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NORSK SKOGMUSEUM 2010
REPRESENTANTSKAP
Følgende institusjoner og organisasjoner danner museets representantskap
fram til 27. mai 20 10:

ÆRESMEDLEMMER
Tore Fossum
Ole Roen

Der norske Skogselskap
Direkcorarec for naturforvaltning
Fellesforbunder
Hedmark Fylkeskommune
Jenrer i Skogbruker
Landbruks- og macdeparcemencec
- avd. for skog- og ressurspolitikk
Løiten Almenning
Løten kommune
Norges fo rsk ningsråd
1orges Jeger- og Fiskerforbund
orges acurvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Almenningsforbund
Norsk Forscmannsforening

orsk inscirurc for skog og landskap
Norsk Virkesmåling
Norskog
Ordføreren i Elverum
Skogbrand
Forsikringsselskap Gjensidig
Skogbrukets Kursinscitucr
Skogbrukets Landsforening
Skogbrukers og Skogindustrienes
Forskningsforening
Srarskog SF
Treforedl ingsindustriens Bransjeforening
Treindustrien
Universitetet for miljø- og biovicenskap
- lnscirucc for naturforvaltning
W\XIF Verdens naturfond

STYRETS BERETNING 2010
NORSK SKOGMUSEUM - EN DEL AV HEDMARK FYLKESMUSEUM AS
Hedmark fylkesmuseum AS ble stifter I 0. desember 2009 som ett driftsfelleskap for
følgende museer i Hedmark: Domkirkeodden, G lomdalsmuseet, Kvinnemuseer Museene i Glåmdal, ordøsterdalsmuseec, orsk Utvandrermuseum, Prøysenhusec,
Trysil/Engerdal Museum og Norsk Skogmuseum. Selskapet eies av museene og Hedm ark
fylkeskommune. Stiftelse n orsk Skogmuseums eierandel er 12%.

Represenrancskapet vil bli ersracret av Skogmuseets råd. Skogmuseers råd er under etablering.
No rsk Skogmuseums inntreden i Hed mark fylkesmuseum AS har krevd en gjenn omgang
og revidering av vår ege n styringsstruktur, og nye vedtekter ble vedcacr av styrer 2. mars
2010 og refererrrepresencancskapec 27. mai s.å.

ANDRE TILLITSVALGTE TIL 27.5.2010
Representantskapets ordfører
Olav Kaveldigec
Representantskapets varaordfører Arne Rørå
Kontrollkomite

Erter revidering av vedtektene er stiftelsens organer fø lgend e:
- Styrer·

Inge Fjalestad, leder
Wesrye Egeberg
Kjersti Kinderås

STYREMEDLEMMER TIL 27.5.2010:
Helge Evju , styrets leder
Jens-Petter Jensen. styrets nestleder
Trond Asakskogen
Erik Mollacc
Berit Halvorsen
Terne Jørsrad
Gudbrand Kvaal, vara

STYREMEDLEMMER FRA 27.5.2010:
Johan C. Løken, styrers leder
Jens-Peerer Jensen, styrers nestleder
Tone Jørstad
Turid Fluge Svenneby
Beate Krokan Carlsson, vara

Ansattes:
Håkon 1osrerud

Ansattes:
Bjørn Erik Skaug
Rigmor Bye, vara

Observatør:

INNHOLD
3

Styrets beretning

8

Regnskap

15

Revisjonsberetni ng

- Skogmuseers råd
- Valgkomite
Styrer er stiftelsens høyeste organ.
Fra I .1.20 I 0 ble alle ansatte og museers drift, i henh old til aksjonæravtal e, ove rfø rt til
Hed mark fylkesm useu m AS. Endringen innebærer en arbeidsdel ing hvo r fylkesm useet
gi r økonomiske ramm er og driftsmessige hoved mål, same etablerer en administrativ
struktur og støtteapparat, for eksempel knyrrec ril IKT. Der enkelte museum vil ha sine
egne faglige mål og ansvarsområder, korresponderende med fylkes museer. Museets
eierskap i fylkesm useet og i egne bygninger, san1Iinge r og utstillinger, ivaretas av
eierstiftelsen.

.

