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Styrets beretning 1997
Museets arbeidsområder

Organisasjonen

Nk Skogbruksmuseum har gjennom sitt
ucntantskap bred støtte fra alle som har
rNscr knyttet til skog og utmark som
v, brukere og forvaltere av skogen og
et produkter.
eidet i museets vel 40-årige historie
litvedsak vært rettet mot skog, skogk og utmarksnæringene jakt, fangst og
iidsfiske. Innen skognæringen har
ldet vært konsentrert om tømmeravning og transport fram til sagbruksI
flg lit I orcdlingsbedrifter. Når det gjelder
bvuheidclse og bruk av trevirke har Norsk
$kt ghiu ksmuseum dokumentert denne i
Ienbiiidc1se med gårdsdrift og i mindre grad
bruken i industriell sammenheng.
Dei er nå behov for å se skognæringene som
in virkeskjede fra voksested og frø til ferdig
forbrukerprodukt. Kun på denne måten
ii vi sette virksomheten med skog og
•kogvirke i et helhetlig perspektiv.
Dette er bakgrunnen for den grensegangen
mellom arbeidsoppgavene til Norsk Skoghi tiksrnuseum og Norsk Teknisk Museum
tnii er gjort i 1997. De to nasjonale
n,iiseene har inngått en avtale slik at Norsk
Skoghruksmuseum skal ha nasjonalt ansvar
for de museale sidene ved skog, skogbruk
og skogindustri. Norsk Skogbruksmuseum
vil nå arbeide for å etablere et faglig samarbeid mellom museer innen skog, skogbruk
og skogindustri. Hensikten med dette er
gi norske skogmuseer bredere miljø for
I.tglig vekst og rasjonell bruk av ressursene.
Styret vil vurdere forslag til en utvidelse av
niuseets formålsparagraf slik at den også
omfatter skogindustrien som arbeidsfelt.
Gjennom den utvidelse av arbeidsområde
er skjedd ved avtalen med Norsk Teknisk Museum ventes øket interesse fra skogindustriens side og et nærmere samarbeid
innen utstillingsområdet.

Museet endret sin formelle organisasjon med
virkning fra 1.1.1997. Siktemålet med organisasjonsendringen var å synliggjøre lederansvar bedre og samordne innsatsen på
publikumssiden.
Museet har gjennom avgang og nyansettelser i 1997 styrket sin kompetanse- og aldersprofil og derved lagt grunnlag for ny utvikling. Det er blant annet ansatt ny konservator for skognæringene, ny utstillingsarkitekt
og leder for et prosjekt for bedring av forvaltningen av museets samlinger.

Museumsfaglig arbeid
Museets formålsparagraf setter rammer for
det museumsfaglige arbeidet, som innebærer
innsamling, bevaring, forskning og formidling av materiale innenfor skogbruk, jakt og
innlandsfiske. Siste årets arbeid har i særlig
grad vært konsentrert om bevaring og formidling.
Det er satt i gang et 2-årig forvaltningsprosjekt der målsettingen er å oppgradere
museets samlinger slik at materialet (foto,
gjenstander, arkiv, bibliotek) blir forsvarlig
håndtert og oppbevart. Dette innebærer
en gjennomgang og oppgradering av gjenstands- og fotoregistrene, digitalisering
av bilder og en samordning av databasene.
Dette vil legge grunnlag for en grundig
dokumentasjon og tilstandsvurdering av
gjenstandsmaterialet og fotografiene.

Idet to-årige forvaltningsprosjektet
som Anne Aune leder, skal museets
samlinger bli lettere tilgjengelige
for interne og eksterne brukere.

Snekkerverkstedet etter
Olaf Solheim, Østre Toten
ble målt opp og registrert.
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Cecilie Onsager bygget
to Flisabåter på museet
i sommer.

«Lind i norsk natur
og tradisjon» er femte boka
i serien om treslagenes
kulturhistorie.

