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Følgende institusjoner og
organisasjoner utgjør
Skogmuseets råd:
Landbruks- og matdepartementet

Åmot kommune

Skogbrukets Kursinstitutt SKI

Kystskogbruket

Norges vassdrags og
energidirektorat - NVE

Skogbrand forsikring
Norges Skogeierforbund

UMB Institutt for naturforvaltning

NINA Lillehammer

Statsskog

Høgskolen i Hedmark
- Campus Evenstad

Fellesforbundet
Det norske Skogselskap
Skog og landskap

Skogmuseets råd hadde ett møte i 2013.
Alf Daniel Moen er rådets leder.

Løten kommune
Løiten Almenning
Norskog

ÆRESMEDLEMMER.

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norsk Virkesmåling

i henhold til gamle vedtekter

Elverum kommune

Tore Fossum og Ole Roen

Forsidebilde: " Gammelskog i Gitvola»: Bård
Løken, Norsk Skogmuseum. Gitvola, Løten,
Hedmark. 2011
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Styremedlemmer stiftelsen
Norsk Skogmuseum
Styremedlemmer fra
23.11.2012

Styremedlemmer fra
01.11.2013

Johan C. Løken , leder

Johan C. Løken, leder

Tove Wefald 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. rep.

Bjørn Erik Skaug, ans. rep.

Rigmor Bye, vara ans.

Rigmor Bye, vara ans.

Valgkomite fra
07.12.2011

Valgkomite fra
01.11.2013

Gudbrand Kvaal, leder, til 2013

Vidar Holthe, leder (3 år)

Kjersti Kinderås, til 2014

Kjersti Kinderås

Morten Solbakken, til 2015

Morten Solbakken

Revisor
KPMG AS v/statsaut. revisor Kjell Kulvedrøsten

Styrets beretning 2013

..................................................
Norsk Skogmuseum en del av Hedmark fylkesmuseum AS
Stiftelsens Norsk Skogmuseums
organer er felgende:
- Styret
- Skogmuseets råd
- Valgk,o mite

Hedmark fylkesmuseum AS ble stiftet
10. desember 2009 som et driftsfelleskap for følgende museer i
Hedmark: Domkirkeodden, Glomdalsmuseet, Kvinnemuseet - Museene i
Glåmdal, Nordøsterdalsmuseet, Norsk
Utvandrermuseum, Prøysenhuset,
Trysil/Engerdal Museum og Norsk
Skogmuseum. Selskapet eies av
museene og Hedmark fylkeskommune.
Stiftelsen Norsk Skogmuseums eierandel er 12% ved utgangen av 2013.

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. Det enkelte
museum har egne faglige mål og
ansvarsområder, korresponderende
med fylkesmuseets. Museets eierskap
i fylkesmuseet og i egne bygninger,
samlinger og utstillinger, ivaretas av
eierstiftelsen.

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. Mu seet skal sørge for en forsvarlig bevaring av sine kulturminner, og 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.
Dette innbefatter om lag 67 antikvariske bygninger. Av disse er 43 ved
anlegget i Elverum (samlet grunnflate
1 533 m 2) , 15 på Klevfos (4 161 m 2) og 9
i Sørlistøa (362 m 2).

Norsk Skogmuseum
Norsk Skogmuseum har en bygningsmasse i Elverum bestående av
utstillingsarealer, kontorer, lager mv på
i alt 11.500 m 2, bygd i perioden 1971
til -93. Vedlikehold skjer ihht. museets
plan for forvaltning , drift og vedlikehold, FDV-planen . Dette vedlikeholdet
skal, i henhold til aksjonæravtalen,
utføres av Hedmark fylkesmuseum AS.
Tråkk-utstillingen
Store ressurser har vært viet fornyelsen av museets basisutstillinger
om jakt, fangst, ferskvannsfiske og
sanking . Både faglig og driftsstab har
vært involvert i byggingen av «Tråkk».
Utstillingen åpnes våren 2014. Man
har også arbeidet med formgiving og
finansiering av utstillingskonseptet
«Det fantastiske treet», som skal vise
hvordan fotosyntesen i skogen gir oss
grønt karbon i en verden som trues av
dramatiske klimaendringer på grunn av
svart karbon.
Arrangementer
28 større og mindre arrangementer
ble gjennomført i 2013. Blant disse er
blant annet De 51. Nordiske Jakt- og
Fiskedagene (antall besøkende: 32 361),
Fluefiskedagene, Akvariets Dag, Barnas
dag, og Juleverksted viktige publikumsarenaer. For øvrig var Norsk Skog museum vertskap og medarrangør for
Østerdalskonferansen 2013.

