I

Innhold:

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'i

Norsk Skogmuseums
tillitsvalgte:

..................................................

Skogmuseets råd

03: TIiiitsvaigte

05: Styrets beretning 2012

Følgende institusjoner og
organisasjoner utgjør
Skogmuseets råd:

12: Informasjon til orientering om

Landbruks- og matdepartementet

Åmot kommune

Hedmark fylkesmuseum AS avd. Norsk Skogmuseum

Skogbrukets Kursinstitutt SKI

Kystskogbruket

13: Stiftelsen Norsk Skogmuseum Årsregnskap 2012

Norges vassdrags og
energidirektorat - NVE

Skogbrand forsikring

04: Styremedlemmer stiftelsen Norsk Skogmuseum

Norges Skogeierforbund

UMB Institutt for naturforvaltn ing

19: Revisors beretning

NINA Lillehammer

Statsskog

Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad

Fellesforbundet
Det norske Skogselskap
Skog og landskap
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Styremedlemmer stiftelsen
Norsk Skogmuseum

.......................................................
Styremedlemmer fra

Styremedlemmer fra

07.12.2011

23.11.2012

Johan C. Løken, leder

Johan C. Løken , leder

Tove Wefa ld Pedersen , nestleder

Tove Wefald Pedersen, nestleder

Turid Fluge Svenneby

Turid Fluge Svenneby

Terje Johansen

Terje Johansen

Beate Krokan Carlsson , vara

Beate Krokan Carlsson, vara

Bjørn Erik Skaug, ans.repr.

Bjørn Erik Skaug, ans.repr.

Rigmor Bye, vara ans.

Rigmor Bye, vara ans.

Valgkomite fra

Valgkomite fra

07.12.2011

23.11.2012

Jan Ørnevik, leder

Gudbrand Kvaal , leder til 2013

Gudbrand Kvaal

Kjersti Kinderås , til 2014

Kjersti Kinderås

Morten Solbakken , til 2015

Revisor

Styrets beretning

Norsk Skogmuseum en del av Hedmark fylkesmuseum AS
Hedmark fylkesmuseum AS ble stiftet
10. desember 2009 som et driftsfelleskap for følgende museer i Hedmark:
Domkirkeodden, Glomdalsmuseet,
Kvinnemuseet - Musee ne i Glåmdal,
Nordøsterdalsmuseet, Norsk Utvandrermuseum, Prøysenhuset, Trysil/Engerdal
Museum og Norsk Skogmuseum.
Selskapet eies av museene og Hedmark fylkeskommune. Stiftelsen Norsk
Skogmuseums eierandel er 14% ved
utgangen av 2012.

Stiftelsens Norsk Skogmuseums
organer er følgende:
- Styret
- Skogmuseets råd
- Valgkomite
Styret er stiftelsens høyeste organ.
Fra 1.1.2010 ble alle ansatte og
museets drift, i henhold til aksjonæravtale, overført til Hedmark fylkesmuseum AS. Fylkesmuseet har ansvar
for økonomi og drift, administrativ struktur og støtteapparat.

KPMG AS v/statsaut. revisor Kjell Kulvedrøsten
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Det enkelte museum har egne faglige mål
og ansvarsområder, korresponderende
med fylkesmuseets. Museets eierskap
i fylkesmuseet og i egne bygn inger,
samlinger og utstillinger, ivaretas av eierstiftelsen.
Styret vedtok i sak 11/2012 en avtale om
at to lån til HFM på til sammen
kr 6 226 691, skulle gjøres om til
ansvarlig kapital. Med dette er egenkapitalen i HFM økt for bl.a . å imøtekomme fremtidige pensjonsforpliktelser.
I HFMs årsberetning lyder følgende :
«Som en følge av at sammenslutning av
eierstifte/sene ikke blir gjennomført nå,
har styret vurdert om kapitalgrunnlaget
kan styrkes på annen måte. I februar
2013 er det gjort avtale med en av
eierne om at lån kr. 5,9 mill. kroner gjøres
ansvarlig. Det forhandles med andre eiere
om lignende ordninger, og det er utsikter
til at et tilfredsstillende langsiktig kapitalgrunnlag kan etableres».