Dagens datateknologi gir store muligheter
for bedre tilgang til museets dokumentasjonsmateriale. Det er gjort investeringer i
scanningutstyr og fotodigitaliseringskamera
som skal gjøre det mulig å koble sammen
gjenstands- og fotoregisteret. Dermed vil
informasjonen i prinsippet bli tilgjengelig
for såvel interne som eksterne brukere.
Gjenstandene blir nå fotografert med det
nye digitaliseringskameraet, og bildene vil
senere bli koblet sammen med gjenstandsregistreringene. Dette vil føre til en reell økonomisk og arbeidsmessig besparelse.
Enkelte oppgaver på den museumsfaglige
siden har vært nedprioritert i 1997 fordi noen
stillinger har vært ubesatt deler av året. Dette gjelder i særlig grad innsamling av
dokumentasjonsmateriale og registrering av
gjenstander. Museet har i dag 10 891 registrerte gjenstander. Antall uregistrerte gjenstander i museet er ca. 600.
Biblioteket har nå i overkant av 22 000
bøker, og det utgjør en stor ressurs for
såvel museets egne ansatte som for eksterne
forskere, studenter, skoleelever og andre
interesserte. I tillegg har biblioteket annet
trykt materiale som publikasjoner, rapporter, brosjyrer, statistikker, avisutklipp m.m.
I forbindelse med Kulturminneåret og
med økonomisk støtte fra Riksantikvaren
har museet gjennomført et registreringsprosjekt om trebåter i Glommadalføret.
Det er hittil gjort lite for å skaffe en
helhetlig og systematisk dokumentasjon av
innenlandske trebåter i Norge. Målet med
årets prosjekt var å skaffe oversikt over et
vidt spekter av trebåter i Glommadalføret.
Vi ønsker å videreføre dette prosjektet med
sikte på å få en landsomfattende oversikt
over innenlandske trebåter.
«Kvinner i norsk skogbruk» som er et samarbeidsprosjekt mellom Jenter i Skogbruket
og museet, kom over i en handlingsfase
siste år. En hovedfagsstudent i historie har
gjennomført intervjuer av kvinner i norsk
skogbruk.
Boka «Lind i norsk natur og tradisjon» med
forfatterne Knut Nedkvitne og Johannes
Gjerdåker ble utgitt i år. Dette er den
femte boka i serien «Treslagenes kulturhistorie». Boka ble trykket med tilskudd
fra både Norges forskningsråd og Norsk kulturråd.

Utstillinger
I samarbeid med Oldsaksamlingen ved
Universitetet i Oslo åpnet museet i janu,n
1997 en utstilling om «Kulturminner i
utmark». Utstillingen er basert på de oniLutende utgravningene som Oldsaksamlingen
har gjennomført på Rødsmoen i Åmot i perioden 1993-1996. Utstillingen ble videreutviklet gjennom året og er nå ferdigstilt etter
investeringer på omkring 400.000.- kroner,
hvorav det vesentligste er finansiert av Land
bruksdepartementets Skogavdeling.
Norsk Skogbruksmuseum har leid enrekonstruksjon av en voksen og en liten mammut.
Begge er modellert etter russiske originaler
som er utgravd tidligere dette århundret.
Mammuten har også en historie her til lands,
og vi kan ved den lille mammututstillingen
illustere dyreliv i Norge fra før siste istid.
Glommautstillingen som ble åpnet i 1995,
fungerte ikke så godt som ønskelig. Det er
derfor foretatt en betydelig og vellykket
oppgradering som ble ferdigstilt sist vinter.
Fylkesmannens Naturinformasj onssenter
ble også i 1997 videreutbygget og fungerer
svært bra overfor publikum. Et ørekytakvarium er ferdigstilt med bidrag fra Direktoratet for naturforvaltning.
-

