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Administrerende direktør har ordet

2010 ble et innholdsrikt år for Statskog, der særlig kjøpet
av Orklas skogeiendommer for 1,7 milliarder kroner åpner
for et sterkere Statskog i årene som kommer. Men året bød
på mer enn det største skogkjøpet i moderne tid i Norge.

Siden 2008 har Statskog søkt å få avklart rettstilstanden for de
festekontraktene det oppsto uenighet mellom fester og bortfester om.
I januar i fjor avviste Høyesteretts ankeutvalg Statskogs anke, og slo
med det fast at 63 kontrakter i Inn statsallmenning ikke kan tomteverdireguleres. Som en følge av dette foretok Statskog en grundig
gjennomgang av alle aktuelle kontraktstyper for fritidsfester. Etter
en helhetlig vurdering besluttet styret at alle som har et fritidsfeste
hos Statskog fra nå av skal ha en tomtefesteleie som er regulert ut fra
konsumprisindeksen. Statskog gjør dette for å sikre en mest mulig
enhetlig og forutsigbar forvaltning av festeforholdene våre. Statskog
reverserer også markedsreguleringene av festeavgifter fra 2002 og
fram til i dag.

Statskog er med på et stort antall konsesjonssøknader for nye prosjekter
over hele landet. Energiutvinningen foregår hovedsakelig i samarbeid
med industrielle samarbeidspartnere og andre grunneiere. Den norsksvenske satsingen på grønne sertifikater øker potensialet på dette
området.
Statskogs satsing på energiproduksjon bidrar også til økt produksjon
av fornybar og CO2-nøytral energi. I tillegg styrker prosjektene
utviklingen i mange områder. For Statskog er det viktig at utvikling
av fornybare naturressurser bidrar til verdiskaping i områder der vi er
grunneier.

Historisk skogkjøp styrker Statskog
Statskog er en stor tilbyder av jakt- og fiskeprodukter. Alle våre
produkter på disse områdene ligger på Inatur.no. Inatur var i sin tid
initiert av Statskog, og er i dag landets største tilbyder av jakt og
fiskeprodukter. Vi kommer i tida framover til å bidra til at Inatur kan
utvikle seg videre.

Kjøpet av Borregaard Skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS
var historisk. I tillegg kompletterer kjøpet Statskogs skogeiendommer
og styrker Statskog som virkesleverandør. Kjøpet av en million dekar,
kombinert med et forestående salg av 500 000 daa spredte eiendommer, vil gi oss en langt bedre arrondering av arealene våre. Statskog
har med dette fått forsterket sitt grunnlag for en god videre utvikling.

Vi vil også videreutvikle turportalen GodTur.no, som tilbyr alt fra enkle
til krevende turforslag over hele landet, på kart med høy kvalitet.
Tjenesten er gratis fordi en viktig del av Statskogs rolle er å legge til
rette for bruk av landets flotte natur.

Stadig sterkere på energisiden
Statskogs satsing på energisiden bunner i to forhold; at energi er
knapphetsfaktor i Norge i dag, og vår oppgave, som er å utvikle alle
verdier på fellesskapets grunn.

Øistein Aagesen
Administrerende direktør
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Dette er Statskog

Statskog er et statsforetak og er landets største grunneier.
Selskapet forvalter vel en femtedel av Norges samlede fastlandsareal.
Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren gjennom
foretaksmøtet.

1
Om Statskog

Hovedkontoret til Statskog ligger i Namsos. Statsforetaket har
i tillegg 23 kontorer fra Troms i nord til Agder i sør. Det er i alt
142 ansatte i Statskog.

Styret
Adm.Direktør
HK/staber
Eiendom

Energi

Skog

Friluftsliv
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Storslett

Moen

Narvik

Fauske
Storjord
Mo i Rana
Mosjøen
Trofors
Hattfjelldal

Namsos
Hovedkontor

Steinkjer

Trondheim
Støren

Dombås
Drevsjø

Lillehammer
Elverum

Bergen

Kongsberg

Tegnforklaring
Statsallmenning

Sirdal
Gjerstad

Lyngdal

Kristiansand

Statsgrunn utenom statsallmenning
Forvaltningsgrense
Statskog SF kontor
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Hovedtall og nøkkeltall

Anvendelse av årets overskudd

Statskog har følgende hovedtall for inntekter, resultat og balanse i 2010:

Tall i 1000 kr.

Konsern	Statskog SF

Brutto inntekter
Driftsresultat
Ordinært resultat før skatt

213.938
22.855
34.922

213.938
22.855
34.922

Årets resultat

29.991

29.991

Totalkapital
Egenkapital
Egenkapital %

2.210.163
1.568.044
70,9 %

2.165.700
1.568.466
72,4 %

Styret foreslår overfor Foretaksmøtet
følgende disponering av årets resultat i
Statskog SF:
Tall i 1000 kroner

Utbytte
Annen egenkapital

11 300
18 691

Totalt disponert

29.991

Egenkapitalrentabilitet i prosent
Hovedtall - Statskog SF - 5 års sammendrag 					

12

						
Tall i 1000 kr.		
2010

8

2009

2008

2007

2006

Driftsinntekter		
Driftsresultat		
Ordinært resultat		
Årets resultat		
Egenkapital 31.12		

213 938
22 855
34 922
29 991
1 568 466

251 466
7 889
16 214
27 919
299 768

247 434
38 891
16 854
19 646
281 949

229 608
34 549
36 823
34 950
275 303

219 893
(5 186)
4 613
6 983
253 354

Sum eiendeler 31.12		

2 165 700

410 856

373 307

371 767

331 031
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Totalkapitalrentabilitet i prosent
12

Nøkkeltall						
Egenkapitalrentabilitet
%
Totalkapitalrentabilitet
%
Kapitalens omløpshastighet		
Resultatgrad
%
Egenkapitalandel 31.12
%
Ansatte 31.12
Ant.
Avvirket tømmer
1000 m3
Utbetalt utbytte
1000 kr

3,21
2,94
0,17
17,69
72,42
142
138
10 100

9,60
4,38
0,64
6,83
72,96
151
154
13 400

7,05
4,78
0,66
7,19
75,53
157
141
12 600

13,22
11,98
0,65
18,33
74,05
152
133
5 200

2,73
1,47
0,65
2,26
76,53
165
234
7 300
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Egenkapitalandel i prosent
100
90

Nøkkeltallsdefinisjoner						

80
70

Egenkapitalrentabilitet		Ordinært resultat/Gjennomsnittlig egenkapital
Totalkapitalrentabilitet		Resultat før rentekostnader/Gjennomsnittlig sum eiendeler
Kapitalens omløpshast.		Brutto driftsinntekter/Gjennomsnittlig sum eiendeler
Resultatgrad		Resultat før rentekostnader/Brutto driftsinntekter
Egenkapitalandel		Egenkapital pr. 31.12/Sum eiendeler pr. 31.12.
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Sentrale mål og strategier

Visjon:

Statskog skal:

Organisasjonsmål:

Statskog skal ivareta og
utvikle alle verdier på
fellesskapets grunn.

