. Siri har bakgrunn fra NrK og startet de første 

månedene med å sette seg inn i MEN og forberede etableringen av Berlin-
kontoret. Høsten 2010 startet hun opp kontoret med lokaler sentralt i Berlin 
med forventet offisiell åpning på nyåret 2011. Etableringen er godt i gang, 
men fordi Siri går ut i fødselspermisjon i 2011, vil arbeidet ta noe lenger 
tid enn først planlagt. Miranda Moen, som tidligere jobbet ved den norske 
ambassaden i Berlin, er engasjert som vikar i denne perioden.  

Musikkmesser og konferanser
MENs fokus på prosjektrettet arbeid fortsatte i 2010. Tross en liten 
administrasjon har MEN etablert seg som et viktig kompetansesenter for 
norsk musikkeksport de siste årene. Administrasjonen ble til 2010 utvidet 
med en ny prosjektansvarlig i Oslo (Øyvind Skjerven Larsen) og ansvarlig 
for det nyopprettede Berlin-kontoret (Sir Narverud Moen). Som ansvarlig for 
tilretteleggelsen for norsk deltakelse på internasjonale musikkmesser, har 
MEN gjennom dette bidratt til en kontinuerlig synliggjøring av norsk musikk 
og norske bransjeaktører i utlandet. Målgruppen for slike arrangementer 
er internasjonal musikkbransje, musikkmedia, TV- og radiostasjoner, 
produsenter, festival- og messearrangører m.m. MENs hovedvirksomhet 
ved messer og arrangementer er å organisere for deltakelse og 
påmelding, informasjon til deltakerne, koordinering av stands-, konsert-, 
showcase- og innholdsbidrag til messen, produksjon av informasjons- og 
utstillingsmateriell, kontakt med norsk og utenlandsk media samt bransje 
under arrangementet. I tillegg har MEN kontakt med norske myndigheter, 
inklusive UD og norske ambassader i utlandet MEN har de siste årene 
generert til en betydelig vekst i synliggjøringen av norsk musikk ved 
internasjonale messer, konferanser og festivaler. Stadig flere norske artister 
inviteres til showcase ved messer og konferanser, mens produsenter og 
managere bruker messene til å markedsføre øvrige norske artister som har 
norsk kontrakt. 

MENs eksportprogram og ad hoc-midler
Det første Eksportprogrammet fra MEN ble tildelt i 2010 til elektronika-
artisten Lindstrøm. Programmet gir en støtte til prosjekter på inntil 
300.000,- pr. år i tre år og skal være nært tilknyttet en prosjektleder hos 
MEN som del av teamet i det internasjonale arbeidet. Det er planlagt to 
slike tildelinger årlig, men for det første året ble bestemt kun én tildeling 
for å kunne etablere dette på best mulig måte. Samtidig kom MEN i 2010 i 
gang med tildelinger av såkalte ad hoc-midler, støtte på inntil 50.000, som 
kan tildeles på kort varsel for å hjelpe enkelte eksportprosjekter med å finne 
sin realisering.

NOMEX
De nordiske eksportkontorene etablerte den felles plattformen NOMEX. 
Ideen er å kunne gjennomføre felles prosjekter, samt søke om nordiske 
midler til gjennomføring. I tillegg kan NOMEX bli en viktig brikke i arbeidet 
med å øke eksporten til de andre nordiske landene. 
Det ble gjennomført et eget NOMEX strategiseminar I Finland i april for å 
planlegge å vedta en 5 års plan for Nordisk samarbeid.  

10-årsjubileum
I 2010 markerte MEN sitt 10-årsjubileum og dette ble feiret på et eget 
arrangement 1. desember i lokalene Ingensteds v/ Brenneriveien. 
Tilstede var en rekke aktører fra norsk politikk og musikkliv. Det var flere 
musikkinnslag fra scenen, bl.a. Lindstrøm som tidligere i 2010 hadde blitt 
tildelt MENs første Eksportprogram.

styrets årsberetning 2010
for Music export norway as 

org. nr: 982 374 154 

sElskapEts virksoMhEt 2010
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resultatregnskap
DrIFTSINNTEKTEr OG DrIFTSKOSTNADEr  NOTE  2010 2009 

Salgsinntekter   667 544  776 522
Annen driftsinntekt   1 926 708  1 518 000
Offentlige tilskudd  6  7 922 700  5 241 099
Sum driftsinntekter   10 516 952  7 535 621

Varekostnader   4 711 931  3 349 196
Lønnskostnader m.m.  2, 3  3 553 395  2 851 781
Avskrivning på driftsmidler   13 960  0
Annen driftskostnad  3  2 280 896  1 329 029
Sum driftskostnader   10 560 183  7 530 005

Driftsresultat   -43 230  5 616 

Annen renteinntekt   6 682  1 944
Annen finansinntekt   38 791  82
Annen rentekostnad   478  1 092
Annen finanskostnad   5 495  796
resultat av finansposter   39 500  138 

resultat før skattekostnad   -3 730  5 753
Skattekostnad på ordinært resultat  4  -90   -4 120
Ordinært resultat   -3 640  9 873 

Årsresultat   -3 640  9 873 

OVErFØrINGEr

Overført fra annen egenkapital   3 640  -9 873
Sum overføringer   -3 640  9 873 

Balanse
EIENDELEr  NOTE  2010  2009 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr   55 843  0
Sum varige driftsmidler   55 843 0  

OMLØPSMIDLEr

Kundefordringer   333 155  254 460
Andre fordringer  5  316 210  844 112
Sum fordringer   649 364  1 098 571