NSM Tekniske installas1oner
Som ledd i oppgradering styringssystem har vi i 2013 skiftet ut 5 projektorer og installert 5 digitale videospillere i utstillingen «Tid for Skog ».
Videre har Skogmuseet mottatt
kompaktreoler fra Hamar fylkesbibliotek (2012). Reolene har blitt
pusset opp, og montert vinteren 2013.

Teaterforestillingen «Arbesdaer»
markerte sitt 25 års jubileum i år, og
foruten dette var Klevfos vert for
Nordisk Akvarell 2013, samt MUNCH
150 (i samarbeid med Løten kom mune). Det er tilrettelagt en
«Munch-rute» med fokus på de
stedene som knyttes til Munchs
historie på Ådalsbruk.

Som følge av vår tilkobling til Elverum
Fjernvarme i 2012 har oljefyren ikke
vært i drift i 2013.

Sørlistøa
På Sørlistøa har en i 2013 jobbet
videre med restaureringsarbeidet
på MS Trysilknut, et prosjekt støttet
av Riksantikvaren . Det elektroniske
anlegget ombord er overhalt, hvorav
blant annet avvik og anmerkinger fra
tilsyn året før er rettet opp.
Annet restaureringsarbeid inkluderer
utbedring av skader på ankerkjetting,
overhaling av startluftflaskene, samt
pussing og malingsarbeid på dekk.

NSM • Uteareal og frilufts-samlingen
Det er utført ordinært vedlikeholdsarbeid på museets parkanlegg.

På hengebrua over til Glomdalsmuseet er det gjennomført en
tilstandsvurdering av Firmaet Dr. Ing.
A. Aas- Jakobsen AS. Oppdraget ble
utført i henhold til regelverket og
håndbøkene til Statens vegvesen . Det
er utarbeidet rapport med fyldig foto bilag samt forslag til utbedringer.
Klevfos
Det store restaureringsprosjektet
«Levende Mur» ble sluttført. Alle tak
på fabrikken er tettet, og alle fasadene
inspisert. Løse fuger er frest ut og refuget. Det er gjort konstruksjonsmessige forsterkninger på toppetasjene på
flere bygg . Totalt ble det brukt rundt
9.000.000,- kr fra Riksantikvaren på
disse 2 årene.
Det ble også skiftet tak på den gamle
formannsboligen Skjærdal.
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I juni ble det gjennomført 5 årskontroll
av skroget fra Sjøfartsdirektoratet i
forbindelse med arbeidet for sertifisering av båten til passasjertransport.
Under båtparaden på Osensjøen 27.
juli deltok MS Trysilknut som flaggskip.
Restaureringsarbeidet på varpebåten
Lykkjeknut ble ferdigstilt våren 2013
og båten ble sjøsatt på Osensjøen juni
2013.
I slutten av desember mottok museet
tilsagn om bevilgning på kr 200 000
fra UNI stiftelsen til å bygge ny
støttemur til kaianlegget for båten .

Publikum og formidling
Generelt besøk
Norsk Skogmuseum sine enheter
hadde i 2013 samlet noe nedgang i
besøket, til sammen 105 044
besøkende (2012: 110 226). Besøkstallet for Sørlistøa Fløtermuseum var
på 1 339 (2012: 1 234), på Klevfos
Industrimuseum var det 7 287
(2012: 7 779) og for hovedanlegget i
Elverum 96 418 (2012: 101 213).
Naturskolen
Norsk Skogmuseum gjennomførte 17
temaopplegg for grunnskolen. En del
av disse strakk seg over flere dager for
å dekke etterspørsel. Alle oppleggene
er tilpasset museets tematikk og tar i
bruk hele museet. I tillegg har vi hatt
feltdager om rovdyr, formidlingsopplegg for ungdomsskole, videregående skole og for ulike studentgrupper. I tillegg er det mange skole
og barnehagegrupper som benytter
områdene utenom temadagene. Til
sammen var besøket 16 014 barn og
unge i 2013.

Norsk Skogmuseum har også i 2013
hatt en avtale med Sparebanken
Hedmark som sikrer alle fylkets 5.
klassinger temadagsbesøk på Norsk
Skogmuseum en gang i året.

Samlinger og
dokumentasjon
Forvaltning
Gjenstandsdatabasen består av 13 634
registreringer, hvorav 207 ble
registrert i 2013. Den elektronisk
registrerte delen av fotosamlinga
besto ved utgangen av 2013 av 33 691
motiver. Biblioteksamlinga omfattet
27 818 bind . Museets arkivsamling er
på om lag 780 hyllemeter, og
tilveksten i 2013 består av tre mindre
privatarkiver. Informasjon om samlingene formidles både i museet og
via de nasjonale digitale databasene
DigitaltMuseum, Arkivportalen og
Biblioteksøk.
Forskning
I 2013 ble det produsert artikler om
dagens utøvere av tægerhåndverket
i Norge og om moderniseringstiltak
ved Klevfos Cellulose- og Papirfabrik i
etterkrigsåra, samt et bokprosjekt om
tømmerfløtinga i Skiensvassdraget fra
1600-tallet og fram til 2005. Samtlige
manuskripter ble klargjort for trykking
like etter årsskiftet 2013-2014. Det har
også vært arbeidet med kildeinnsamling til et prosjekt om jakt og
fangst på brunbjørn og ulv i Norge
i perioden 1735-1845. Videre har
museet utført dokumentasjonsarbeid
knyttet til smiing av merkeøkser,
skimaking og skogkulturtiltak.