Aktiviteter og besøk
Museets program har i 1997 vært rikholdig.
Museet var åpent i 360 dager, og i over 100
av dagene har museet tilbudt aktiviteter
utover museets vanlige program.
Nytt av året var båtbygging på museumsområdet. En erfaren båtbygger bygget to
Flisabåter i løpet av sommeren og høsten.
Båtbygging og annet håndverk er populært
blant de besøkende, og aktivitetene er ledd i
bevaring av handlingsbåren kunnskap. I den
mest hektiske turistsesongen i juli ble det
derfor gjennomført et rikholdig program av
håndverksdemonstrasjoner.
Etter avtale med en lokal teatergruppe hadde museet utendørs teaterforestillinger for
barn. Dette tiltaket blir videreført i 1998.
Den 10. Internasjonale Fløterfestival ble
avholdt som et samarbeid mellom svenske
og norske fløterentusiaster i juni. En av
festivalens fire dager var lagt til Norsk
Skogbruksmuseum med visning av museet,
fløting i Glomma og aktiviteter fra deltagerne selv.
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N,,,dike Jakt- og Fiskedager var også
7 Norsk Skogbruksmuseums største
ing overfor publikum. Arrangei ble avholdt for 35. gang i Elverum,
høi I,itus som den fremste av de norske
og fiskemessene. DNJFD har en
k lglig vinkling som er gjort
ig ved det gode samarbeidet
hovedarrangørene
uni
N jeger- og FiskerforNorges Skogeierforbund,
li Skogbruksmuseum og
kke ideelle organisasjoner
bidrar med kunnskap og
Hi.

•eets aktiviteter for barn og
blir viet spesiell oppmerkI iet. Museets skoletjeneste
eg av skoleklasser på alle
etrinn og til alle tider av
Museets temaopplegg ble
cni,omført i 10 av årets uker og ga
pedagogisk gjennomarbeidet oppleve1ptilhud som i hovedsak er innrettet
i grunnskolen. Enkelte av oppleggene
vender seg til førskolen, og enkelte til
eregående skoler. Museets skoletjeneste
ngerer godt og vil videreutvikles i samsvar
cd ideen om «Det tredje klasserom».
fl rekke av museets tidligere publikumsaktiviteter er gjennomført som forbedringer av
tidligere opplegg, så som Fluefiskedager,
Grønn Høstfest og Barnas Dag. Disse er
viktige møtesteder med økende oppslutning.
Gjennomføringen av museets krevende
*rsprogram er fullt og helt avhengig av
museets egen stab, hvor mange påtar seg
prosjektiederansvar og andre oppgaver i

tillegg til sine daglige gjøremål. Det er all
grunn til å berømme museets medarbeidere
for kreativitet, pågangsmot og arbeidslyst
i den forbindelse.
Museets besøk registrert gjennom resepsjonen var 117284. Dette utgjør en nedgang
på ca. 9% fra 1996. Årsakene
til tilbakegangen er sammensatte. Det svært gode
sommerværet har fristet de
ferierende til vannkanten,
og museumsbesøk har nok
fortonet seg vel anstrengende
i varmen. Særlig DNJFD
syntes å lide under varmen.
I tillegg til det registrerte
besøket har museet et betydelig uregistrert besøk i uteområdet som brukes til
alle døgnets tider. Særlig
Elverums befolkning har stor
glede av uteområdet ved museet.
Fløtermuseet på Sørlistøa i Osen hadde en
normal sesong med besøk av 1277 personer.
Museet har i 1997 bygget en ny utstilling,
og driften gjennomføres av en entusiastisk
stab med stort lokalt innslag.

Publikumsbesøk 1997:
117284

Håndverksarbeider
Håndverkerne og renholderne har mye av
sin tid dekket ved daglige oppgaver med renhold, gartnerarbeider og vedlikehold ellers.
Arbeidet med opprusting av museets brannog tyverialarmer ble videreført i 1997. Ved
hjelp av tilskudd fra Norsk museumsutvikling og Stiftelsen UNI har museet fått oppgradert sine systemer slik at de nå er tidsmessige. Falske alarmer som museet tidligere var plaget av, er blitt betydelig redusert.
Jølsternaustet fra tidlig på 1800-tallet
fikk sterk medfart under flommen i 1995.
De avsluttende restaureringsarbeidene er
nå gjennomført etter at bygningen ble
helt demontert. En del komponenter
måtte skiftes ut. Huset framstår nå som tidligere etter god innsats fra egne håndverkere.
Egne håndverkere har også deltatt i bygging
av nye utstillinger.