Stiftelsen Norsk Skogmuseums formålsparagraf
Norsk Skogmuseum er et kultur- og
naturhistorisk museum med nasjonale
ansvarsoppgaver for skognæringene,
utmark, jakt, fangst og fiske.
Museet skal drive forskning, samle og
bevare historisk materiale, og formidle
kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre former
for informasjon . Museet skal være en
arena der publikum møter kunnskap.
Samspillet mellom natur, menneske og
samfunn skal stå sentralt.
Museet skal med et historisk perspektiv ta opp dagsaktuelle temaer, skape
engasjement og gi innsikt. Museet skal
sørge for en forsvarlig bevaring av sine
kulturminner, og at anleggene skal
gjøres tilgjengelig for publikum .

Areal og anlegg
Stiftelsen eier og forvalter bygninger,
gjenstander og anlegg på Sørlistøa
Fløtermuseum i Åmot, Klevfos Industrimuseum i Løten, samt hovedanlegget på
Norsk Skogmuseum i Elverum.
Norsk Skogmuseum har en bygn ingsmasse i Elverum bestående av utstillingsarealer, kontorer, lager mv. på i
alt 11.500 m2, bygd i perioden 1971 til
1993. Vedl ikehold skjer i henhold til
museets plan for forvaltning, drift og

vedl ikehold, FDV-planen . Dette vedlikeholdet ivaretas, i henhold til
aksjonæravtalen, av Hedmark fylkesmuseum AS .
Stiftelsen har også 67 antikvariske
bygninger. Av disse er 43 ved anlegget i
Elverum (samlet grunnflate 1 533 m2),
15 på Klevfos (4 161 m2) og 9 i Sørlistøa (362 m2) .

Vedlikeholdsmessige tiltak
Skogmuseet

Norsk Skogmuseum ble tilkoblet
Elverum Fjernvarme i mars 2012. Fjernvarmen dekker energiforsyningen til 7 av
8 ventilasjonsanlegg i huset, samt radiatorkurser og tappevann . Norsk Skogmuseum har som mål å kunne dekket hele
sitt energibehov til oppvarming gjennom
Elverum Fjernvarme i den nærmeste
fremtid. For å få oversikt over energiflyten til restauranten Forstmann ble det
for øvrig montert egne energimålere,
vannmålere og strømmålere. Disse vil
kunne måle bortimot 100 % forbruk.
Det ble utført betydelige arbeider i
magasinet i underetasjen . I det gamle
fremkallingsrommet/mørkerom ble det
revet vegger og murt opp brannsikre
vegger mot tilstøtende rom , og montert
ny branndør. Det ble samtidig fjernet alle
tilførsler av ventilasjon og vann.

Tiltak for skadedyrbekjempelse er
iverksatt i enkelte områder av Skogmuseets driftsbygninger. Dette arbeidet
er dokumentert av seksjon for natur- og
kulturhistorie.
Klevtos
På Klevfos har det i 2012 blitt foretatt en
omfattende restaurering av murfasaden
på sentrale bygg ved eiendommen .
Sprekkskader i øvre del av kokeriavdelingen var hovedårsaken til at det ble
nødvendig å restaurere murverket på
Klevfos nå . Skadene har vært undersøkt
og vurdert av flere instanser.
Riksantikvaren bevilget 5 326 000,- til
murfaglig restaurering av Klevfos i
2010. Dette arbeidet ble gjennomført i
perioden april-oktober 2012, og videreføres i 2013, da med nye 3 800 000,- i
bevilgning fra Riksantikvaren .

sørlistøa
Norsk Skogmuseum har siden 2010
mottatt ca. 1 500 000 fra Riksantikvaren
til restaurering av den gamle tømmersleperen M/S Trysilknut. Man har i tråd
med dette hatt fokus på vedlikehold av
båtparken, som er av særdeles betydning for publikumstilbudet ved museet.

med dekkstilknytning ble igangsatt og
delvis fullført. Utover dette har man
foretatt nødvendige investeringer i
utsettingsanlegget for båt, samt utført
grunnleggende restaureringsarbeid på
varpebåten « LykkjeKnut».

Publikum og formidling
Norsk Skogmuseums enheter hadde i
2012 et jevnt godt besøk, til sammen
110 226 personer, som er en økning
på vel 1 % fra 2011. Besøkstallet for
Sørlistøa Fløtermuseum var på 1 234
personer, Klevfos Industrimuseum
7 779 (48 % økning) og for hovedanlegget i Elverum 101 213 personer.
De 50. Jakt- og Fiskedagene ble arrangert i perioden 9. - 12. august 2012 og
ble besøkt av 33 325, som er 1 % færre
enn året før. Naturskolen hadde besøk
av 15 890 studenter, elever og barnehagebarn, nær det samme som året før.
Vi arrangerte fem kunstutstillinger i
galleriet. På Klevfoss samarbeider vi
med Løten kommune om markering
av 150 årsjubileet for Edvard Munchs
fødsel i 2013, og åpnet i den forbindelse
en opplevelsessti og et kunstverksted .

