Årsmelding2007
DetnorskeSkogselskap

SkogogMiljø2/08

5

Innhold
Styretsberetning     Leder
Det norske Skogselskap driver sin aktivitet fra egne lokaler i
Leder
......................... 2
Wergelandsveien 23 B i Oslo. Skogselskapets virksomhet er
x-ord
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
nedfelt i organisasjonens formålsparagraf som lyder: Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til
formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og
arbeide for et godt skogbruk.
Etter styrets mening gir det framlagte resultatregnskap og
balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om
Det norske Skogselskaps drift pr. 31.12.07. Regnskapet for
2007 viser et underskudd på kr. -1 372 277 etter ﬁnansposter.
Resultatregnskapet inkluderer de kostnader som er påløpt
i forbindelse med de arbeider som er utført i organisasjonsprosessen. Dette omfatter lønn og reiser for prosjektlederen,
møter i referansegruppen, høringsmøter med ledere i fylkesskogselskapene, møter med potensielle samarbeidspartnere
og ekstramøter for styret. Til sammen utgjør dette et samlet
beløp på ca. kr. 600 000. Tallet inkluderer ikke interne kostnader som deltakelse i referansegruppa, planlegging og gjennomføring av ekstra lederkonferanse og tilretteleggingsarbeid
i organisasjonsprosessen. Årets underskudd dekkes av egenkapitalen. Organisasjonsprosessen har nødvendigvis redusert
til-gjengelig tid for annet inntektsbringende arbeid.
SKOGogmiljø–
Årsresultatet er på ingen måte tilfredstillende, og Det norske
formedlemmeravfylkesskogselskapene
Skogselskaps økonomi er fortsatt en utfordring. Det er de økonomiske forhold for Det norske Skogselskap som også utløste
Pgf.1Selskapetsformål
DetnorskeSkogselskaperenlandsomfattendeorganisasjonsom
organisasjonsprosessen. Denne prosessen har gjennom hele
hartilformålåfremmeforståelsenforskogens
året stått sentralt i styrets arbeide. Styret engasjerte i 2006
mangesidigebetydningogåarbeideforetgodtskogbruk.
Johannes E. Haug som prosjektleder for organisasjonsarbeidet.
DetnorskeSkogselskapkanogsådeltaiinternasjonaltsamarbeid.
Til støtte i hans arbeide oppnevnte styret en referansegruppe.
Landsstyret(Styret)
Styret ønsket god kontakt med fylkesskogselskapene underLeder:
veis i prosessen, ogKåreGjønnes,Sør-Trøndelag
derfor ble det i første halvår avviklet to
Nestleder:
IngerLiseSkarstein,Bergen
lederkonferanser
der
framdriften i prosessen ble presentert og
Styremedlemmer:
BeritLundamo,Troms
 fylkesskogselskapene
ErikEidHohle,Oppland
kunne komme med innspill.

ÅseMarieBue,Vest-Agder

HaraldNymoen,MøreogRomsdal
Parallelt med det organisasjonsinterne
Graﬁskprod.:
HestholmsTrykkeriASarbeidet ble det ført
drøftinger
med
både
Skogbrukets Kursinstitutt og Norsk SkogForsidebilde:
Redaktør/Layout:
WencheStaff
museum om alternative samarbeidsløsninger som kunne føre til
Redaksjonsmed.:
ToreMolteberg
eventuell sammenslåing
eller samlokalisering. Drøftingene førte
Utgiver:
DetnorskeSkogselskap
ikke
til
slike
resultater,
men
i løpet av året er det skrevet en sam
Wergelandsv.23B,0167Oslo
 arbeidsavtale med Skogbrukets
Tlf.:23365850.Faks:22604189
Kursinstitutt der intensjonen er

Postgiro08085147251
å skape et tettere samarbeid på nærmere beskrevne fagfelter, og

Bankgiro70010521198ISSN0803-3943

derved utnytte de felles ressurser på en mer eﬀektiv måte.