Skolebesøk 1997:
17684 elever
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Ansatte og arbeidsmiljø
Ved slutten av 1997 hadde Norsk Skogbruksmuseum 26 fast ansatte og tre på
engasjement. Dertil hadde museet seks sivilarbeidere og noen korttidsansatte som er
tilknyttet publikumsavdelingen som helgeavløsere. Det ble utført 36 årsverk ved
museet i 1997.
Gjennom tilknytning til Arbeidsgiverorganisasjon for privat virksomhet i offentlig
sektor (Apo) har museet prof esjonalisert seg
som arbeidsgiver. Som en følge av tilknytningen til Apo har museet inngått avtale om
kollektiv ulykkesforsikring, og er ved årets
slutt i forhandlinger som vil medføre at vi
tilfredstiller kravet om ordning med Avtalefestet Pensjon (AFP) for de ansatte.
Museets virksomhet forurenser ikke det ytre
miljøet. En av museets hovedoppgaver er å
være miljøskaper ved å tilby sine mange
besøkende kunnskap, rekreasjon og opplevelse. De ansatte på Norsk Skogbruksmuseum har tatt denne oppgaven meget alvorlig og løst den på en utmerket måte. Styret
takker de ansatte for den meget gode arbeidsinnsatsen i 1997.

Nye utstillinger
Museets nåværende skogbruksutstilling
trenger fornyelse. Dette skyldes dels tidens
tann, men også behovet for endret vinkling,
tilnærming og nye virkemidler. En ny
utstilling vil dekke temaene skog, skogbruk
og skogindustri i pakt med det utvidede
ansvarsområdet museet har påtatt seg gjennom avtalen med Norsk Teknisk Museum.
Gjennom samtaler med det offentlige, skogbruks- og industrimiljøer er vi i ferd med

å vinne forståelse for behovet for de ilyt'
utstillingene. Finansieringsbehovet er ca. 20
mill. kroner, som vi håper kan skaffes ved eti
dugnad mellom mange av skognæringen%
aktører og støttespillere. Utstillingsarbeidci
vil strekke seg over en treårsperiode.

Økonomi
Museet har gjennomført streng kostnadsdisiplin for å få balanse i resultatregnskapet.
Publikumsinntektene sviktet en god del i juli
og august, og det var nødvendig med betydelige innstramminger på slutten av året.
Noen av våre museumsfaglige vakanser ble
besatt noe forsinket. Dette sammen med god
økonomistyring er grunnen til at museet har
et lite overskudd i 1997.
Sammenlignet med andre nasjonale museer
har Norsk Skogbruksmuseum en meget stor
andel egeninntekter. Dette gjør museet spesielt sårbart overfor svingningene i besøket
og den øvrige forretningsmessige driften.
Ved gjennomføringen av et nytt stort utstillingsprosjekt for skognæringene vil behovet
for sikring av våre driftsinntekter være stort.
Dette kommer til å bli et hovedtema i budsjettdiskusjonene med Kulturdepartementet
våren 1998. Det er museets mål å øke statstilskuddet til et nivå tilsvarende det andre
nasjonale museer har.
Som godtgjørelse til museets direktør ble i
1997 utbetalt kr. 357.345.-. Til revisor ble
utbetalt kr. 29.500.- som revisjonshonorar
og kr. 31.250.- for rådgivningstjenester.
Museets årsresultat er kr. 266.346.- som styret foreslår overført til fri egenkapital. Den
frie egenkapitalen er redusert med kr.
179.679.- som følge av at museets pensjonsfond er ført ut av balansen.
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Resultatregnskap
Note

1997

Driftsinntekter
Billettinntekter
Salgsinntekter
Tilskudd til driften
Leieinntekter
Inntekt ved egne prosjektarbeid
Andre inntekter

i

4.032.495
2.456.893
6.668.124
1.736.774
239.515
383.636
15.517.437

SUM DRIFTSINNTEKTER

4.320.8/I
2.360.455
6.442.615
1.613.839
587.575
284.767
15.610.12

Driftskostnader
Vareforbruk
Lønn og sosiale kostnader
Driftskostnader
Administrasjons- og salgskostnader
Ordinære avskrivninger
Tap på fordringer