Ansatte

Økonomi

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

Regnskapet til Stiftelsen Norsk Skogmuseum for 2013 ble gjort opp med
et negativt resultat på kr 26 689, som
belastes egenkapitalen.

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

Elverum, 4. juni 2014
I styret for Norsk Skogmuseum

Johan C. Løken
Styreleder

~e-,q,
Turid Fluge Svennl y
Styremedlem

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balanse et korrekt
bilde av Stiftelsen Norsk Skogmuseums økonomiske stilling ved
årsskiftet 2013/14. 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.
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Styremedlem

Terje Johansen
Styremedlem

Daglig leder/
Avdelingsdirektør
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Stiftelsen Norsk Skogmuseum
Arsregnskap 2013
.......................................................
0

Balanse

Resultatregnskap 01.01 - 31.12
Note

Avskrivning

3
3

Nedskrivning
Annen driftskostnad

I
I

2

Sum driftskostnader
Driftsresultat

Renteinntekt
Renteinntekt fra Hedmark
fylkesmuseum AS
Rentekostnad
Annen finanskostnad

Resultat av finansposter

Årsresultat

I

Disponering av årsresutatet

Annen egenkapital

5

Benyttet investeringsfond
Sum disponering
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2013

2012

50700
0
0
50 700

50700
239 100
17 631
307 431

-50 700

-307 431

24011

44 808

194 524
94 524
0

207 537
205 468
11935

24 011

34 942

-26 689

-272 489

-26 689
0
-26 689

-45 798
-226 691
-272 489

Note

31.12.2013

EIENDELER

I

31.12.2012

I

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

3

17 278 374
17 278 374

17 329 074
17 329 074

7

4 500 000

4 750 000

6

1226 691
600 000
6 326 691

1226 691
700 000
6 676 691

23 605 065

24 005 765

162 357
162 357

222 799
222 799

844 021

659 569

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Lån til Hedmark fylkesmuseum AS
Lån til Hedmark fylkesmuseum AS,
rente og avdragsfritt
Investering i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler

Fordringer
Fordring Hedmark fylkesmuseum AS
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

4

1006 379

Sum omløpsmidler

882 368
I

24611443

SUM EIENDELER

I
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24 888133

I Note

Balanse

3U2.2013

I

3U2.2012

Note 1-Regnskapsprinsipper,
vesentlige regnskapsposter

EGENKAPITAL OG GJELD
Egen ka p ital

Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

I
5

8 000 000
8 000 000

8 000 000
8 000 000

5

12111443
12111443

12138133
12138133

20111443

20138133

4 500 000

4 750 000
4 750 000

I

Sum egenkapital
Gje ld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld

Sumgjeld

7

I

4 500 000

I

4 500 000

4 750 000

24611443

24 888133

I

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Elverum ,

04.06.14

t:::~~!!t!@::- ~ C:
Styreleder

~%;

Turid Fluge Svenn

Styremedlem

Noter

Nestleder

~

E,~

Styremedlem
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Styremedlem

Daglig leder/
Avdelingsdirektør

Årsregnskapet er utarbeidet av selskapets
styre og daglig leder. Årsregnskapet er
utarbeidet, og blir presentert, i norske
kroner. Årsregnskapet er utarbeidet i
samsvar med regnskapsloven, herunder de
grunnleggende regnskapsprinsippene, dvs.
transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet
og forsiktighetsprinsippet, tilhørende
forskrifter og endelige norske regnskapsstandarder for små foretak med mindre
annet er eksplisitt angitt, slik disse gjaldt
per 31.12.2013, og er i samsvar med god
regnskapsskikk.
Ved anvendelse av regnskapsprinsipper
og presentasjon av transaksjoner og andre
forhold, legges det vekt på økonomiske
realiteter, ikke bare juridisk form .
Årsregnskapet er utarbeidet etter ens artede prinsipper som anvendes konsistent
over tid. Årsregnskapet er utarbeidet under
forutsetning om fortsatt drift da det ikke er
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Årsregnskapet består av:
resultatregnskap, inndelt etter art. Finansposter knytter seg i hovedsak til selskapets
finansiering samt avkastning på selskapets
finansinvesteringer.
balanseoppstilling, oppstilt etter stigende
likviditet. Poster i balansen presenteres
brutto med mindre betingelsene for
nettoføring eller motregning er oppfylt.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk
er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige
eiendeler er klassifisert om omløpsmidler.
Omløpsmidler omfatter eiendeler som har
forfall innen ett år etter at transaksjonen
ble gjennomført. Gjeld som forfaller til
betaling innen ett år etter at lånet ble tatt
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opp er klassifisert som kortsiktig gjeld.
Dersom hensikten med en balansepost
endres, omklassifiseres den. Omløpsmidler
vurderes normalt til det laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi, mens
anleggsmidler normalt vurderes til anskaffelseskost, eventuelt fratrukket av- og
nedskrivninger. Tilsvarende for kortsiktig og
langsiktig gjeld.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler som består av tomter,
bygninger, bru og fast eiendom med
beliggenhet i Elverum føres i balansen til
anskaffelseskost etter fradrag for mottatt
tilskudd. Hedmark fylkesmuseum AS er
ansvarlig for drift og vedlikehold av
stiftelsens eiendommer og samlinger og
det avskrives av den grunn ikke på
bygninger og bru. 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.