Samlinger og
dokumentasjon

I 2012 ble M/S Trysilknut sin treinnredning gjennombygd og råteskadet
materiale ble fjernet, utvendig skrog ble
bearbeidet mht. rustdannelse og visuell
forbedring, møbelputer ble restaurert,
overflatebehandling av dekk og rom

I 2012 ble det registrert inn 23 nye gjenstander i samlingsdatabasen Primus.
13 882 gjenstander fra Norsk Skogmuseum er nå registrert. Med unntak
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av om lag 300 gjenstander, er hele
museets kulturhistoriske samling inne
i Primus. Samtidig ble 739 nye foto
fullverdig registrert. DigitaltMuseum .
no inneholder dermed nesten 24 000
søkbare objekter fra NSM. Dog omfatter
museets fotosamling totalt mellom
200 000 og 300 000 objekter, hvorav
kun rundt 10 % er elektronisk søkbare.
Det ble arbeidet med to bokprosjekter;
«Den menneskeskapte skogen » om
produksjonen av skogfrø og - planter,
og «Skiensvassdragets fellesfløtningsforenings historie». Det ble utarbeidet
artikler om Peter Chr. Asbjørnsen,
tægerbinding og Klevfos Cellulose &
Papirfabrikk, de to siste som ledd i
fylkesmuseets skrivekurs.
Arkivsaml ingen ved Norsk Skogmuseum
hadde ved inngangen til 2012 et omfang
på om lag 650 hyllemeter, inkludert
Klevfosarkivet. Stor tilgang i 2012, som
ennå ikke er ferdig registrert, gjør at
samlingen nå er på over 700 hyllemeter.
Museets bokbestand var ved utgangen
av året 27 773 titler. Tilveksten i 2012
var 854 bind .
Av dokumentasjonsprosjekter i 2012
vil vi spesielt nevne opprydding og
avvirkning etter stormen Dagmar i
Svenkerud skog i Vå ler, produksjonsprosesser ved nå innstilte Follum
papirfabrikk på Ringerike , og diverse dokumentasjon knyttet til tægerhåndverk.
Vi dokumenterte også vinterjakt på elg i
Løten og beverjakt i Stange.

Ansatte
Stiftelsen har ingen ansatte, og styret
består av 3 menn og 2 kvinner. Norsk
Skogmuseum er bevisst på å ta likestillingshensyn ved rekruttering av
tillitsvalgte i stiftelsen.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte
regnskap og balanse et korrekt bilde av
Stiftelsen Norsk Skogmuseum sin økonomiske stilling ved årsskiftet 2012/13.
Regnskapet gir, etter styrets oppfatning,
fyllestgjørende informasjon om driften av
Norsk Skogmuseum .

Styrets beretning er avgitt under forutsetning om fortsatt og langvarig drift, i
nært samarbeid med Hedmark fylkesmuseum AS. Etter styrets oppfatning er
det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved
bedømmelsen av årsregnskapet

Miljø
Stiftelsen Norsk Skogmuseumseiendommer og drift har liten påvirkning på
det ytre miljø. Museet benytter offentlig
forskriftsmessig renovasjon . Virksomheten ved Norsk Skogmuseum er
miljøsertifisert.

Elverum, 26. juni 2013
I styret for Norsk Skogmuseum

Miljøtiltak i 2012

Styringssystemet for utstillingsbelysningen i « Tid for Skog» ble skiftet, slik
at de ulike enhetene nå kan håndteres
separat. Det gir større fleksibilitet i lyssettingen og reduserer unødig forbruk.

Johan C. Løken
styreleder

Økonomi
Regnskapet til Stiftelsen Norsk Skogmuseum for 2012 ble gjort opp med et
negativt resultat på kr 272 489, hvorav
45.798,- belastes egenkapitalen og
de resterende 226 691,- dekkes av
investeringsfondet. Med dette så er
avskrivningen av varmepumpen installert i 2005 sluttført slik at bokført verdi
på varmepumpen blir kr. 0,- pr. 31/122012.