Manusfristnestenummer:20.02.2006

Styret har også pekt på at det kan være aktuelt å drøfte om
1/1sidekr6000eksklmva
kan
være aktuell opp mot Norsk Skogmu1/2sidekr3500eksklmva

Annonsepriser:
 tilsvarende avtale
 seum.
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Resultatet av organisasjonsarbeidet ble lagt fram på landsmøtet 2007, der styret fremmet følgende forslag:
”Styret mener det er maktpåliggende å ﬁnne sikrere økonomisk basis for driften av den sentrale delen av Det norske
Skogselskap, og ut fra dette vil styret:
- utrede de muligheter som ligger i å utnytte Wergelandsveien
23 B og Skogselskapets øvrige verdier på nye måter, og derigjennom maksimere inntektspotensialet fra disse.
Ut fra dagens forutsetninger skal Det norske Skogselskap drive sin virksomhet ut fra lokaler i Oslo. Det vises til at høringsrunden i fylkesskogselskapene ikke har gitt noen entydige
råd til styret om dette spørsmålet. Høringens svar gir minst
tilslutning til samlokalisering på Honne, deretter kommer
Elverumsalternativet, mens det er ﬂest som mener at Oslo er
det beste. Styret vil ta endelig avgjørelse når sammenlignbare
driftsbudsjetter foreligger.
Styret konstaterer at en sammenslutning av SKI og DnS i dag
synes vanskelig å gjennomføre, og ﬁnner derfor at den mest
hensiktsmessige modellen inntil videre vil være årlige samarbeidsavtaler. Dersom dagens organisasjonsform videreføres vil
styret sette i gang konkrete drøftinger med SKI om hvordan
arbeidet med skolesatsingen og ﬁnansieringen av denne best
kan samordnes mellom de to organisasjonene. Styret vil være
åpne for videre drøftinger med SKI om sammenslåing dersom
SKI ber om dette.
Det bør arbeides for å opprette samarbeidsavtaler med Norsk
Skogmuseum etter samme mønster som avtalen med SKI.
Styret viser for øvrig til de aktiviteter som er foreslått i utredningsprosjektet, og ser disse som viktige og konstruktive tiltak
i den videre drift av Det norske Skogselskap.”
Landsmøtet ga enstemmig tilslutning til styrets framlegg.
Som et resultat av organisasjonsprosessen og en foreslått sterkere tilknytning mellom fylkesskogselskapene og Det norske
Skogselskap ble det utarbeidet et nytt vedtektssett som ble lagt
fram og vedtatt på landsmøtet.
Styret har vedtatt at det skal foretas nødvendige oppussingsog ombyggingsarbeider i annen etasje i Wergelandsveien 23
B for å samle administrasjonen på ett plan og derved frigjøre
hele første etasje for utleie. Det er også fattet vedtak om å
realisere noen av Skogselskapets eiendommer for å ﬁnansiere
disse arbeidene.

1/4sidekr2000eksklmva
1/8sidekr1000eksklmva
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Det norske Skogselskap har hatt en avtale med Olav Kaveldiget om at han fra årsskiftet 2007/2008 etter eget ønske skulle
gå over i en mer fri stilling i organisasjonen. Styret satte derfor
på høsten i gang en prosess for å rekruttere ny administrerende
direktør. Trygve Enger ble tilsatt i stillingen, og han tiltrer
våren 2008.

Høsten 2007 ble det i tråd med nye vedtekter gjennomført
rådsmøte der det ble vedtatt å gjennomføre en vervekampanje
i 2009. Medlemmene er fundamentet for organisasjonen.

Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av at
det er grunnlag for fortsatt drift i organisasjonen.

Sykefraværet er totalt på 105,8 dager. Dette utgjør 4,35 % av arbeidstiden. En langtidssykemelding utgjør en stor del av dette.
Både det fysiske og mellommenneskelige arbeidsmiljøet er godt.