1.487.997
8.580.506
3.742.344
1.158.518
400.000
4.650

1.453.173
8.503.343
4.062.627
1.311.706
400.000
12.760

15.374.015

15.743.609

143.422

-133.484

189.180
4.529
-70.785

239.075
10.934
-107.980

122.924

142.029

266.346

8.545

0

600.000

0

600.000

RESULTAT TIL KAPITAL

266.346

608.545

ÅRSRESULTAT

266.346

608.545

0
266.346

600.000
8.545

266.346

608.545

2
3

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
NETTO FINANSINNTEKTER

OG KOSTNADER

RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER

Ekstraordinære inntekter og kostnader
Ekstraordinære poster
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NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER

Disponering av årsresultat:
Avsatt investeringsfond
Overført egenkapital
SUM ÅRSRESULTAT

Elverum, 24. februar 1998
I styret for

Norsk Skogbruksmuseum
Ole Roen
formann

Liv Hilde Boe

Bjarne Haug

Kari S. Jacobsen
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Balanse pr. 31.12.
Note

1997

1996

3.425.912
124.581
47.575
315.000

3.216.944
108.923
447.783
320.000

3.913.069

4.093.650

501.500
14.858.000

578.500
15.258.000

nleggsmidler

15.359.500

15.836.500

,$UM EIENDELER

19.272.569

19.930.150

580.363

451.982

1.217.772
1.833.091
48.750

1.044.918
2.431.325
96.000

3.679.976

4.024.225

Pantegjeld

800.000

1.200.000

Sum gjeld

4.479.976

5.224.225

Stiftelseskapital
Fri egenkapital
Investeringsfond

5.000.000
9.192.592
600.000

5.000.000
9.105.926
600.000

Sum egenkapital

14.792.592

14.705.925

19.272.569

19.930.150

I)IIÆR
hlf)Mmidler

flhinter, bank og post
(uhI(lordringer
Anti" kortsiktige fordringer
Yn,.1,iger

5
6
7

im omløpsmidler
A iilcggsmidler
A iitl re langsiktige fordringer
Dvninger
i i i i •i

8
9

(,PIW OG EGENKAPITAL

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Trekk og annen gjeld til det
offentlige, feriep. o.l.
I 'ros jektforpliktelser
Annen kortsiktig gjeld

10

Sum kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld

11

Egenkapital

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Bjørn E. Skaug

Helge Urstrømmen

Øystein Østgaard
9
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Regnskapsprinsipper
Norsk Skogbruksmuseum følger regnskapslovens bestemmelser ved regnskapsavleggelsen
Ved utarbeidelsen av regnskapet er sammenstillingsprinsippet lagt til grunn slik at kostfl4
der og inntekter er henført til den periode de er påløpt eller opptjent.
Omløpsmidler er vurdert etter regnskapslovens bestemmelser om laveste verdis prinsipp.
Ved vurdering av anleggsmidler gjøres oppmerksom på at det ikke foretas avskrivninger ii
bygninger. De anleggsmidler som avskrives er uteanlegg som tidligere er aktivert. Utstillinger utgiftsføres etter hvert som de bygges.

Noter til regnskapet 1997
Note 1 Tilskudd til driften
-

1997

1996

Statstilskudd, kap. 0328, post 70
Fylkeskommunale og kommunale tilskudd
Private tilskudd spesifikasjon vedlagt
Lønnsrefusjoner

6.252.000
87.100
142.500
186.524

5.931.000
26.518
166.000
319.097

Sum tilskudd

6.668.124

6.442.615

Norges Skogeierforbund
Mathiesen Eidsvoll Værks Bidrags- og gavefond
0. Mustad & Søn AS
Hedmark Skogselskap