• Sikre fellesskapets verdier ved
grunndisponering og ressursutvikling
• Ta initiativ til makeskifte og kjøp og salg av
eiendom
• Utnytte foretakets finansielle styrke til
å øke og ta del i verdiskapingen i naturressursene som ligger i de nasjonale
skog- og utmarksområdene.
• Arbeide etter forretningsmessige
prinsipper med sikte på langsiktig
lønnsomhet
• Utvikle skogressursene på en bærekraftig
måte med best mulig økonomisk resultat
• Sikre fellesskapets verdier gjennom riktig
prising av firluftsproduktene
• Være åpen for engasjement og
investeringer i forretningsområder basert
på egne ressurser

• Være en kompetansedrevet organisasjon
som aktivt arbeider med individuelle
kompetanseutviklingsplaner for alle
ansatte
• Legge til rette for at medarbeiderne
utvikler selvstendighet og ansvarlighet
i et utviklings- og kompetanseorientert
arbeidsmiljø med gode samarbeidsforhold
• Øke antallet kvinnelige ledere
• Legge til rette for lønns- og betalingssystemer som støtter opp under målene
• Ivareta et allerede godt forhold til
arbeidstakerorganisasjonene

Formål:
Statskog har til formål selv, gjennom
deltakelse eller i samarbeid med andre, å
forvalte, drive og utvikle statlige skog- og
fjelleiendommer med tilhørende ressurser
og annen naturlig tilgrensende virksomhet.
Eiendommene skal drives effektivt med sikte
på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk
resultat. Det skal drives et aktivt naturvern
og tas hensyn til friluftslivet. Ressursene
skal utnyttes balansert, og fornybare
ressurser skal tas vare på og utvikles videre.
(Fra stiftelsesdokumentet for Statskog SF
18.12. 1992)

Hovedmål:
• Øke egen og andres verdiskaping i
tilknytning til eiendommene, samt skape
og sikre lønnsomme arbeidsplasser
gjennom rasjonell og forretningsmessig
utnyttelse av kompetanse, kapital og areal
• Stimulere og legge til rette for
allmennhetens tilgang til jakt, fiske og
annet friluftsliv
• Bidra til å oppfylle nasjonale mål for bruk
og vern av skog- og utmarksområdene

Kunde- og brukermål:
• Være en serviceorientert organisasjon
• Være åpen, lyttende og kommuniserende
• Være en god samarbeidspartner for
reindriften og andre bruksrettshavere på
eiendommene
• Videreutvikle gode relasjoner til lokale,
regionale og sentrale myndigheter, samt
interesseorganisasjoner – og disponere
ressursene i samråd med disse
• Være en attraktiv samarbeidspartner i
lokal og regional næringsutvikling
• Stimulere til bruk av naturen som kilde til
helse og trivsel, og øke kunnskapen om
natur og friluftsliv
• Arbeide med rekruttering til friluftslivet
i samarbeid med frivillige organisasjoner,
skoleverket, næringslivet og andre
• Videreføre arbeidet med å gjøre friluftstilbudene lettere tilgjengelig for
eksisterende og nye brukere
• Ha barn og ungdom som prioritert
målgruppe
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Historiske merkesteiner
Offentlig skogforvaltning i Norge har gjennomgått store forandringer over tid, fra tradisjonell skogsdrift til mer generell eiendomsforvaltning og
tilrettelegging for friluftsliv.

1600- og
1700-tallet

På 16- og 1700-tallet
var Norges skoger preget
av hard hogst. Skogen
var en av de viktigste
ressursene i det
førindustrielle samfunnet
i Norge, og en kilde til
rikdom for de som eide
skog. Skogen var på
denne tiden også en
livsnødvendighet for
allmuen, som hadde
visse hevdvunne
rettigheter til å hugge
for eget bruk, blant
annet til brensel og
husbygging.

1739

1760

1700-tallet

1860

1800-tallet

I 1739 ble det første
forsøket på en offentlig
administrasjon av
skogene etablert
gjennom opprettelsen
av et såkalt
generalforstamt.
Fagekspertise ble hentet
fra Tyskland. Tyske
skogforstmenn fikk i
oppdrag å kartlegge
all skog i Norge og føre
tilsyn med all hogst. De
skulle også
instruere befolkningen
i å drive skogbruk.
Ordningen ble svært
upopulær blant
nordmenn som var vant
til å hogge fritt, både
i egen og offentlig
skog. Allerede i 1746
ble generalforstamtet
oppløst.

I 1760 ble et nytt
generalforstamt
etablert. Heller ikke
dette fikk fungere lenge
– kun fram til 1771.

Tanken om en organisert
forvaltning og planmessig
skogbehandling vant
ikke gjenklang i den
norske befolkningen på
1700-tallet. På slutten
av 1700-tallet var tida
preget av økonomisk
liberalisering, og
skogbruket ble så å si
fritt for lovmessige
reguleringer. Mange
spekulanter fikk i denne
situasjonen råderett
over skog, og de satset
på raskest mulig
realisering av verdier.

Forløperen til Statskog
SF, Statens Skovvesen,
ble etablert for å føre
tilsyn med statens
eiendommer. Hovedbegrunnelsen for
opprettelsen var å få
kontroll med den
tiltakende rovhogsten
– og å ta mer hensyn til
skogen som fornybar
ressurs.
Statens Skovvesen var
veiledningsapparat for
private skogeiere
samtidig som de hadde
ansvar for de statlige
skog- og utmarkseiendommene.

Det fantes ikke skogfaglig utdanning i Norge
på 1800-tallet,
derfor ble utvalgte
stipendiater sendt
til forstakademiet i
Dresden, Tyskland.
Svært mange forstmenn
ble utdannet herifra,
blant annet den kjente
eventyrfortelleren Peter
Christen Asbjørnsen.
Han ble en av pionerene
i det norske skogvesenet
på 1800-tallet.
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1800-tallet

1874

1957

1989

1993

2006

Skovvesenets menn
måtte ofte bruke hest,
eller ta beina fatt når de
var ute for å
registrere skog.
Avstandene var store,
og overnattingsmulighetene der de kom
i beste fall kummerlige.
Ofte måtte de ligge
under åpen himmel.
Dette gjorde at det etter
hvert ble satt opp en
del hus og hytter som
skogetatens folk kunne
søke ly i. I dag har
Statskog SF mange av
disse skogshusværene
til kort- eller langtidsleie.

Først i 1874 kom en
sentral skogkyndig
ledelse på plass, i form
av en skogdirektør med
en liten stab i et
nyopprettet skogdirektorat i Indredepartementet. Etter at
Landbruksdepartementet ble
etablert i 1900, ble
direktoratet underlagt
skogsektoren
i departementet.