Styret har hatt 10 styremøter, hvorav 2 som telefonmøter, og
behandlet 39 saker. Styret er dessuten legatstyre for de legater
der forvaltningen er tillagt Det norske Skogselskap. Det er
behandlet 9 legatsaker. Endringene i rentemarkedet gjør at det
framover bør være mulig å øke avkastningen av legatkapitalen.
Det vil kunne øke muligheten for å gi støtte til gjennomføring
av prosjekter både sentralt og lokalt.
Skogselskapet legger ned et betydelig arbeid i forhold til barn
og unge. De siste årene har dette i hovedsak skjedd gjennom
”Lære med skogen”-konseptet og kampanjen ”Gjør et spikk”.
Gjennom disse to konseptene har Skogselskapet nådd ut til
mer enn 100 000 skoleelever og et stort antall lærere. Nytt av
året er at prosjektet ”Den nye trealderen” er etablert. Dette
er et samarbeidsprosjekt mellom Det norske Skogselskap og
Skogbrukets Kursinstitutt. Det retter seg mot ungdomsskoletrinnet i grunnskolen. Ett av målene i prosjektet er å skape
interesse for trebruk og derved øke rekrutteringen til bransjen.
I Skogselskapets visjon heter det: ”Alle mennesker skal oppleve
skog som en verdifull kilde til livskvalitet.” Denne visjonen
gjør det nødvendig at Skogselskapet synliggjør skogens mange
verdier i samfunnssammenheng. I tillegg til friluftsliv har
Skog og helse er derfor kommet inn som et nytt arbeidsområde og er vektlagt dette året. Dette har blant annet resultert i
gjennomføring av en skog og helsekonferanse.

Styret konstaterer med tilfredshet at skogen er tatt inn i det
totale klimaregnskapet.

Samarbeidet i styret er godt, noe som har vært spesielt positivt
i et år med den store utfordringen som har ligget i organisasjonsprosessen. Kommunikasjonen mellom styret og administrasjonen har vært åpen og konstruktiv.
Styret er sammensatt med et likt antall kvinner og menn,
mens det i kontrollkomiteen er 33% kvinneandel. Administrasjonen har en svak overvekt av mannlige medarbeidere.
Alderssammensetningen i administrasjonen er gunstig. Organisasjonen har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø.
Styret vil takke alle som har støttet Skogselskapet økonomisk. En spesiell takk til Landbruks- og matdepartementet
som har bidratt med driftsstøtte og på ulike måter har brukt
Skogselskapets fagkompetanse for å løse konkrete oppgaver,
og derigjennom bidrar til å trygge vår totale virksomhet. En
stor takk også til fylkeskogselskapene som i organisasjonsprosessen har lagt ned betydelige ressurser for å komme fram til
et best mulig resultat til beste for hele organisasjonen. Styret
vil i tillegg understreke verdien av den jevnlige kontakten til
fylkesskogselskapene gjennom landsmøtet, lederkonferanser
og samling for informasjonskonsulentene. Takk også til øvrige
samarbeidspartnere for god støtte og konstruktivt samarbeid
gjennom året.

Til slutt vil styret gi en takk til administrasjonen for det konEt annet eksempel på skog i samfunnssammenheng er ”Mitt
struktive samarbeidet rundt organisasjonsprosessen. Styret er
tre”-konkurransen som ble gjennomført i samarbeid med
klar over at dette har vært en ekstrabelastning ved siden av å
NRK Naturens Verden og Norsk Genressurssenter. Oppslutløse de daglige oppgaver i form av å synliggjøre organisasjoningen fra lytterne til radioprogrammet Naturens Verden var
nen, løse oppgaver og vedlikeholde nettverket.
enorm. Det kom inn mer enn 500 fortellinger og 1500 bilder,
og Skogselskapet ﬁkk ﬂott proﬁlering gjennom mange radioinnslag i løpet av året.
Oslo, 8. april 2008
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GlimtfravirksomheteniDnSi2007
Innhold
    Leder
Administrasjon

Administrasjonen
Leder
. . . . . . .skal
. . tilrettelegge
. . . . . . . for
. . styret
. . . .og. iverksette
. . 2 og gjennomføre
x-ord
. .vedtatte
. . . . mål.
. . . I. tillegg
. . . .skal
. . administrasjonen
. . . . . . . . . 14fronte organisasjonen i den daglige virksomhet, og drive nettverksbygging i
forhold til myndigheter og gamle og nye samarbeidspartnere.

Det norske Skogselskaps primære samarbeidspartnere er fylkesskogselskapene, Landbruks- og matdepartementet, Det norske
Skogfrøverk, skogplanteskolene, Skogbrukets Kursinstitutt og
Norsk institutt for skog og landskap. Internasjonalt skjer samarbeidet gjennom Nordisk Skogunion og European Forest Network.