Bjørn Erik kaug
Rigmor Bye, vara

VALGKOMITE TIL 27.5.2010:
Halvard Sæther, leder
Liv Marie Strupstad
Jan Ørnvik

VALGKOMITE FRA 27.5.2010:
Liv Marit Strupstad, leder 20 11
Jan Ørnevik ril 2012
Gudbrand Kvaal ril 2013

Revisor

KPMGA
v/stacsauc. revisor Kjell Kulvedrøsten

FØRSTE DEL av utstillingen «Tråkk-i mangfoldig natur»
ble åpnet av ordfører i Elverum Terje Røe 24. juni 2010.
Elisabet løvold er prosjektets leder.

Å RSMELDING 20 10 ]

JOHN SVENOSBERGET skifter ut bord i takutstikk på fløterkoia
«Fossheim».
MIUØBILDE fra koiedalen på Prestøya.

STIFTELSEN NORSK SKOGMUSEUMS FORMÅLSPARAGRAF:
No rsk Skogmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum med nasjonale ansvarsoppgaver for
skognæringene, utmark, jakt, fangst og.fiske.

FRA TEMAUKA om friluftsliv og mat ved Sørlistøa Fløtermuseum.
Høgskolen i Oslo er fast deltaker.

Styrer vil fø lge opp arbeid er med utbedring og vedlikehold av bygninge r og anl egg so m
eies og fo rvaltes av Stiftelsen Norsk Skogmuseum .

PUBLIKUM OG FORMIDLING

Museet skal drive forsk ning, samle og bevare historisk materiale, og formidle kunnskap
gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre forme r fo r informasjon. Museet skal
være en arena der publikum moter kunnskap. Samspillet mellom natur, menneske og samfun n
skal stå sentralt.

Stiftelsen N orsk Skogmuseum s enh eter hadde i 2010 er sam ler besø k på 111 24 9

Mweet skal med et historisk perspektiv ta opp dagsaktuelle temaer, skape engasjement og gi
innsikt. Museet skal sorge for en forsvarlig bevaring av sine kulturminner, og anleggene skal
gjores tilgjengelig for publikum.

34 283 perso ner, en tilstrømning som va r i henh old ril fo rventningene.

perso ner. Besøksrall er fo r Sø rlisrøa Fløtermuseum var på I 44 1 perso ner, Klevfos
Industrimuseum 6 200 og på hovedan legger i Elverum I 03 608 personer.
D e 4 8 . Jakt- og Fiskedagene bl e arrange rt i period en 5. - 8 . august 20 I O og bl e besøkt av
Naturskolen på

orsk Skogmuseum bl e besøkt av 17 703 stud enter, elever og

barn ehagebarn i 2010.

AREAL OG ANLEGG

Fø rste d el av utstillingen «TRÅKK - i man gfoldig natur» bl e åpn er i juni 2010. Temaer

Srifrelsen eier og fo rvalter bygninger, gjenstander og anl egg på Sørlisrøa Fl øtermuse um i

om m at -

Åmot, Kl evfos Industrimuseum i Løten, samt hoved anl egget på No rsk Skogmuseum i
Elverum .

om jakt, fan gst og ferskvannsfi ske fø rst vil srå ferdi g i 201 2. Ursrillingen «T RÅKK - i

arur på m enye n - ble gjort tilgjengelig fo r publikum i mars 20 I I , m ens d el ro

m an gfoldig natur» er både en fo rnying og en rem arisk utvidelse av jakt- og
fa ngs rursrilling.

No rsk Skogmu seum har en bygningsmasse i Elve rum bestående av utstillingsarealer,
kom orer, lager m v på i air 11 .500 m2, bygd i peri oden 1971 ril -93. Stiftel sen har også

I 2011 avsluttes fo rp rosjekter ril en utstilling o m skog og klima på Norsk Skogmuseum .

om lag 58 antikvariske bygninger. Vedlikehold skjer ihhr museers pl an fo r fo rvaltnin g,

Prosjektgruppa har da ferdigstilt presentasjonsmareri ell er, og høsten 2011 vil bli

drift og vedlikehold, FDV-planen. Derre vedlikeholder ivaretas i henh old ril

benytter ri l å finn e relevante fin ansieringskilder. Aas mund H agen har vært rilslurrer

aksj onæravtal en av H edm ark fy lkesmuseum AS.

prosjekter som faglig ansvarlig.