Et frittstående direktorat under Landbruksdepartementet;
Direktoratet for statens
skoger, ble satt til å
forvalte statens skoger.
Direktoratet for statens
skoger eksisterte i 36
år, og var preget av
avtakende lønnsomhet
og økende mekanisering
og rasjonalisering
i skogbruket.
Direktoratmodellen la
også begrensninger på
statens kommersielle
engasjement - og
på statens ulike
roller i spekteret
mellom nærings- og
samfunnsaktør.

NOU 1989: 5 En bedre
organisert stat, la
grunnlaget for
statsforetaksmodellen
og vedtaket av
statsforetaksloven
i 1992.

Statsforetaket
Statskog opprettes
og Direktoratet for
statens skoger legges
ned. Hovedkontoret
for Statskog SF legges i
Namsos.

1. juli overføres statens
grunn i Finnmark til
Finnmarkseiendommen.
Statskog går fra
å forvalte 1/3 av
fastlands-Norge til å
forvalte 1/5.
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Viktige hendelser i 2010
Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Statskogs styre vedtar at
alle Statskogs løpende
fritidsfestekontrakter
heretter skal
reguleres i henhold
til konsumprisindeks
(KPI). Vedtaket blir også
gitt tilbakevirkende
kraft tilbake til 2002,
slik at alle som har
fått markedsregulert
festeavgiften sin i
tidsrommet 2002-2010,
får tilbakebetalt
differansen mellom
markedsregulert avgift
og KPI-regulert avgift.

Bioenergianlegg
Storslett, Troms, åpner.
Statskog eier 34 prosent
i anlegget.

Statskog lanserer nye
nettsider.

Statskog stifter
Heinbergåga Kraft AS
sammen med
Grønnfjelldalskraft AS.

Årets Fiskelykke-aksjon
starter. Som i 2009,
deler Statskog også
i år ut over 10 000
fiskestenger til barn i
skolealder i samarbeid
med Norges Jeger- og
Fiskerforbund, Den
norske Turistforening
og Sport1-kjeden.
Målet med aksjonen
er å inspirere barn
og unge til å bruke
friluftsmulighetene
landet byr på.

Statskog lanserer en
egen storviltportal,
som samtidig gjør all
storviltforvaltning i regi
av foretaket papirløst.
Jaktlagene rapporterer
inn fangster via SMS,
og portalen oppdateres
fortløpende.

april
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Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Statskog setter i gang et
språkforbedringsprosjekt, for å få et
bedre og mer forståelig
språk i all informasjon
som går ut fra Statskog.

Govddesåga Kraftverk
AS stiftes. Statskog
eier 34 prosent, SKS
produksjon AS og
Opplysningsvesenets
Fond resten av
selskapet. Kraftverket
har en beregnet
årsproduksjon på 58
GWh. Konsesjon er søkt,
og forventes å foreligge
i 2011/2012.

Statskog går inn som 20
prosent aksjonær i Nord
Salten Bioenergi AS. De
andre eierne er Salten
Invest AS, Skoging AS og
lokale skogeiere.

Muoidejohka Kraft AS
stiftes. Statskog eier
40 prosent og Småkraft
AS resten. Selskapet
har fått konsesjon for et
prosjekt med en
produksjon på 19 GWh.

Statskog lanserer
et eget jaktkort for
smårovvilt. Kortet
koster 100 kroner
og gir rett til å jakte
smårovvilt på all
statskoggrunn unntatt
statsallmenninger.

Statskog SF kjøper
Borregaard Skoger
AS, AS Børresen og
Borregaard Vafos AS
fra Orkla for 1,725
milliarder kroner.

Statskog er med og
sponser VM i orientering
i Trondheim.
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Samfunnsansvar

Rammer for vårt samfunnsansvar:
Formålet med statens eierskap i Statskog
SF er å sikre effektiv ressursforvaltning til
beste for samfunnet og tilrettelegge for
allmennhetens behov for jakt-, fiske- og
friluftstilbud mv.
Statskogs økonomi er basert på langsiktig
verdiskaping.
Statskog ser på foretakets samfunnsansvar
som en integrert del av foretakets
virksomhet.
Statskog er opptatt av en best mulig
avveining av ulike hensyn i konkrete
enkeltsaker på samfunnsansvarets ulike
områder.
Statskog søker å ha en balanse mellom
økonomi, samfunn og miljø i sin
forretningsdrift.
Statskog erfarer at satsing på
samfunnsansvar både har en egenverdi og er
forretningsmessig riktig.

Områder der Statskog utøver
samfunnsansvar:
• Som tilrettelegger for allmennhetens
behov for et bredt jakt-, fiske- og
friluftstilbud og for det allmenne
friluftslivet
• Som aktiv samarbeidspartner i ulike lokale
og regionale næringsutviklingsaktiviteter
på basis av Statskogs forretningsmessige
kompetanse som ressurs- og eiendomsutvikler og grunneier
• Som deltaker i FoU-prosjekter innen
forvaltning av fornybare ressurser
• Gjennom skogbransjens miljøsertifiseringer og gjennom egen policy for
arealforvaltning i utmark

om statskog | st yring og ledelse |
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Styring og ledelse

Styret

Eierstyring og selskapsledelse

Etiske retningslinjer

Marit Arnstad, styreleder
Harald Ellefsen, nestleder
Styremedlemmer:
Tom Lifjell
Karin Søraunet
Kjell Magne Johansen
Hege Bjørgum Skillingstad,
ansattrepresentant
Knut Røst, ansattrepresentant
Kari Grønmo, ansattrepresentant

Statskogs prinsipper for god eierstyring
og selskapsledelse gir retningslinjer som
klargjør rolledelingen mellom eier, styret og
ledelsen i Statskog SF.

Statskog har nedfelt egne etiske retningslinjer. Her heter det blant annet at
Statskogs ansatte skal møte våre kunder
med profesjonalitet, åpenhet, respekt og
forutsigbarhet.
Statskog legger stor vekt på at hver enkelt
ansatt skal opptre på en måte som inngir
tillit. De skal være ærlige og redelige, og
opptre i henhold til de normer, regler og
lover som gjelder i samfunnet.