Østlandsk lærerstevne, Markasamling på Ringkollen og konferanse om skog og folkehelse på Elverum.


Mitttre
I samarbeid med NRK og Norsk Genressurssenter har DnS gjennomført en konkurranse i NRK Naturens verden med fokus på
store og spesielle trær. Responsen på konkurransen var god, og
det ble sendt inn ca 1000 bilder, nærmere 500 historier og 80
dikt.

Planteskoletjenesten
Organisasjonsprosessen
I løpet av 2007 ble det gjennomført to lederkonferanser der mulige
endringer i den interne organisering i Skogselskapet ble drøftet.
Dette resulterte bl.a. i at det ble utarbeidet et sett nye vedtekter der
fylkesskogselskapene ble foreslått knyttet nærmere til Det norske
Skogselskap gjennom sterkere styrerepresentasjon. Disse ble tatt
opp til endelig behandling på landsmøtet i Grimstad, og vedtatt
som nye vedtekter for Det norske Skogselskap. Landsmøtet vedtok
videre at organisasjonens kontoradresse fortsatt skal være Oslo. Med
dette utgangspunktet fattet styret senere vedtak om å starte oppussingsarbeider i 2. etasje i kontorbygget i Wergelandsveien 23B.
Med bakgrunn i en tidligere avtale med daværende direktør,
SKOGogmiljø–
startet styret på høsten arbeidet med å rekruttere ny direktør.
formedlemmeravfylkesskogselskapene
Forstkandidat Trygve Enger ble tilsatt i denne stillingen med
Pgf.1Selskapetsformål
tiltredelse våren 2008.
DetnorskeSkogselskaperenlandsomfattendeorganisasjonsom
hartilformålåfremmeforståelsenforskogens
Informasjonsavdelingen2007
mangesidigebetydningogåarbeideforetgodtskogbruk.
DetnorskeSkogselskapkanogsådeltaiinternasjonaltsamarbeid.
Medlemsbladet Skog og Miljø utkom med 4 nummer. Nytt av

året var at medlemsbladet ble trykket og distribuert sammen med
Landsstyret(Styret)
Norsk Skogbruk. Nyhetsbrev
fra Skogselskapet utkom 6 ganger
Leder:
KåreGjønnes,Sør-Trøndelag
og
er
publisert
på
www.skogselskapet.no.
I tillegg er det produsert
Nestleder:
IngerLiseSkarstein,Bergen
Styremedlemmer:
BeritLundamo,Troms
egen årsmelding og årsmeldinger for to bedrifter/organisasjoner

ErikEidHohle,Oppland
i skogbruket og tre fylkesskogselskap.
På oppdrag fra Landbruks
ÅseMarieBue,Vest-Agder
og
matdepartementet
har
informasjons
avdelingen produsert

HaraldNymoen,MøreogRomsdal
Graﬁskprod.:
HestholmsTrykkeriAS
brosjyrene ”Norwegian
Forests - policy and resources” og ”Norsk
Forsidebilde:
skogpolitikk”. Informasjonsavdelingen har videre produsert en ny
Redaktør/Layout:
WencheStaff
revidert utgave av boken
”Treslag i Norge”.
Redaksjonsmed.:
ToreMolteberg
Utgiver:
DetnorskeSkogselskap
 I samarbeid med Skogbrukets
Wergelandsv.23B,0167Oslo
Kursinstitutt har vi igangsatt pro
Tlf.:23365850.Faks:22604189
som retter seg mot ungsdomsskolen.
 sjektet ”Den nye tralderen”
Postgiro08085147251
Husﬂidslag satte vi i gang ”Gjør et
 I samarbeid med Norges
Bankgiro70010521198ISSN0803-3943

Det norske Skogselskaps planteskoletjeneste hadde i 2007 12
skogplanteskoler som medlemmer. Fagrådet for skogplanteskolene har hatt 2007 to møter.
Planteskoletjenesten er delt i en administrativ del som ivaretas av informasjonsleder Tore Molteberg og en faglig rådgivingstjeneste som
var lagt til Norsk institutt for skog og landskap v/Ketil Kohmann.
Nordisk skogbruks frø- og planteråd arrangerte 15. februar
sammen med Skogfrøverket, Norsk Genressurssenter og Skogselskapet temadag med tittelen ”Skogens arv.” Den påfølgende
dag holdt Skogselskapets planteskoletjeneste kurs for personell i
skogplanteskolene.