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 2013. Styrehonorar
utbetalt i 2013 er dekket av Hedmark
fylkesmuseum AS.

Revisor
Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar
for 2013. Disse kostnadene er dekket gjennom driften av Hedmark fylkesmuseum AS.

NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER Beløp i hele 1.000

NOTE 6 - FINANSIELLE EIENDELER

Eiendommer
Varmepumpe
Klevfoss Skogmuseet
og bru
Utstillinger

Anleggsmidler:

2013

Anskaffelseskost 01.01

3 051

65 868

2 740

22 622

Sum anskaffelseskost 31.12

3 051

65 868

2 740

22 622

94 281
94 281

761

52 003

1377

0

0

239

22 622
0

76 763
239

2 290

13 865

1124

0

17 278

51

0

0

0

51

Akkumulerte avskrivning 31.12
Akkumulerte nedskrivninger 31.12
Bokført verdi pr 31.12
Årets avskrivning/ nedskrivnig

Lineære avskrivninger

50 år

Antall
aksjer

Eierandel

Anskaffelseskost

Bokført
verdi

70
-10
70

14%
2%
12 %

700 000
100 000
800 000

700 000
-100 000
600 000

31.12.13

31.12.12

4 500 000

4 750 000

Hedmark fylkesmuseum AS 01.01
Aksjersolgt i løpet av året
Hedmark fylkesmuseum AS 31.12

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

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Langsiktig gjeld er tatt opp for å finansiere ansvarlig lån

NOTE 4 - BANKINNSKUDD OG KONTANTER
Bankinnskudd
Bankinnskudd, prosjekter
Bundne skattetrekksmidler
Sum

til Hedmark fylkesmuseum AS i henhold til vedtak
2013

2012

842 822
1165
34
844 021

658 406
1130
33
659 569

i styret sak 11/2012.
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for
pantesikret gjeld:

Tomter, bygninger i Elverum (Gårdsnr. 31 Bruksnr 1025)

12 360 338 12 360 338

Andel av gjeld som forfaller til betaling fem år etter

Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Egenkapital 31.12.

3 250 000

balansedagen

NOTE 5 - EGENKAPITAL
Stiftelseskapital

Annen EK

Sum

8 000 000

12138133
-26 689
12111443

20138133
-26 689
20111443

8 000 000
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3 500 000

Revisors beretning:
Til styret i Stiftelsen Norsk Skogmuseum
REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Norsk Skogmuseum som viser et underskudd på
kr 26 689. Årsregnskapet består av balanse per 3 1. desember 2013 og resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor. mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet , forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap
er konsistente med årsregnskapel og er i samsvar med lov og forskrifter.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
St yret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med reb'llSkapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som styret og daglig leder firwer nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.

Konk/11sjo11

0 111 registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi ha r
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (IS AE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av hi storisk finan siell
infonnasjon», mener vi at ledelsen har oppfy lt sin plikt til å sørge for ordentl ig og oversiktli g
registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføri ngsskikk i Norge.

Revisors oppgaver ogplilaer
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 Aud iting. 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 feilinfonnasjon , enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for sti ftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende
bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendi ghetene,
men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En
revisjon omfatter også en vurdering av o m de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige,
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, saml en vurdering av den samlede
presentasjonen av årsregnskapet.

Konklusjon om utdelinger og forvaltnin g
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhand linger vi har
funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (JSAE) 3000,
mener vi stifielsen er forva lt e!. og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, sti fielsens formål og
vedtektene for ø vrig.

K
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Elverum, 30 . j uni 2014
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Statsautorisert revisor

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon .
Ko11k/usjo11
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 2013 og av
resultater for regnskapsåret, som ble avslutt et per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.
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