Ledergruppa
Øistein Aagesen, administrerende direktør
Arnt Skillingstad Rørvik, assisterende
direktør
Monica Grindberg, skogsjef
Ivar Asbjørn Lervåg, energisjef
Carl Petter Wister, eiendomssjef
Nils Aal, friluftssjef
Bjørn Terje Smistad, konsernadvokat
Arnhild Holstad, informasjonssjef

Statskogs prinsipper for eierstyring og
selskapsledelse bygger på Norsk anbefaling
for eierstyring og selskapsledelse (1), men
avviker der hvor særlige bestemmelser i
statsforetaksloven eller Statskogs vedtekter
stiller andre krav til foretaket.
Eiers styringssignaler er innarbeidet gjennom følgende dokumenter:
• Stiftelsesdokument for Statskog SF 1992
• St. meld. 13 (2006-2007)
• ”Et aktivt og langsiktig eierskap”
(eierskapsmeldingen); NOU 2003:34
• ”Mellom stat og marked”; NOU 2004:7
• ”Statens forretningsmessige eierskap”;
St.prp. nr. 1 (200-2002).
Staten er 100 % eier av Statskog SF.
Eierskapet utøves av Landbruks- og
matministeren.
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Styrets årsberetning
Skog
Den viktigste hendelsen for
skogbruksvirksomheten i Statskog kom helt
på slutten av året. Statskog SF ervervet
1,1 millioner dekar gjennom kjøpet av
Borregaard Skoger AS, AS Børresen og
Borregaard Vafos AS. De tre selskapene ble
overført fra Orkla til Statskog 20. desember.
Statskog viderefører de tre selskapene som
aksjeselskaper, under navnene Statskog
Glomma AS, Statskog Børresen AS og
Statskog Vafos AS.

2
Styrets årsberetning

Statskog har konkurranseutsatt nesten all
sin skogbruksvirksomhet. Kun på Helgeland
har selskapet i egne ansatte skogsarbeidere.
I 2009 og 2010 har Nordisk Tre hatt oppdraget
i Sør-Norge og Firma Rune Brennbakk på
Helgeland. Statskog satte ut oppdraget på
nytt for 2011 og 2012. Nordisk Tre fikk igjen
oppdraget i Sør-Norge, mens SB Skog fikk
oppdraget i Nordland.
Statskog avvirket i alt 138 000 m³ tømmer
på egne eiendommer i 2010. Snittprisen var
366 kr/m³, en økning på 50 kroner fra året
før. Hogstkvantumet gikk litt ned i forhold
til 2009. Årsaken til det var hovedsakelig
barskogvern.
Statskogs store skogkjøp i slutten av 2010
betyr at Statskog i årene framover vil øke
det årlige hogstkvantumet betraktelig. I
2011 planlegges det å ta ut 200 000 m³ på
de nyervervede eiendommene. I tillegg skal
hogstkvantumet økes til 180 000 m³ på de
øvrige eiendommene.

Høyesteretts ankeutvalg avviste en anke fra
Statskog i januar, noe som medførte at 63
kontrakter i Inn statsallmenning i Trøndelag
ikke kunne tomteverdireguleres.
For at Statskog skal ha en mest mulig
enhetlig og forutsigbar forvaltning av
festeforholdene, ble det etter en helhetlig
vurdering besluttet at alle som har et
fritidsfeste hos Statskog fra nå av skal ha
en tomtefesteavgift som er regulert ut fra
konsumprisindeksen.
Statskog bestemte også at de som har
akseptert tomteverdiregulering etter
1. januar 2002 (da tomtefesteloven ble
endret), får tilbakebetalt differansen mellom
tomteverdiregulering og KPI-regulering.
Denne differansen utgjorde om lag 30
millioner kroner.
Dette vedtaket får konsekvenser for
statsallmenningsøkonomiene. De framtidige
inntektene blir såpass reduserte at det blir
utfordrende å sikre en bærekraftig økonomi.
Derfor må kostnadene reduseres, og det må
arbeides med å skape nye inntekter i årene
framover.
2010 ble også året da en annen
aktør fikk oppdraget med å forvalte
Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin
tomtefesteportefølje. Bortfallet av Ovfoppdraget gjør at Statskog framover vil
fokusere mer på drift og utvikling av egne
eiendommer.

Eiendom

Statskog skal selge om lag 300 utvalgte
bygninger innen 2014. Så langt har arbeidet
med dette vært konsentrert om å få
behandlet søknader om bruksendring fra
kommunale myndigheter innen rimelig tid.
En godkjenning er en forutsetning for at salg
kan gjennomføres.

Statskog bestemte i 2010 at foretaket
ikke lengre skal markedsregulere løpende
festeavgiftskontrakter for fritidsboliger.

Som stor grunneier jobber Statskog
kontinuerlig med utvikling av nye arealer.

Med ”Borregaard-kjøpet” har Statskog sikret
seg noen av landets beste skogeiendommer,
og bekreftet sin posisjon som en betydelig
industriell skogeier og tømmerselger.

Flere steder er det planer for framtidig
fritidsbebyggelse. Statskog ser det som
viktig å tilby rimelige tomter, med mulighet
for å bygge hytter med enkel standard, som
belaster miljøet minst mulig. Foretaket har
imidlertid også felt med høy standard, ikke
minst fordi mange kommuner ønsker å ha det
tilbudet.
For å kunne samarbeide med så vel kommuner
som privatpersoner og ulike næringsaktører,
er Statskogs ansatte i regionene svært
viktige. Noe av vår suksessfaktor som
grunneier er sterke fagmiljøer og lokal
tilstedeværelse.
I Troms og Nordland har Statskog egne
samarbeidsavtaler med de respektive
fylkeskommunene, der selskapet legger inn
en million kroner i hvert fylke hvert år for
bidra til å skape ny aktivitet i landsdelen.
Det er i de samme fylkene vårt eget
feltapparat, Fjelltjenesten, opererer.
Fjelltjenesten har 16 ansatte og løser
oppdrag for Landbruks- og matdepartmentet,
Statens Naturoppsyn og regionene.

Friluftsliv
Som Norges største grunneier er det viktig
for Statskog å jobbe for tilrettelegging for
bruk av naturen. Derfor bruker Statskog hvert
år betydelige midler på å tilgjengeliggjøre
jakt og fiske, samt legge til rette for det enkle
friluftslivet på fellesskapets grunn.
Turportalen GodTur.no har Statskog utviklet
for å gjøre tur-Norge lettere tilgjengelig
for flere. Hovedsamarbeidspartnere her er
Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger
og Fiskerforbund og Finnmarkseiendommen.
Alle kan legge inn turmål og turforslag på
portalen, ved årsskiftet var det lagt inn 1400
turer over hele landet.
På Inatur.no har Statskog samlet alle
salgsprodukter innen jakt, fiske og
hytteutleie.
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Antall solgte jaktkort småvilt,
hyttedøgn og fiskekort de tre siste
årene:
Salg av

2010

2009

2008

Småviltjaktkort
13 942 11 576
Fiskekort
19 672 20 733
Utleiedøgn, hytter 4 898 4 683

10 372
21 000
4 630

Totalt sett gikk salget av fiskekort noe ned
i 2010. Noe av årsaken var en kald og våt
sommer i Nord-Norge. Andre steder var det
en økning. Blant annet ble det en betydelig
omsetningsøkning på et fiskekort for
Femundsmarka, som er et samarbeidstiltak
sammen med Engerdal fjellstyre.
Rypejakta viste noe bedring i bestandene en
del steder etter bunnåret 2009, men 2010 ble
heller ikke noe godt rypeår. Statskog har en
sentral rolle i rypeprosjektet som startet i
2006 og går ut 2011. Selv om konklusjonene
ikke er trukket ennå, er det mye som tyder på
at jakttrykket må begrenses i de områdene
der flest jegere ferdes.
2010 var også året da Statskog lanserte
et eget rovviltkort. For 100 kroner i året
kan en jakte smårovvilt som rødrev, kråke,
skjære, grevling og nøtteskrike overalt
der Statskog er grunneier, med unntak av
statsallmenninger i Sør-Norge.
En annen nyvinning på jaktområdet i 2010
er Statskogs storviltportal. Denne måten å
administrere elg- og hjortejakta på er etter
det vi kjenner til unik. Statskog har med
dette en papirløs jaktadministrasjon, og kan
gi raske tildelinger og tilby en til enhver tid
oppdatert fellingsoversikt.