I 20 I O er der arbeider med nye kurs- og ko nferan selokal er i museers 2. erg, samt i

D er er i 20 I O arbeid er m ed ro betydeli ge bokproduksjoner ved museer; «Den

resrauranren i 1. erg. Sammen m ed nye roal errer, heis og utbedring av bl ant ann et

m enn eskeskapte skogen », som er en beretning om arbeider fo r å gjøre Norge grønnere

venri lasjo nsan legger i denn e del en av bygger, vil rilraker styrke museer med henblikk på

og m er skogrikt gj enno m 3-400 år, og en o m fløtin ga i Ski ensvassdraget. Her er der også

kurs- og konferansevirksomh et. O ppgrad erin gsarbeid ene ferdigstill es i 201 I.

fo rerarr o rdning av tilh ørende arkiv.

På Klevfos er d er regisrrerr sprekkd annelser i kokeribygnin gen. I 2009 utreder man
årsaker, foretok srabilirersvurd eringer og fo reslo resraureringsrilrak. Riksa nrilrvaren har

SAMLINGER

etter søknad bev ilger midl er ril utbedringe n. Arbeid er er pl anlagr ferdigsrilr i 201 2.

Der er i løper av 20 I O registrert 89 gjenstand er og 599 fotog rafier inn i mu seers

Slepebåten Trys ilknut d ro tømmerbomm er på Ose nsjøen &em ril 1984. Sid en 1987 har

sam lin gsd atabase Primus.

båren blitt brukt i turisrrrafikk ved Sø rlisrøa Flørermu seum . N o rsk Skogmuseum har søkt

og 3 0 I 15 foto er registrert i den el ektroni ske d atabasen.

orsk Skogmuseum har ved årsskifter 13 184 gjenstand er,

Riksantikvaren o m midl er ri l restaurering av fa rrøyer i henh old ril ril srands- og
restaurerin gsp lan utarbeid er av Bredal sholmen dokk- og farrøyve rn senrer.

Bøken e registreres i Ti ed em ann regisrrerin gssysrem. Bokbesrand en ved utgange n av

I 20 l O m orrok N orsk Skogmuse um mid ler ril å srarre derre arbeider. A rbeider er

20 l O er 25 930 rid er. T ilveksten i 20 I O var I 078 ri ri er.

omfattend e og vil pågå ril 201 2 .
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UTSTllllNGEN «Tråkk - i mangfoldig natur» presenterer blant
annet norske arter, forvaltning og mat i naturen.

EN GRØNN PORTAL med lyder og objekter er det førstesom møter
publikum i vår nye utJtilling.

Arkivsamlingen ved No rsk Skogmu seum registreres i arkivprogramm er ASTA. Samlingen ,
inklud ere Kl evfosarkiver, er totale vel 600 hyll emeter. Registreringsarbeider i 20 I 0 var i

HEDMARK FYLKESMUSEUM AS, AVD. NORSK SKOGMUSEUM
Fo r H edmark fy lkesmuseum AS vises der ril egen årsmelding og regnskap. H er ras m ed ar
driftsresultatet fo r fylkesmuseer var kr I 983 000 ut fra en om setning på kr I 06 112 000.

scor grad knyttet ril Skiensvassdragets fell es Aøcningsforening, so m kommer i till egg ri l
museers samling, og som al en e utgjord e 70 hyllem eter.

Regnskaper ril H edmark fylk esmu seum , avd.

orsk Skogmuseum bl e gjort opp m ed er

ANSATTE

positi ve driftsresultat på kr 55 1 155 , moe kr 350 000 i 2009.

Stiftelsen har ingen an satte, og styrer består av 3 menn og 2 kvinn er. No rsk

2010 saml ede driftinntekter på kr 29 35 1 104. D er pos irive drifcsresulcacec er med og

Skogmuseum er bevisst på å ca likestillingshensy n ved rekruttering av cillicsval gce i

øker de økonomiske rammen e til museet fo r budsjerrårec 2011 .

o rsk Skogmuseum h adde i

stiftelse n.
Som fø lge av etableringen av H edmark fylkesmuseum AS inngår disse tilskuddene i

MILJØ

årsregnskapet ril H edmark fylkesmuse um AS avd . Norsk Skogmuseum .