NorskSkogbruk
Norsk Skogbruk er et frittstående, uavhengig organ for skogbruksnæringen basert på abonnementsinntekter. Bladet tar mål
av seg til å være det ledende i bransjen. Bladet kom ut med 504
sider fordelt på 11 nummer. Annonseinntektene i er omtrent på
budsjett, abonnementsinntektene noe under. Den nye ordningen
med å sende ut Skog og Miljø sammen med Norsk Skogbruk har
ikke generert nye abonnenter. Etablering av nye og mer brukervennlige nettsider, har imidlertid resultert i en del nye abonnenter på slutten av året.

Bioenergi
Informasjonsserien Bioenergi, som utgis i samarbeid med Enova
og fungerer som medlemsblad for Norsk Bioenergiforening (NoBio), kom ut med 4 utgaver med til sammen 96 sider. Interessen
for bladet er økende, også blant annonsørene. Klimafokuset gjør
at stoﬀet i Bioenergi blir stadig mer relevant også for Norsk Skogbruks lesere og gir dette oppdraget stadig større synergieﬀekt.

spikk!”-kampanjen fase II.

Manusfristnestenummer:20.02.2006

TidsskriftetHjorteviltet

Informasjonsavdelingen
har bidratt ved ﬂg arrangementer: Skog
Annonsepriser:
1/1sidekr6000eksklmva
 og vann på Norsk Skogmuseum,
1/2sidekr3500eksklmva
De nordiske jakt- og ﬁskedager

1/4sidekr2000eksklmva
samme sted, skoleskogdager
for 2500 5.klassinger i Oslo,

1/8sidekr1000eksklmva

På oppdrag fra Stiftelsen Elgen ble for tredje gang tidsskriftet
Hjorteviltet produsert av Norsk Skogbruk. Kai Tilley var redaktør for denne utgivelsen.
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RESULTATREGNSKAP2007-DetnorskeSkogselskap
Note
Driftsinntekter og driftskostnader
Bidrag og tilskudd
Kontingenter
Salgsinntekter
Konsulentinntekter
Abonnementsinntekter
Andre driftsinntekter
Midler fra avsatte prosjektmidler
Husleieinntekter
Sum driftsinntekter

1
2

Direkte driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader
Tap på fordringer
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

7
8

3
4
5
6

9
10

Driftsresultat
Finansinntekter og ﬁnanskostnader
Annen renteinntekt
Renter pantelån
Annen rentekostnad
Gebyr/omkostninger bank
Resultat ﬁnansposter
Ordinært resultat
Skattekostnad på ordinært resultat

Årsresultat

2007

2006

2 814 730
542 360
2 214 201
1 196 265
1 465 808
712 884
-53 658
623 020
9 515 610

2 241 567
454 200
1 866 159
1 209 386
1 494 459
640 159
-82 038
525 970
8 349 862

2 814 187
6 117 470
13 083
140 672
1 785 520
10 870 932

2 534 694
4 545 690
-5 687
155 597
1 612 996
8 843 290

-1 355 322

-493 428

127 525
-105 950
-2 157
-33 922
-14 504

119 714
-145 388
-1 300
-11 979
-38 953

-1 369 826
-2 451
-1 372 277

-532 381
-532 381

1 372 278
1 372 278

532 381
532 381

Overføringer
Overført til udekket tap
Sum overføringer

Oslo, 8. april 2008
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BALANSE

2007

2006

2 817 566
54 425
2 871 991

2 876 447
15 466
2 891 913

Finansielle anleggsmidler
Andelskapital AS SKS
Premiefond
Investeringer i aksjer
Sum ﬁnansielle anleggsmidler