KVOTER OG FELTE DYR STATSKOG SF
2010
KVOTER
ELG	 HJORT	VILLREIN
1 200

127

177

FELTE DYR
ELG	 HJORT	VILLREIN
822

64

63

Statskog brukte til sammen over to millioner
kroner på å kjøpe fiskestenger til barn og
unge i 2009 og 2010. Til sammen fikk over
20 000 barn sin egen Statskog-fiskestang i
løpet av de to årene aksjonen ”Fiskelykke”
varte. Fiskelykke ble gjennomført
i samarbeid med Norges Jeger og
Fiskerforbund, Den norske Turistforening og
Sport1-kjeden.
Som eksempel på lokal tilrettelegging for
turfriluftslivet kan vi nevne deltakelsen i
prosjektet ”Fra hovedveg til turmål”.  Her
samarbeider Statskog med Polarsirkelen
Friluftsråd om skilting og kartoppslag fra
E6 via lokale veger til turutgangspunkt
og turmål. Pilot i prosjektet var i 2010
adkomsten fra E6 og fram til flotte
turområder i Virvassdalen i Rana. Hensynet
til universell utforming og gradert
tilrettelegging ivaretas både når det gjelder
informasjon og fysiske anlegg.

Energi
Statskog vokser stadig på energiområdet.
Nyheten om et felles nordisk elsertifikatmarked gir ytterligere økt
interesse for så vel vannkraft som vindkraft.
Oppdatering av ressursdatabaser er et viktig
arbeid med tanke på å få fram de riktige
prosjektene ut fra gjeldende rammevilkår.
I 2010 inngikk Statskog flere nye samarbeid
med tanke på vannkraftutbygging, for
eksempel følgende fire i Salten:
• Suliskraft AS. Statskog eier 34 prosent og
samarbeider med Nord-Norsk Småkraft
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• Govdesåga Kraft AS. Statskog eier 34
prosent og samarbeider med Salten
Kraftsamband og Opplysningsvesenets
fond
• Beiarkraft AS. Statskog eier 40 prosent og
samarbeider med Sjøfossen Energi
• Muoidejohka Kraft AS. Statskog eier
40 prosent og samarbeider med
Småkraft AS. Ved årsskiftet hadde vi
20 vannkraftsøknader inne hos NVE.
Sammen med andre kraftaktører i
Nordland, var vi med på å utarbeide en bred
høringsuttalelse til handlingsplanen for
småkraftverk i Nordland fylkeskommune. Vi
deltok også i nettutredninger for Storfjord
og Rana kommuner.
På vindsiden er Statskog engasjert i flere
prosjekter. I Kvitvola i Engerdal er det
stilt grunn til disposisjon for vindmåling.
Konsesjonssøknaden for Stigafjellet
vindkraftverk har fått avslag, men er anket
og ligger til ny konsesjonsbehandling i
OED. Andre steder har Statskog selv satt
opp vindmåler, og noen steder er planene
om vindkraftutbygging trukket på grunn av
motstand fra for eksempel reindriftsnæring
og kommunestyrer.
Statskog er også involvert i noen
bioenergiprosjekter. En av satsingene,
Energiflis AS, som Statskog eide
24 prosent av, gikk konkurs i 2010. NordSalten Bioenergi AS ble etablert i 2010,
og Statskog gikk inn som 20 prosent eier.
Formålet med selskapet er å etablere og
drive et flisfyringsanlegg i Steigen. Et anlegg
er nå under bygging i Steigen kommune.

Datterselskap
Statskog fikk 20.12. tre nye datterselskaper
gjennom kjøpet av Orklas skoger. Disse tre
fikk navnene Statskog Glomma AS (tidligere
Borregaard Skoger AS), Statskog Børresen
AS (tidligere AS Børresen) og Statskog Vafos
AS (tidligere Borregaard Vafos AS). Statskog
eier også Statskog Borregaard Skogsdrift AS
(SB Skog).
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Arbeidsmiljø og personal
Statskogs rekrutteringspolitikk vektlegger
god kjønns- og aldersfordeling blant
medarbeiderne. Ved utlysning av stillinger
oppfordres kvalifiserte kandidater til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonshemming
eller kulturell bakgrunn. Denne
oppfordringen skal også gjenspeiles ved
utvelgelse av aktuelle kandidater. Statskog
hadde ingen rekruttering til faste stillinger i
2010. Gjennomsnittsalder er 47,6 år (46,5 år
ved forrige årsskifte).
Statskog hadde ved årsskiftet 142 ansatte.
Det innebærer en nedgang på ni ansatte
fra forrige årsskifte. Åtte kvinner og 14
menn hadde redusert arbeidstid i 2010. De
vanligste grunnene til redusert arbeidstid
er omsorg for barn/familie, delpensjon og
sesongsvingninger. Turnover blant fast
ansatte er på 4,7 prosent. Statskog har
flere seniorpolitiske tiltak, herunder tilbys
redusert arbeidstid med lønnskompensasjon.
Alle medarbeidere skal ha like muligheter
til videreutvikling. Det gjennomføres årlige
utviklingssamtaler, og alle ansatte har en
individuell kompetanseutviklingsplan.
Utviklingssamtalen omfatter også spørsmål
om samarbeid og arbeidsmiljø.
Statskog er en inkluderende
arbeidslivsbedrift. Arbeidet med helse,
miljø og sikkerhet drives i samsvar med lover
og forskrifter. Det foreligger et overordnet
internkontrollsystem for virksomheten
samlet, og for de enkelte deler av driften,
hvor ansvarsforhold og rutiner er beskrevet.
Det avgis en årlig HMS-rapport med faste
sjekkpunkter på om arbeidet drives som
foreskrevet og etter de målsettinger som er
satt.
Totalt ble det utført 1060 overtidstimer i
2010, og 1314 ubekvemstimer. Kompensert
overtid benyttes hovedsakelig i
administrative stillinger, mens kompensert
ubekvemstid hovedsakelig benyttes ved

arbeid i felt. Sykefraværet for 2010 var 3,1
prosent. Dette er 0,3 prosent lavere enn året
før. Sykefraværet for kvinner var 3,0 prosent
og for menn 3,1 prosent. Det er registrert en
arbeidsulykke som har medført sykefravær.