Stiftelsen No rsk Skogmu seums eiend ommer og drift har liten påvirkning på der ytre

Kroner

milj ø. Mu seer benytter offenclig fo rskri fts messig renovasjo n. D er arbeid es fo r å
milj øsercifoere virkso mh eten.

Riksanti kvaren , Kl evfos

ØKONOMI
Regnskapet til Sriftelsen N orsk Skogmu seum bl e gjort opp med etc pos itive resulcar på
kr I 23 2, som overfø res annen ege nkapital .
Etter styrets opp fa tnin g gir der fremlagte regnskap og balanse et ko rrekt bild e av
Stiftelsen

o rsk Skogmu seums økonomiske stilling ved årsskifter 2010/ 11. Regnskapet

gir, etter styrers oppfatnin g, fyllestgjørend e in fo rmasjon om driften av
avkl ares.

For H edmark fylkesmuseum AS vi ses det ril egen årsmelding og regnskap.
Styrets beretning er avgitt under forutsetning om fo rcsacc og langva rig drift, i nære
samarbeid m ed H edmark fylkesmuseum AS . Etter styrers oppfatnin g er der ikke inntrådt

832 000

Sparebanken H edmark, skoleavtale

150 000

Elverum ko mmune, skoleavtal e

127 778

Direkroracec fo r naturfo rvaltnin g

100 000

Løren ko mmun e, skoleavtal e

60 000

H edmark fy lkeskommun e, Kul - kultur

68 958

96 300

ABM - urviklin g, Sikrin gscilcak Klevfos

o rsk

Skogmuse um . Styrer vil dog peke på ar spørsmålet om fin ansiering av avs krivninger må

11 48450

NVE

.,

Mac- og Landbruksdepartem entet, T RÅKK

3 600 000

Riksantikvaren , Kl evfo s, Vedlikeholdsprosjekt

2 663 000

Riksa ntikvaren, MS TrysilKnut

100 000

Fylkes m. i H edmark, rentemidler, Sørlisrøa

23 000

Fylkesm. i H edmark, Fo reb. Tiltak rowilc

12 500

Fylkesm . I H edmark, KonA .dempende tiltak rowilc

37 500

forh old eccer regnskapsårets utgan g som er av betydning ved bed ømmelse n av
årsregnskapet.

No rsk Skogmuseum er involvere i en rekke samarbeidsp rosjekter og oppdrag med egen
fin ansiering og regnskapsførin g. Ved utgange n av 20 I 0 var avsatt bel øp ril

Elverum, 28. juni 2011
I styret for Norsk Skogmuseu m
v ~han_ c._Løken
Styreleder
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Jens-Petter Jelen
nestleder
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prosjektfo rplikrelser kr 5 11 8 000. De største var knyttet til p roduksjo n av utstillingen
«T RÅKK - i m angfoldi g natur» og ril oppdraget fra Ski ensvassdragets
Fell es Aøtnin gsfo rening.

/ ~fa~sta-d-

H~
avdelingsdirektør

Å RSMELDING 2010)

REGNSKAP 2010
RESULTATREGNSKAP

2010

2009
5 504 393
3 874 174
18 975 234
2874176
1 090 764

Andre driftsinntekter

0
0
0
0
0
0

Sum driftsinntekter

0

32 537 496

0
0
240 200

1 821 193
19 650 309

Noter
Bil lett inntekter
Salgsinntekter

2

Tilskudd
Leieinntekter

5

Prosjektavregning

Varekostnad

3

Lønnskostnad
Avskrivning

218 755

BALANSE PER 31.12.