935 000
176 085
37 540
1 148 625

935 000
45 242
39 540
1 019 782

Sum anleggsmidler

4 020 616

3 911 695

12

259 266

278 589

13

914 518
156 387
253 217
1 324 122

905 140
595 663
501 749
2 002 552

1 483 535

2 421 661

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

3 066 923
7 097 539

4 702 802
8 614 497

Egenkapitaloggjeld
Egenkapital
Egenkapital pr. 1.1.
Årets resultat
Sum egenkapital

4 269 679
-1 372 278
2 897 401

4 802 060
-532 381
4 269 679

2 300 000

2 300 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig oﬀentlige avgifter
Prosjektmidler avsatt
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

312 326
536 194
501 941
539 677
1 890 138

251 893
570 853
459 282
762 790
2 044 818

Sum gjeld

4 190 138

4 344 818

Sum gjeld og egenkapital

7 097 539

8 614 497

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar og annet utstyr
Sum varige driftsmidler

Omløpsmidler
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Til gode legatene
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

Gjeld
Langsiktig gjeld
Pantegjeld

6

Note

11

14
15

16

DetnorskeSkogselskap

NOTER
1.Regnskapsprinsipper,vesentligeregnskapsposter

6.Husleieinntekter

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og
er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for
små foretak gjeldende pr. 31. desember 2007. Årsregnskapet er basert på
de grunnleggende prinsipper og klassiﬁseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens deﬁnisjoner.

Wergelandsveien 23 B
Birkebeinerveien 11, Hamar
Sum

Inntektsførings-og kostnadsføringstidspunkt-sammenstilling:
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Kostnader
sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter de kan
henføres til. Kostnader som ikke kan henføres til direkte inntekter fordeles på avdelinger og kostnadsføres når de påløper.

2.Bidrag
2007
Statsbidrag fra Landbruks-og matdepartementet
Rentemidler fra Landbruks- og matdepartementet
Bidrag fra legatene
Landbruksdepartementet,
tilskudd til informasjonsmateriell
Friluftslivets fellesorgananisasjon
Bidrag fra fylkene til organisasjonsarbeide
Støtte til Skog og Helse/Mitt tre
Andre bidrag
Innovasjon Norge- prosjektstøtte ”Gjør et spikk”
Sum

1 050 000
1 000 000
350 000

2006
900 000
750 000
300 000

27 500
130 000
4 730
264 067
2 814 730 2 241 567

2007

2006

4.Konsulentinntekter/refusjon
2007

2006

1 081 117 1 039 504
115 148
169 882
1 196 265 1 209 386

2006

Trykking av materiell/prod. naturstiplakater 454 172
Varekjøp
221 369
Planteskolekonsulentens fellesinnkjøp
712 568
Arrangement, kurs, kongresser
619 811
Bladporto
279 715
Annonseprovisjon
133 902
Kjøp tjenester
365 873
Andre dir. driftsutgifter
26 777
Sum
2 814 187

403 180
258 637
505 366
540 058
309 464
158 861
307 432
51 696
2 534 694

8.Lønnogsosialekostnader
Lønnskostnader består av følgende poster:

2006

Lønninger/honorarer
4 111 171
Folketrygdavgift
739 082
Pensjonskostnader
1 014 035
Innleid arb.kraft
79 739
Gruppeliv/yrkesskade
91 787
Andre personalkostnader inkl. kurs/fagl. utvikl.
81 656
Sum
6 117 470
Årsverk totalt

3 383 305
506 218
326 945
125 167
90 890
113 165
4 545 690

8,23

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved kollektiv
pensjonsforsikring som pr. 31.12.07 omfatter 10 ansatte og 1 uførepensjonist. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige premien
anses som årets pensjonskostnad. I tillegg foreligger det en usikret
pensjonsordning som er ﬁnansiert over driften. Utbetalt fra denne
pensjonsordningen i 2007: kr 22.124,Godtgjørelser

Lønn/styregodtgjørelse
Premie kollektiv pensjonsforsikring

Daglig
leder
675 805
294 006
969 811

Styret
125 500
125 500

5.Andredriftsinntekter
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7.Direktedriftskostnader

2007

Salg v/planteskolekonsulenten (felles innkjøpsordning) 828 934
517 916
Salg annonser, annonsemateriell
745 166
795 822
Salg informasjonsmateriell
433 421
501 355
Tilskudd til arrangement
168 000
Annet salg
5 218
13 023
Salg porto
33 462
38 043
Sum
2 214 201 1 866 159