100.000
2.500
40.000
0

100.000
2.500
40.000
23.500

Sum private tilskudd

142.500

166.000

1997

1996

Publikasjoner mv.
Drift anlegg
Inventar/utstyr
Vedlikehold
Andre driftskostnader

251.948
1.117.386
567.997
587.431
1.217.582

460.755
1.087.638
560.231
670.133
1.283.870

Sum driftskostnader

3.742.344

4.062.627

Tilskudd

-

Private tilskudd til driften

Note 2 Driftskostnader
-
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Not. I Administrasjons- og salgskostnader
-

1 tgjørelse
Miitistgifter

Mii Iu, Iføringskostnader
ktiiii,iti iiiinistrasjons-

og salgskostnader

1997

1996

264.931

80.689
812.899

335.063
89.952
886.691

1.158.519

1.311.706

Note 4 Ekstraordinære poster
-

»,ten består i 1996 av gevinst ved salg av løst inventar på spisestedet Forstmann.
Note 5 Kontanter, bank og postgiro
-

343.009 bundet til skyldig skattetrekk.
1.833.091 er bundet til prosjektforpliktelser, jfr. note 10.

Av totale bankinnskudd er kr
i

Note 6 Kundefordringer
-

Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Fradraget
Utgjør kr. 6.000. Avsetningen er uendret i forhold til fjoråret.

r Note 7 Varelager
-

Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er vurdert til å være forventet salgspris redusert med salgskostnader.
Note 8

-

Andre langsiktige fordringer

Av beløpet er kr 493.000 fordring i forbindelse med salg av løst inventar på spisestedet Forstmann.

Note 9 Varige driftsmidler
-

BYGNINGER
OG ANLEGG

SUM

(679.070)
(3.411.088)

60.018.000
564.968
(44.360.000)
(400.000)
(564.968)
(400.000)

63.429.088
1.244.038
(44.360.000)
(400.000)
(1.244.038)
(3.811.088)

0

14.858.000

14.858.000

UTSTILLINGER

Anskaffelseskostnad 1.1.
Tilgang 1997
Nedskrivning i 1996*
Ordinære avskrivninger 1997
Avskrivninger med tilskudd 1997
Akk. avskrivninger 1.1.
Balanseverdi 31.12.

*

3.411.088
679.070

Det er i regnskapet for 1996 gjennomført en nedskrivning av bygninger med tidligere mottatte tilskudd kr 44.360.000. Dette er gjennomført i forbindelse med at museet
endret selskapsform til stiftelse.
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Note 10 Prosjektforpliktelser beløp i hele 1.000
-

-

PROSJEKTER

PROSJEKTFORPLIKTELSER

PRolI 1% I

TILFØRT

KOST- REGULERINGER IOl
NADER
31.12.97
PLIKI li "I II

31 .12•(7

1.1.97

Flommen 1995
Glommafiøtingens historie
Glommautstillingen
Klengstua
Kvinner i norsk skogbruk
Nye utstillinger for skog,
skogbruk og skogindustri
Rødsmoen 11
Sikringsmidler I
Sikringsmidler Il
Vassdragsparken
Wilhelm Mathesons Fond
ørekytakvarium
Sikringsmidler III
Båtregistrering
Lind-boka
Sikringsmidler UNI
Sum

410
698
343
26
62

0
0
0
0
0

115
222
277
0
33

0
0
0
0
0

295

456
0
30
0
276
80
50
0
0
0
0

0
180
0
361
0
12
0
244
80
118
160

73
182
24
373
61
0
86
0
72
195
168

0
2
-6
12
0
0
36
0
0
77
7

383
0
0
0
215
92
0
244
8
0
0

2.431

1.155

1.881

128

1.834

476

66
26
29

Reguleringer 31.12.97 er gjort etter en vurdering av hvert enkelt prosjekt slik at
prosjektforpliktelsene denne dato skal være tilstrekkelige til sluttføring av prosjektene.
MUSEET HAR 1 1997 MOTTATT FØLGENDE TILSKUDD TIL PROSJEKTER:

Rentemidler, sentralt inntrukne Skogutstillinger
Rentemidler, Fylkesmannen i Hedmark Skogutstillinger
Rentemidler, Fylkesmannen i Hedmark Tømmerfløting
Rentemidler, Fylkesmannen i Hedmark Storfugl
Landbruksdepartementet, Skogavdelingen Storfugl
Viltfondet Storfugl
Det norske Skogselskap Storfugl
Landbruksdepartementet, Skogavdelingen Rødsmoen
Norsk museumsutvikling Sikringsmidler
Norges Jeger- og Fiskerforbund Fiskeplakat
Wilhelm Matheson Wilhelm Mathesons fond
Landbruksdepartementet, Skogavdelingen Rødsmoen II
Norsk museumsutvikling Sikringsmidler II
Riksantikvaren, Kap. 1429, post 72,8 Trebåter i Glommadalføret
Norsk Kulturråd Lind-boka
Norges forskningsråd Lind-boka
Stiftelsen UNI Sikringsmidler UNI
Norsk museumsutvikling Sikringsmidler 111

1997

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000
180.000
361.100
80.000
50.000
68.000
160.000
243.500

1996
300.000
60.000
27.000
40.000
40.000
30.000
20.000
180.000
404.500
20.000
3.000
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II

-

Egenkapital
1997

.iiliiIiI 1.1.

14.705.925

Ntdkrevet på bygninger

58.457.381

(44.360.000)

K.i tiler nedskrivning
iiin

1996

14.097.381

fordeles:

5.000.000
9.097.380

III mi

i ftelseskapital
egenkapital

orrigert egenkapital(se note 12)

(179.679)

600.000

lwtsteringssfond
Aivts resultat
PITAL 31.12.

14.097.380

266.346

8.545

14.792.592

14.705.925

ote 12 Pensjonsforpliktelser
-

Norsk Skogbruksmuseum har pensjonsordning som gir de ansatte rett til fremtidige pensjonsytelser. I tillegg har Norsk Skogbruksmuseum en mulig fremtidig
forpliktelse i forbindelse med avtalefestet pensjon (AFP) siden arbeidsgiver ifig.
Hovedavtalen med arbeidstagerorganisasjonene må dekke en del av pensjonen
ved førtidspensjonering fra fylte 62 år.
Tidligere har pensjonspremiefondet stått oppført som en kortsiktig fordring i
balansen. For 1996 utgjorde premiefondet kr 179.679. For 1997 er premiefondet ført
ut av balansen og virkningen er ført direkte mot egenkapitalen.
I henhold til god regnskapsskikk er årets innbetalinger til pensjonsordningen
ført som en lønnskostnad.

NORSK SKOGBRUKSMUSEUM
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Revisjonsberetning for 1997

A!PMG

Til representantskapet
i stiftelsen Norsk Skogbruksmuseum
Vi har revidert årsoppgjøret for Stiftelsen Norsk Skogbruksmuseum for 1997
som viser et årsoverskudd på kr 266.346. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter, er avgitt av stiftelsens styre og administrerende direktør.
Vår oppgave er å granske museets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av
dets anliggender for øvrig.
Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.
Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige
vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått museets
formuesforvaltning og interne kontroll. Vi kan bekrefte at tilskudd fra Det
Kongelige Kulturdepartement er nyttet i samsvar med forutsetninger.
Etter vår mening, er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for museets økonomiske stilling pr. 31.
desember 1997 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Elverum, 24. februar 1998
KPMG as
Kjell Kulvedrøsten
Statsautorisert revisor

Kontrolikomiteens beretning
Kontrollkomiteen har hatt ett møte hvor representanter for administrasjonen deltok.
Komiteen har gjennomgått styrets beretning og regnskap for museet, samt
revisors beretning for 1997.
Museets bygninger, anlegg og utstyr er gjennomgått, og det er påsett
at museet er tilfredsstillende forsikret.
Stikkprøvekontroll av museumsgjenstander er utført.
Etter kontrolikomiteens oppfatning kan årsmøtet fastsette det fremlagte
årsoppgjør som Norsk Skogbruksmuseums årsoppgjør for 1997.
Elverum, 9. mars 1998
Einar Gjems
(leder)

Knut Berg

Norsk
Skogbruksmuseum

500 m
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Norsk Skogbruksmuseum
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