2010

2009

17 859 074

18 099 274

4

17 859 074

18 099 274

8

250 000

250 000

250 000

250 000

18 109 074

18349274

0

449 047

Andre fordringer

10 881
37 995

553 074
111 143

Sum fordringer

48 876

664 217

2 873 432

10 076 594

2 922 308

11189858

21 031 382

29 539 132

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

226 691
12 331 526

226 691
12 330 294

Sum opptjent egenkapital

12 558 217

12 556 985

Sum egenkapital

20558217

20 556 985

0
0

4 440 129
1 393 462

0
473 165

1 551 206
1 597 350

Sum kortsiktig gjeld

473 165

8 982 147

Sum gjeld

473 165

8 982 147

21 031 382

29 539 132

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger, fast eiendom
Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

240 200
10 288 504

Omløpsmidler

260 098

32 000 206

Varer

Driftsresultat

-260 098

Renteinntekt

261 330

537 290
340 618

0

27 286

261 330

313 332

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1 232

850 622

Sum omløpsmidler

Annen driftskostnad

19 898

Sum driftskostnader

Rentekostnad
Resultat av finansposter
Årsresultat

Noter

Fordringer
Kundefordringer

6

SUM EIENDELER

Disponering av årsresultatet

7

Annen egenkapital

1 232

850 622

1 232

Sum disponering

850 622

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital

7

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital

Investeringsfond
Annen egenkapital

Elverum , 28. juni 2011
I styret for Norsk Skogm useum

GJELD

-~

j •w:-tti

Jens-Pette r Je11sen
nestleder

:af:tsf::;f ~;1.1,
Styreleder

I

JØ n Erik Skaug

(/!~
/ .f!:
ørstad

Kortsiktig gjeld
Prosjektforpliktelser

5,6

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

avdelingsdirektør

SUM GJELD OG EGENKAPITAL
8 [ ÅRS MELDI NG 2010

7
7

9

NOTER TI L REGNSKAPET
NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER, VESENTLIGE REGNSKAPSPOSTER
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er
avlagt i samsvar med stiftelseslov, regnskapslov og god regnskapsskik k i Norge for
små foretak gjeldende pr. 31. desember 2010. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens
definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner
og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare jurid isk form.
Betingede tap som er sannsynlige og kvantif iserbare, kostnadsføres. Driften av museet
er fra 2010 overført til Hedmark fylkesmuseum AS.
INNTEKTSFØRINGS- OG KOSTNADSFØRINGSTIDSPUNKT - SAMMENSTILLING
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig
normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles
med og kostnadsføres samtidig med de inntekter de kan henføres til. Utgifter som
ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler som består av tomter, bygninger og fast eiendom med beliggenhet
i Elverum føres i balansen til nettoverdi etter fradrag for mottatt tilskudd.
Det avskrives av den grunn ikke på disse bygninger. Varige driftsmidler som består av
tomter, bygninger og fast eiendom som ble tilført etter fusjonen med Klevfos
avskrives i henhold til opprinnelig plan. Utstillinger aktiveres og nedskrives med
mottatt tilskudd . Forholdene omkring varige driftsmidler fremgår av note 4 .

2070

2009

Norsk Treteknisk Institutt
Elverum kommune, turistinformasjon
Elverum kommune
Telemark Fylkeskommune, naturfagsenteret
O.Mustad & Søn AS
Direktoratet for Naturforvaltning
Stiftelsen UNI
Nord-Norges Skogmannforbund
Glommen Skog
Marker kommune, interregmidler
LMD
Borregaard Skoger
Gave fra Sparebanken Hedmark
Fylkesmannen i Nordland
Statskog SF
Hedmark Fylkeskommune
Fylkesmannen i Hedmark

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
132 479
13 200
0
40 000
90 000
65 931
10 000
2 000
-13 576
105 000
3 000
3 000
27 000
20 000
20 000
50 000

Sum andre tilskudd

0

568 034

Andre tilskudd til driften:

FORDRINGER
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag av forventede tap.
NOTE 2 -TILSKUDD TIL DRIFTEN

2010

2009

Driftstilskudd
Kultur- og kirkedepartementet
Hedmark fylkeskommune
Riksantikvaren
Norges vassdrag- og energidirektorat
Andre tilskudd til driften - se spesifikasjon nedenfor

0
0
0
0
0

15 336 000
1124200
1 115 000
832 000
568 034

Sum tilskudd

0

18975234

NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, PENSJONER MM.