~;;~
Turid Fluge Svennet y

;;;;;:-µ_
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Terje Johansen
styremedlem

Stig Hoseth
avdelingsdirektør
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Informasjon til orientering om

Hedmark fylkesmuseum AS
avd. Norsk Skogmuseum

For Hedmark fylkesmuseum AS
vises det til egen årsmelding og
regnskap. Her tas med at driftsresultatet for fylkesmuseet var et
overskudd på kr 2 757 000
ut fra en omsetning på
kr 108 690 000.
Regnskapet til Hedmark fylkesmuseum, avd. Norsk Skogmuseum ble gjort opp med et
negativt driftsresultat for 2012
på kr 532 626, mot kr 304 206
i minus i 2011 , og kr 551 155
i pluss i 2010. Norsk Skogmuseum hadde i 2012 samlede
driftsinntekter på kr 28 626 524,
mot 28 664 916 året før.
Andelen tilskudd var vel 60%.
Tilskudd mottatt, eller benyttet
med tilsagn, i 2012, og som
inngår i årsregnskapet til
Hedmark fylkesmuseum AS avd .
Norsk Skogmuseum :

Kroner
Riksantivaren, drift Klevfos
1 218 490
NVE, drift
832 000
Sparebanken Hedmark, skoleavtale
138 889
Elverum kommune, skoleavtale
127 778
Dir. for naturforvaltning, Skog og vann
110 000
Løten kommune, skoleavtale
55 556
Elverum Reiselivslag
138 140
Norsk kulturråd, skognettverket
40000
2 174 699
Riksantikvaren, Levende mur
Løten kommune, Munch
150 000
Geria , Møte med minner
20000
NVE, flommer.no
50000
Fylkesmannen, konfliktdemp. rowilttilt.
45 000
Riksantikvaren , Trysil-Knut
815 000
Follum fabrikker, dokumentasjon
140 000
NVE, KINK
125 000
Statsskog, Borregaard/Kiær
10000
6 190 522

Norsk Skogmuseum er involvert i en rekke samarbeidsprosjekter og oppdrag med egen finansiering
og regnskapsføring. Ved utgangen av 2012 var
avsatt beløp til prosjektforpliktelser kr 5 040 709.
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Stiftelsen Norsk Skogmuseum
Årsregnskap 2012

....... ........... ......... .......... ..................
Resultatregnskap 01.0 1 - 31.12
Note

I

3
3
2

Avskrivning
Nedskrivning
Annen driftskostnad

Sum driftskostnader
Driftsresultat

I

Renteinntekt
Renteinntekt fra Hedmark
fylkesmuseum AS
Rentekostnad
Annen finanskostnad

Resultat av finamposter

Årsresultat
Disponering av årsresultatet

5

Annen egenkapital
Benyttet investeringsfond

Sum disponering
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2012

2011

50 700
239 100

240 200

17 631
307431

0
240200

-307 431

-240 200

44 808

0

I

92 739

207 537
205 468

42 900
43 034

11 935
34942

0
92605

-272 489

-147 595

-4 5 798
-226 691
-272489

-147 595
0

-147 595

Balanse

Note

31.12.2012

31.12.2011

EIENDELER

Balanse

Note

31.12.2012

31.12.2011

5

8 000 000
8 000 000

8 000 000
8000000

5
5

0
12 138 133
12138 133

226 691
12183931
12410622

20 138133

20 41 0 622

4 750 000
4 750000

5 000 134
5000134

0
0

8 657
8657

4 750 000

5 008 791

24 888133

25 419 413

EGENKAPITAL OG GJELD

Anleggsmidler

Egenkapital

varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

3

Sum varige driftsmidler

17 329 074
17 329 074

17618874
17618874

7

4 750 000

5 000 000

6

1226691
700 000
6676691

1 226 691
810 000
7036691

24 005 765

24 655 565

Finansielk anleggsmidler

Lån til Hedmark fylkesmuseum AS
Lån til Hedmark fylkesmuseum AS,
rente og avdragsfritt
Investering i aksjer og andder

Sum finansielle anleffmzidler
Sum anleggsmidler

Innskutt egenkapital

Stiftelseskapital

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital

Investeringsfond
Annen egenkapital

Sum opptjent elenkapital
Sum egenkapital
Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Omløpsmidler