Bankinnskudd, kontanter o.l.   1 055 117 666 891

Sum omløpsmidler   1 704 481  1 765 463

Sum eiendeler   1 760 325  1 765 463

Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD NOTE  2010  2009 

INNSKUTT EGENKAPITAL

Aksjekapital 1000 á 100  1 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital   100 000  100 000

Annen egenkapital   39 655  43 295
Sum opptjent egenkapital   39 655  43 295

Sum egenkapital   139 655  143 295

GJELD

AVSETNING FOr FOrPLIKTELSEr

KOrTSIKTIG GJELD NOTE  2010  2009 

Leverandørgjeld   445 744  646 939
Betalbar skatt  4  0 1 837
Skyldig offentlige avgifter   256 875 229 516
Annen kortsiktig gjeld   918 051  743 876
Sum kortsiktig gjeld  1 620 670 1 622 168

Sum gjeld   1 620 670  1 622 168

Sum egenkapital og gjeld  1 760 325  1 765 463

Music export norway as 
org. nr: 982 374 154

rEsultatrEgNskap 2010
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BErEGNING AV ÅrETS SKATTEGrUNNLAG: 2010 2009  

resultat før skattekostnad -3 730 5 753  
Permanente forskjeller   *) 6 615 485  
Anvendelse av fremførbart underskudd -2 885 0  
Endring i midlertidige forskjeller 0 0  
Årets skattegrunnlag 0 6 238  
    
OVErSIKT OVEr MIDLErTIDIGE FOrSKJELLEr: 2010 2009  

Fordringer 0 0  
Anleggsmidler 0 0  
Gevinst- og tapskonto 0 0  
Skattemessig fremførbart underskudd 20 791 23 677 
Sum  20 791 23 677 
 
28 % utsatt skatt/-skattefordel 5 821 6 630  
 
FOrKLArING TIL HVOrFOr ÅrETS SKATTEKOSTNAD  
IKKE UTGJØr 28 % AV rESULTAT FØr SKATT: 2010 2009  

28 % skatt av resultat før skatt -1 044   1 611  
Tilbakeføring av for mye  
innbetalt skatt 2007 –  -4 120  
Endring utsatt skatt  -808  –  
Permanente forskjeller (28%) 1 852   136   
Beregnet skattekostnad  -0   -2 373  
    
*) Inkluderer: ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon, 
samt fradrag for resultatandel knyttet til datterselskap/tilknyttet selskap 
(resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattlagt hos de 
enkelte selskapene)

note 5 
Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter   
 
Det er ikke ydet lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, 
aksjeeiere, medlemmer av styret, eller til nærstående til aksjeeiere og 
medlemmer av styret.     
  
Selskapet har ikke bedriftsforsamling.     

note 6 
Offentlige tilskudd    

SELSKAPET HAr MOTTATT FØLGENDE  
OFFENTLIGE TILSKUDD: 2010 2009  

Utenriksdepartementet  1 300 000 1 000 000 
Kulturdepartementet/Kulturråd  6 000 000 3 088 000 
Innovasjon Norge 100 000 500 000 
Fond for utøvende kunstnere 0 0  
Norske ambassader i utlandet  522 700 653 098 
Totalt  7 922 700 5 241 098 

note 1  
Antall aksjer, aksjeeiere m.v      
 
AKSJEKAPITAL ANTALL PÅLyDENDE BOKFØrT 

Ordinære aksjer 1000 100 100 000 
 
AKSJONærEr AKSJEr EIErANDEL 

Gramart  200  20,0 % 
NOPA 140 14,0 % 
FONO 200  20,0 % 
IFPI Norge AS 200  20,0 %
Musikernes Fellesorganisasjon  260  26,0 %
Totalt antall aksjer 1 000  100,0 % 

note 2  
Lønnskostnader    
 
LØNNSKOSTNADEr 2010 2009  

Lønn 2 898 742 2 319 385
Arbeidsgiveravgift 434 146 352 844 
Pensjonskostnader 155 844 167 059 
Andre lønnsrelaterte ytelser 64 663  12 492  
Sum 3 553 395 2 851 780 

Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av 2010 vært 6 stk.  
 
Selskapet har opprettet OTP ordning for sine ansatt i hht Lov om  
obligatorisk tjenestepensjon.     
 

note 3 
Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor   
    
PErSONEr 2010 2009  

Daglig leder 745 010 715 466 
Styre 60 000 62 000 
revisor, revisjon (ex mva)  23 500 18 000 
revisor, rådgivning (ex mva)  3 800 1 660  
Sum 832 310 797 126 

note 4     
Skatt    
    
ÅrETS SKATTEKOSTNAD FOrDELEr SEG PÅ: 2010 2009  

Betalbar skatt 0 1 837  
Permanente forskjeller  0 0  
Sum skattekostnad 0 1 837  
    

regnskapsprinsipper
   
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk for små foretak.
     
a) Driftsinntekter    

 Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres  
 etter hvert som de leveres.    
     
    
a)    Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld     
 Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som  
 forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som  
 knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi  
 av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.   
    
b)   Anleggsmidler/Langsiktig gjeld   

 Anleggsmidler omfatter eiendeler  bestemt til varig eie og bruk.  
 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler  
 balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.  
 Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som  
 forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når  
 grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede.   
    
d)   Valuta    

 Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved  
 regnskapsårets slutt.    
    
f)   Fordringer    

 Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter  
 fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på  
 grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.  
 I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
 avsetning for å dekke antatt tap.    
     
d)  Skatt    

 Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens  
 betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet  
 med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer  
 mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt  
 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
 regnskapsåret.  
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