AS samt styrets vedtak om å gå bort fra
markedsregulering av leie på løpende
kontrakter på fritidstomter. Begge sakene
er viktige milepæler for Statskogs videre
utvikling.

Likestilling

Statskogs rolle som eier av vann- og
vindressurser har, som planlagt, utviklet
seg betydelig i de siste årene. Ved årsskiftet
deltar foretaket sammen med andre i om
lag 20 konsesjonssøknader; hovedsakelig
på vannkraft. Samtidig kan vi slå fast
at Statskog som leverandør av jakt- og
fiskeprodukter, samt tilrettelegger for det
enkle friluftslivet, utvikler seg videre i
positiv retning.

I 2010 var 35,5 prosent av de som jobber i
Statskog, kvinner. Ved utlysing av stillinger
oppfordres kvalifiserte kandidater til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonshemming
eller kulturell bakgrunn. Statskog lyste ikke
ut noen nye stillinger i 2010.
Lønns- og arbeidsvilkår i Statskog skal
ikke favorisere kjønn, og Statskogs
lønnspolitikk har kjønnsnøytrale kriterier
for lønnsfastsettelse. I sammenliknbare
stillinger i Statskog har kvinner og menn
lik lønn. Ledergruppen består av seks
menn og to kvinner. På mellomledernivå
er kvinneandelen 25 prosent. Statskog
vil fortsette innsatsen for å rekruttere
flere kvinner til høyere fagstillinger og
lederstillinger.
Statskog har permisjons- og
arbeidstidsordninger som legger til
rette for at både kvinner og menn kan
kombinere arbeids- og familieliv på en
god måte. Statskog erfarer at menn
på alle stillingsnivåer benytter mer av
permisjonstiden enn tidligere, og at
småbarnsfedre er mer hjemme når barna er
syke.

Styrets arbeid

Styret takker Statskogs ansatte for god
innsats i 2010.

Fremtidig utvikling
Skogkjøpet fra Orkla var et viktig strategisk
grep for Statskog. Det la mer enn en
million mål til eiendomsporteføljen, og
gjør Statskog til en betydelig skogaktør.
De kjøpte eiendommene passer svært godt
sammen med eiendommene Statskog hadde
i området fra før. Vi vil derfor få en effektiv
og fleksibel avvirkning gjennom bedre
arrondering. Volummessig vil Statskog
mer enn doble avvirkningen av skog som
følge av de nye eiendommene. Statskogs
rolle som landets største skogeier er
befestet, samtidig som den økonomiske
avhengigheten av tømmerpriser blir større.

Styret gjennomførte sju fysiske møter
og tre telefonmøter i 2010. Det ordinære
foretaksmøtet ble holdt 21. juni. I tillegg var
det tre ekstraordinære foretaksmøter i løpet
av andre halvår i forbindelse med kjøpet av
Orklas skogseiendommer.

I tråd med Stortingets vedtak planlegger
Statskog er omfattende arronderingssalg av
spredte eiendommer i årene framover. Dette
vil gi Statskog mulighet til å effektivisere
driften samtidig som det gir mulighet for
private skogeiere til å kjøpe eiendommer
som er av betydning lokalt eller regionalt.

Av de mange saker som ble behandlet
av Statskogs styre i 2010, vil vi trekke
fram de to største. Kjøpet av Borregaard
Skoger, AS Børresen og Borregaard Vafos

Energi er også et forretningsområde som
vil bidra til betydelig økonomisk vekst i
årene som kommer, og styret forventer at
selskapets grunneierinntekter fra utnyttelse
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av kraftressurser vil doble seg i løpet av en
5-10 års periode. Statskog legger også opp
til en mer aktiv rolle som deleier i selskapene
som utnytter kraftressursene i årene
fremover.

Redegjørelse for årsregnskapet
Statskog-konsernet hadde en brutto
omsetning på kr 213 938 000 i 2010 og et
driftsresultat på kr 22 855 000. Resultat før
skatt var kr 34 922 000 og årets resultat etter
skatt ble 29 991 000. Omsetning og resultat
var de samme for morselskapet Statskog SF.
Totalkapitalen i Statskog-konsernet var
kr 2 210 163 000 pr. 31.12.2010.
Egenkapitalen utgjorde kr 1 568 044 000.
I morselskapet Statskog SF var totalkapitalen kr 2 165 700 000 pr. 31.12.2010.
Styret er fornøyd med et godt
regnskapsmessig resultat for 2010. Det
er en positiv utvikling i den løpende
virksomheten, samtidig som så vel arealsalg
som finansresultat gir tilfredsstillende
gevinst.
Tømmerprisene har utviklet seg svært
positivt i 2010, i forhold til 2009, og har
bidratt til resultatveksten. Foretaket
forventer ingen sterk prisvekst i 2011, men
heller ingen vesentlig prisnedgang.

De løpende grunninntektene fra kraftavtaler
og inntektene fra jakt og fiske har utviklet
seg som forventet i 2010. Inntektene fra
festeavtaler har gått ned i 2010 som en følge
av styrets beslutning om å KPI-regulere alle
løpende fritidsfester med tilbakevirkende
kraft til 2002.
Balanseregnskapet ved utgangen av 2010
er preget av at Statskog 21. desember 2010
overtok aksjene i selskapene Borregaard
Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen
AS fra Orkla ASA. Aksjene i disse tre
selskapene ble kjøpt for kr 1 725 milliarder,
og finansiert med kr 1,25 milliarder i ny
egenkapital og kr 475 millioner i ansvarlig
lån fra eieren. Statskog overtok aksjene
den 20. desember 2010, og resultatene fra
de nye datterselskapene reflekteres derfor
ikke i resultatregnskapet, selv om de er med i
balanseregnskapet.
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning
om fortsatt drift, jf. regnskapslovens § 3-3.
Det bekreftes at disse forutsetninger er til
stede. Egenkapitalandelen i foretaket ble
lavere som følge av opptak av ansvarlig lån,
men er fortsatt høy med 72,42 prosent.