Arrangementsinntekter
Administrasjon av legatene
Provisjon/bonus
Sum andre driftsinntekter

2006
375 970
150 000
525 970

280 000

3.Salgsinntekter

Salg konsulenttjenester/utleie ansatt
Refusjon planteskolekonsulenten
Sum

2007
473 020
150 000
623 020

2007

2006

432 536
244 062
36 286
712 884

365 353
237 432
37 374
640 159

Revisjon
Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr 77.666,-

7

9.Avskrivninger
Kostpris
Wergelandsveien 23 B inkl. påkostninger
Birkebeinerveien 11, Hamar
Sum eiendom
Avskrives lineært over inntil 20 år.

2 374 609
1 500 000
3 874 609

Akkumulerte
avskrivninger
987 993
646 798
1 634 791

Årets kjøp/
påkostninger
47 490

30 013
96 204
96 204

30 013
80 739
80 739

0
61 373
61 373

Fotoutstyr
Datautstyr
Sum kontorinventar/utstyr

47 490

Årets
avskrivninger
75 598
42 660
118 258

0
22 414
22 414
140 672

Sum avskrivninger eiendom og utstyr
Avskrives lineært over inntil 12 år.

10.Andredriftskostnader

0
54 424

12.Varelager
2007

Kontorrekvisita
Aviser, tidsskrifter, bøker
Maskiner, inventar
Edb-kostnader
Teleutgifter
Porto
Kilometergodtgjørelse
Diettgodtgjørelse
Reise og diett etter regning
Advokathonorar
Annonser/stillingsannonse og markedsføring
Leie av lokaler
Lys/varme
Renhold
Revisor
Internleie
Forsikring
Gaver
Kostnader vedrørende eiendom
Diverse andre indirekte driftskostnader
Kostnader belastet kontorutleie
Sum

Bokført verdi
31.12.
1 358 508
810 542
2 169 050

2006

98 419
101 838
24 441
38 929
27 799
31 800
268 740
167 712
129 645
115 888
78 086
104 553
116 296
69 232
25 974
15 895
247 789
244 873
34 545
11 465
71 204
38 123
5 738
6 654
81 275
79 327
126 942
126 393
99 047
73 633
150 000
150 000
133 561
127 996
10 379
12 979
123 137
88 636
113 102
124 083
-180 599 -117 013
1 785 520 1 612 996

11.Tomter,bygningerogannenfasteiendom
2007

Beholdninger av varer vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi
som er antatt salgsverdi med fradrag for salgskostnader. Kostpris
for innkjøpte varer er anskaﬀelseskost. Årets varekostnad består
av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med
god regnskapsskikk pr. årsslutt.Største post på varebeholdningen er
naturstiplakater med kr 75.000,-

13.Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for tapsavsetning
på kr 20.000,-

14.Andrekortsiktigefordringer
2007
Påløpt refusjon vedr. planteskolekonsulenttj.
Kontingent Medlemsbladet
Forskuddsbetalte kostnader
Påløpt prosjektstøtte
Div. kortsiktige fordringer
Sum

98 600
50 625
99 560
4 432
253 217

2006
212 352
150 000
21 125
118 272
501 749

15.Kontanterogbankinnskudd
Av totale bankinnskudd er kr 169.875 bundne skattetrekksmidler.
I tillegg er kr 170.000,- garantistillelse ovenfor Tollkassereren.

16.Pantegjeld
2006

Wergelandsveien 23 B, Oslo
1 358 508 1 386 619
Birkebeinerveien 11, Hamar
810 542
853 202
Nævestad Skog- Tvedestrand
186 704
174 814
Tomt Honne (Biri)
50 000
50 000
Anna Rogstads vei 8, Oslo (Borettslagsleilighet)
411 812
411 812
2 817 566 2 876 447

Bokført pantegjeld, kr 2.300.000 er sikret i eiendommer.
Bokført verdi av eiendommene som er stillet som sikkerhet for denne
gjeld utgjør:

31.12.2007
Wergelandsveien 23 B
Birkebeinerveien 11, Hamar

1 358 508
810 542
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