7

Gjeld til kredittinstitusjoner

Fordringer

Fordring Hedmark fylkesmuseum AS
Andre fordringer

222 799
0
222 799

0
17 632
17632

659569

746217

Sum omløpsmidler

882 368

763 849

SUM EIENDELER

24 888 133

25 419 413

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

4

Sum annen lanKsikti!( gjeld
Kortsiktig gjeld

Gjeld til Hedmark fylkesmuseum AS

Sum kortsiktiK Jdeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Elverum,
26.06.2013

t:::::!:::-~ C- 1:,~
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styremedlem

Turid Fluge SvenneJy
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Stig Hoseth
avdelingsdirektør

Noter
Note I-Regnskapsprinsipper,
vesentlige regnskapsposter
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger
og er avlagt i samsvar med stiftelseslov,
regnskapslov og god regnskapsskikk
i Norge for små foretak gjeldende pr.
31. desember 2012. 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 juridisk form.
Betingede tap som er sannsynlige og
kvantifiserbare, kostnadsføres.

lnntektsførings- 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, bru 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 3.

Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med
fradrag av forventede tap.

Note 2 - Godtgjørelse til styret
og revisor
Det er ingen ansatte i stiftelsen og det
er ikke utbetalt honorar eller annen
godtgjørelse til styret i 2012.
Styrehonorar utbetalt i 2012 er dekket
av Hedmark fylkesmuseum AS.

Revisor
Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar for 2012. Disse kostnadene er
dekket gjennom driften av Hedmark
fylkesmuseum AS.
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NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER Beløp i hek 1.000
Anleggsmidler:

01.01- 31.12

Varmepumpe
Eiendommer

bru

Utstillinger

2012

2011

Anskaffelseskost 01.01

68 919

2 740

22 622

94 281

94 281

Sum anskaffelseskost 31.12

68 919

2 740

22 622

94 281

94 281

Akkumulerte avskrivning 31 .12

52 714

1 377

22 622

76 713

76 662

0

0

239

0

16205

239
1124

0

17 329

17 619

51
50 år

239
10-50 år

0

290

240

Akkumulerte nedskrivninger 31.12

Bokført verdi pr 31. 12
Ams avskrivninfnedskrivnig_
Lineære avskrivninger

Det er fra 2012 ikke ført avskrivninger av bru da løpende vedlikehold kostnadsføres av
Hedmark fylkesmuseum AS. Varmepumpe er nedskrevet til 0 i 2012.

NOTE 4 - BANKINNSKUDD OG KONTANTER
Bankinnskudd
Bankinnskudd, prosjekter
Bundne skattetrekksmidler tilstrekkelig
til å dekke skyldig skattetrekk

2012

2011

658 406

669 354

1 130

62 781
14 082

33

Sum

659 569

I

746 217

NOTE 5 - EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01.
Års resultat
Egenkapital 31.12.

Stiftelseskapital

Investeringsfond

AnnenEK

Sum

8 000 000

226 691
-226 691

12 183 931
-45 798

20 410 622
-272 489

8 000 000
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0

12 138 133 20 138133

Revisors beretning:

NOTE 6 - FINANSIELLE EIENDELER
Antall

Eierandel

Anskaffelseskost

Bokført
verdi

Hedmark fylkesmuseum AS 01.01
Aksjersolgt i løpet av året

80
10

16 %

Hedmark fylkesmuseum AS 31.12

800 000
-100 000

800 000
-100 000

70

14 %

700 000

700 000

aksjer

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsreg nskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen orsk Skogmuseum som viser et underskudd på
kr 272 489. Årsregnskapet består av balanse per 3 I. desember 2012 og resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

NOTE 7 -GJELD OG PANT
Bokført gjdd som er sikret ved pant ol.:
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

31.12.11

31.12.10

4 750 000

5 000 000

Langsiktig gjeld er tan opp for å finansiere
utlån

Til styret i Stiftelsen Norsk Skogmuseum

Styret og daglig leder 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 og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon , verken som følge av misligheter eller
fei l.

Revisors oppgaver og plikter

til Hedmark fylkesmuseum AS .

Bokført verdi av eiendekr stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:
Tomter, bygninger i Elverum (Gårdsnr. 31 Bruksnr 1025)
Andel av gjeld som forfaller til betaling fem år ener balansedagen

12 360 338

12 360 338

3 500 000

3 750 000

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 orge,
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 handl ingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig fei linformasjon, 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 et ter 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 Stiftelsen Norsk Skogmuseum per 31. desember 2012 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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