Finansiell risiko og risikostyring
Foretakets finansielle risiko har økt
gjennom opptak av kr 475 millioner
i ansvarlig lån fra eieren. Statskog
har for øvrig en forsiktig risikoprofil i
forvaltningen av foretakets finansformue.
Størstedelen av porteføljen er plassert
i lavrisiko pengemarkedsinstrumenter,
og styret tar sikte på å øke andelen med
lavrisikoinstrumenter ytterligere i årene som
kommer.
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Skogvirksomhetens andel av foretakets
økonomi øker gjennom oppkjøpet av
Borregaard Skoger AS, AS Børresen og
Borregaard Vafos AS fra Orkla ASA. Dette
vil medføre at foretakets resultater i større
grad enn tidligere vil være avhengig av
tømmerpriser, noe som har vist seg å variere
over tid, i stor grad i korrelasjon med
konjunkturene i landet og verden for øvrig.
Samtidig har denne delen av foretakets
økonomi en mer fleksibel kostnadsstruktur
enn de øvrige delene. Statskog eier ingen
avvirkningskapasitet selv, men bruker
eksterne entreprenører til å avvirke skogen.
Nettoresultatene fra skogvirksomheten vil
kunne variere over tid, men det er liten risiko
for tap.

Disponering
Styret foreslår ovenfor foretaksmøtet
følgende disponering av årets resultat i
Statskog SF:

Tall i 1000 kroner
Utbytte
Annen egenkapital
Totalt disponert

11 300
18 691
29 991
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Resultatregnskap Statskog konsern
Beløp i 1000 kroner

	Noter

2010

2009

3

213 938

251 466

4
5,6
8

42 284
81 279
61 985
5 536

44 751
85 616
108 064
5 145

SUM DRIFTSKOSTNADER		

191 084

243 577

DRIFTSRESULTAT		

22 855

7 889

Inntekt på investering i tilknyttet selskap
9
Finansinntekt		
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler		
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler		
Finanskostnad
7

1 830
1 691
11 869
-405
-2 918

-1 084
1 057
10 454
-1 130
-974

SUM FINANSPOSTER		

12 067

8 325

34 922

16 214

16

4 931

-11 705

ÅRSRESULTAT		

29 991

27 919

		
Overføringer og disponering av resultat:			
Utbytte
2
11 300
Annen egenkapital
2
18 691

10 100
17 819

Sum disponert		

27 919

DRIFTSINNTEKT	
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
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ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		
Skattekostnad på ordinært resultat

29 991
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Balanse Statskog konsern
Beløp i 1000 kroner

EIENDELER		2010

2009

ANLEGGSMIDLER
Fallrettigheter
8
Utsatt skattefordel
16
Sum imaterielle eiendeler		
Skogeiendommer og tomter
8
Bygninger
8
Maskiner, inventar og kunst
8
Sum varige driftsmidler		
Investeringer i tilknyttede selskap
9
Investeringer i aksjer og andeler
10
Andre fordringer
11
Sum finansielle anleggsmidler		

14 944
0
14 944
1 697 596
85 311
13 665
1 796 572
31 048
16 408
14 120
61 575

10 724
11 285
22 009
70 915
9 921
10 628
91 465
34 981
17 445
8 935
61 361

Sum anleggsmidler		

1 873 091

174 836

			
OMLØPSMIDLER			
Varer
12
9 155
6 860
Kundefordringer
13
77 841
29 060
Andre fordringer		
18 690
19 878
Sum fordringer		
96 531
48 938
Andre markedsbaserte plasseringer
14
134 257
165 999
Bankinnskudd, kontanter og lignende
15
97 129
14 223
Sum omløpsmidler		

337 072

236 020

SUM EIENDELER		

2 210 163

410 856

GJELD OG EGENKAPITAL		

2010

2009

				
EGENKAPITAL
Selskapskapital
2
1 335 000
Annen innskutt selskapskapital
2
19 253
Sum innskutt egenkapital		
1 354 253
Minoritetsinteresser
2
456
Annen egenkapital
2
213 335
Sum opptjent egenkapital		
213 791

85 000
19 253
104 253
0
195 515
195 515

Sum egenkapital		

299 768

1 568 044

			
GJELD			
Utsatt skatt
17
10 220
0
Pensjonsforpliktelser
6,17
2 471
6 456
Andre avsetninger for forpliktelser
17
2 365
24 655
Sum avsetning for forpliktelser		
15 056
31 111
Ansvarlig lån
8,17
475 000
0
Sum langsiktig gjeld		

490 056

31 111

			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		
64 573
Betalbar skatt
16
1 170
Skyldig offentlige avgifter		
9 707
Utbytte		
11 360
Annen kortsiktig gjeld
18
65 253

14 033
0
6 905
10 100
48 937

Sum kortsiktig gjeld		
152 063
79 976
			
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		

2 210 163

410 856

24 |

Regnskap, konsern | Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling Statskog
konsern
Beløp i 1000 kroner

		

2010

2009

		
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		
		
Resultat før skatt
34 922
Årets betalte skatter
0
Årets ordinære avskrivninger
5 536
Gevinst / tap salg av anleggsmidler
-18 334
Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler
-11 869
Ikke utbetalt resultatandel datter- og tilknyttede selskaper
-1 830
Endring i varebeholdning
-2 295
Endring i fordringer
-52 607
Endring i andre tidsavgrensningsposter
43 269

16 214
-1 129
5 145
-309
-10 454
1 084
138
12 270
17 139

Netto likviditetsendring fra virksomheten

-3 209

40 097

		
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		
		
Investeringer i varige driftsmidler
-10 233
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
18 770
Investeringer i verdipapirer
0
Salg av verdipapirer (salgssum)
43 613
Endring i andre langsiktige investeringer
-1 710 174

-8 551
637
-38 593
25
4 314

Netto likviditetsendring fra investeringer

-1 658 024

-42 168

		
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		
		
Innbetaling ansvarlig lånekapital
475 000
Innbetaling av selskapskapital
1 250 000
Betalt utbytte
-10 100

0
0
-13 400

Netto likviditetsendring fra finansiering

1 714 900

-13 400

		
Netto endring i likvider i året
Likviditetsbeholdning 1.1
Tilgang likvider oppkjøp

53 667
14 233
29 229

-15 471
29 694
0

Likviditetsbeholdning 31.12.

97 129

14 223
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Regnskapsprinsipper Statskog
konsern
Årsregnskapet er satt opp i henhold til
regnskapslovens regnskapskapittel og er
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder
og anbefalinger til god regnskapsskikk.
Anvendte prinsipper er i henhold til tidligere
år. Statskog SF har den 20. desember
2010 kjøpt aksjene i Borregaard Skoger
AS, Børresen AS og Vafos AS. Oppkjøpte
selskaper har endret navn til henholdsvis
Statskog Glomma AS, Statskog Børresen
AS og Statskog Vafos AS. Disse selskapene
er konsolidert med balansetall per 31.
desember 2010. Det er ikke konsolidert inn
resultat (inntekter og kostnader) da det
foreligger kun uvesentlige transaksjoner
i de oppkjøpte selskapene i perioden fra
oppkjøpet til 31. desember 2010.