2009

Lønnskostnader med mer
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser

0
0
0
0

14 426 092
2368416
2322193
533 608

Sum lønnskostnader

0

19650309

Antall årsverk

0

40

Det er ingen ansatte i stiftelsen og det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret i
2010. Styrehonorar utbetalt i 2010 er dekket av Hedmark fylkesmuseum AS.
REVISOR

Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar for 2010. Disse kostnadene er dekket gjennom driften av
Hedmark fylkesmuseum AS.
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NOTE 4 -VARIGE DRIFTSMIDLER - I HELE 1.000
-r

Varmepumpe,
Eiendommer
bru
Anskaffelseskost 01.01
Sum anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivning 31 .12
Bokført verdi pr 31.12
Årets avskrivning
Lineær avskrivning

Følgende tilskudd til prosjekter er mottatt:

Utstillinger

68 919
68 919
52 612
16 307

2 740
2 740
1 188
1 552

22 622
22 622
22 622
0

51
50

190
10-50 år

0

Sum
31.12. 10
94
94
76
17

Sum
31.12.09

281
281
422
859

94 281
94 281
75 942
18 339

240

240

2009

0

Riksantikvaren, Klevfoss
NVE, Nettutstilling flommer
NVE, SUM
Glommen & Laagens Brukseierforening, Elverpark og Vannf.st.
Norges Kulturvernforbund, Fordums Kraft
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, elvemusling
Hedmark Fylkeskommune, Fordums Kraft
LMD, Skog og Klima Vandreutstilling
LMD, neverfilm
Sparebanken Hedmark, SUM
NVE, Flomtur

200
400

0
25
30
25
50
30
1 000
50

NOTE 5 - PROSJEKTFORPLIKTELSER - I HELE 1.000

Forpliktelser 2009
NVE, TRÅKK (SUM)
Sparebanken Hedmark, TRÅKK *
Wilhelm Mathesons Fond *
Tømmerkjøpernes Fond*
LMD, gave*
* Overført prosjektet TRÅKK fra 31. 12.2009
Klevfoss
www.skogmus.no
NVE, nettutstilling
NVE, prosjekt
NVE, flomtur
Rowilt-tiltak
MS Trysi/Knut, Sparebankstifte/sen
Skiensvassdragets Fellesfløteforening
LMD, neverfilm
LMD, jernblestringsanlegg
LMD, radontiltak
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, elvemusling
Fordums Kraft
Skog og Klima Vandreutstilling
«Vatten utvacklar» lnterreg. Prosjekt

678
1000
301
111
20
2110
476
181

Sum

4440

85

0

50

120
201
1061
30
26
0
30
0
14

57

NOTE 6 - BANKINNSKUDD OG KONTANTER

Kontanter
Bankinnskudd, driftskonto
Bankinnskudd, prosjekter
Bundne skatttrekksmidler tilstrekkelig til
å dekke skyldig skattetrekk
Sum

Ubenyttet andel av kassekreditt utgjør
NOTE 7 - EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01.

31 .12.2010

31 .12.2009

0
907 718
1 951 633

16 764
3 315 063
6 209 581

14 082

535 186

2 873 433

10 076 594

2 000 000

2 000 000

Stiftelseskapital

Investeringsfond

Annen EK

Sum

8 000 000

226 691

12 330 294

20 556 985

1 232

1 232

Årsresultat
Egenkapital 31 .12.

8 000 000

226 691 12 331 526 20558217

NOTE 8 - FINANSIELLE EIENDELER

Hedmark fylkesmuseum
Andre aksjer

Antall aksjer

Eierandel

Anskaffelseskost

Bokført verdi

20

10%

240 000
10 000

240 000
10 000

NOTE 9 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Gjeld til Hedmark fylkesmuseum AS utgjør pr 31.12 .2010 kr 472 765.
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Revisors beretning

Norsk Skogsmuseum

Til styret i Norsk Skogsmuseum

Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Skogsmuseum, som består av balanse per 31. desember
2010 og resultatregnskap som viser et overskudd på kr 1 232 for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon .
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende
bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene,
men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En
revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige,
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede
presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til Norsk Skogsmuseum per 31 . desember 2010 og av resultater
for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.
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Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandtinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokfø ringsskikk i Norge.
Konklw,jon om utdelinger og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandtinger vi har
funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000,
mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og
vedtektene for øvrig.
Elverum, 28. juni 2011
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