Konsolidering
Konsernregnskapet inkluderer Statskog
Glomma AS, Statskog Børresen AS, Statskog
Vafos AS og SB-Skog AS og selskaper som
Statskog SF har bestemmende innflytelse
over. Bestemmende innflytelse oppnås
normalt når konsernet eier mer enn
50 prosent av aksjene i selskapet, og
konsernet er i stand til å utøve faktisk
kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser
inngår i konsernets egenkapital.
Transaksjoner og mellomværende mellom
selskapene i konsernet er eliminert.
Konsernregnskapet er utarbeidet etter
ensartede prinsipper, ved at datterselskapet
følger de samme regnskapsprinsipper som
morselskapet. Ved ulike prinsippendringer
i selskapsregnskapene til datterselskaper
er dette korrigert som prinsippendring mot
egenkapitalen til konsernet.
Oppkjøpsmetoden benyttes
ved regnskapsføring av
virksomhetssammenslutninger. Selskaper
som er kjøpt eller solgt i løpet av året
inkluderes i konsernregnskapet fra det
tidspunktet kontroll oppnås og inntil
kontroll opphører.

Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare
eiendeler og gjeld i datterselskapene, som
oppføres i konsernregnskapet til virkelig
verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell
merverdi ut over hva som kan henføres
til identifiserbare eiendeler og gjeld
balanseføres som goodwill. Merverdier i
konsernregnskapet avskrives lineært over de
oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.
Eventuell goodwill avskrives over forventet
levetid.
Tilknyttede selskaper er enheter
hvor konsernet har betydelig (men
ikke bestemmende) innflytelse, over
den finansielle og operasjonelle
styringen(normalt ved eierandel på
mellom 20 prosent og 50 prosent).
Konsernregnskapet inkluderer konsernets
andel av resultat fra tilknyttede selskaper
regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra
det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås
og inntil slik innflytelse opphører. Midlertidig
eierskap utover 50% og uvesentlige
eierandeler er ikke konsolidert inn, men
behandlet etter egenkapitalmetoden
forutsatt at dette ikke har betydning for å
bedømme konsernets stilling og resultat.
Når konsernets tapsandel overstiger
investeringen i et tilknyttet selskap,
reduseres konsernets balanseførte verdi til
null og ytterligere tap regnskapsføres ikke
med mindre konsernet har en forpliktelse til
å dekke dette tapet.

Beste estimat
Ledelsen har brukt estimater og
forutsetninger som har påvirket
resultatregnskapet og verdsettelsen av
eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler
og forpliktelser på balansedagen under
utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til
god regnskapsskikk. Betingede tap som er
sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres
løpende.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes
til kursen på transaksjonstidspunktet.
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til
norske kroner ved å benytte balansedagens
kurs. Ikke-pengeposter som måles til
historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta,
omregnes til norske kroner ved å benytte
valutakursen på transaksjonstidspunktet.
Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi
uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til
valutakursen fastsatt på måletidspunktet.
Valutakursendringer resultatføres løpende i
regnskapsperioden under andre finansposter.

Driftsinntekter
Aktivitet på egen grunn klassifiseres som
ordinær driftsinntekt og inntektsføres
på leveringstidspunktet eller når den er
opptjent. Honorar for aktivitet som drives
for andre offentlige etater føres brutto som
ordinær driftsinntekt. Kostnader relatert
til disse aktivitetene fremkommer under
ordinære driftskostnader. Ved salg med lang
kredittid og rente lavere enn markedsrenten,
foretas neddiskontering av salgssum
og fordring med basis i renten på 3-årig
statsobligasjoner.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet
inkluderer betalbare skatter og endring i
utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er
beregnet med 28 prosent ut fra midlertidige
forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige balanseverdier samt
fremførbare underskudd og effekt av
gjennomsnittsligning for skogbruket som
eksisterer på balansedagen. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller
som reverserer eller kan reversere i samme
periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel
balanseføres i den grad det er sannsynlig at
denne kan bli nyttegjort.
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Eiendeler

Datterselskap og tilknyttet selskap

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk
samt fordringer med forfall senere enn ett
år fra regnskapsårets slutt klassifiseres
som anleggsmidler. Fordringer som
knyttes til varekretsløpet klassifiseres som
omløpsmidler selv om de forfaller mer enn
et år etter regnskapsåret. Øvrige eiendeler
klassifiseres som omløpsmidler.

Datterselskap og tilknyttede selskap
vurderes etter egenkapitalmetoden i
selskapsregnskapet. Investeringen er
vurdert til anskaffelseskost og justeres for
resultatandel og egenkapitaltransaksjoner.
Det er foretatt nedskrivning til virkelig
verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke
kan antas å være forbigående og det må
anses nødvendig etter god regnskapsskikk.
Nedskrivninger er reversert når grunnlaget
for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler
Kortsiktige plasseringer omfatter
verdipapirer og fondsandeler styrt
som en handelsportefølje og vurderes
til gjeldende markedsverdi på
avslutningstidspunktet. Verdiendringer av
plasseringene resultatføres på egen linje i
resultatregnskapet. Fordringer fastsettes
til pålydende med fradrag for forventet tap.
Beholdning av tømmer verdsettes til laveste
av tilvirkningskost og forventet salgspris.
Tilvirkningskost omfatter direkte lønn og
direkte kostnader relatert til tømmerdriften.
Øvrige beholdninger verdsettes til
anskaffelseskost med fradrag for ukurans.

Anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet. Aksjer klassifiseres
som anleggsmidler dersom investeringene
anses å være av langsiktig art.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler vurderes og balanseføres
til anskaffelseskost og avskrives lineært over
driftsmidlets forventede levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført
verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart
beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste
av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi
i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen forventes
å generere.

Utbytte, konsernbidrag og andre
utdelinger fra datterselskap føres mot
bokført verdi samme år som det er avsatt
i givers regnskap. Overstiger utbyttet /
konsernbidraget andel av opptjent resultat
etter anskaffelsestidspunktet, representerer
den overskytende del tilbakebetaling
av investert kapital, og utdelingene er
fratrukket investeringens verdi i balansen
til morselskapet. Andre langsiktige aksjer
er vurdert til kostpris. I de tilfellene den
virkelige verdi er lavere enn kostprisen og
dette ikke er forbigående er det foretatt
nedskrivning.

Pensjoner
Pensjonsforpliktelser (direkte finansierte
og fondsbaserte ytelser) er beregnet
etter lineær opptjening til nåverdien
av de fremtidige pensjonsytelsene
som er opptjent på balansedagen.
Fremtidige pensjonsytelser er beregnet
med utgangspunkt i forventet lønn på
pensjonstidspunktet. Pensjonsmidlene
er vurdert til markedsverdi. Netto
pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad
minus estimert avkastning på
pensjonsmidlene) inngår i posten lønn
og andre personalkostnader. Brutto
pensjonskostnad består av nåverdien
av periodens pensjonsopptjening,
rentekostnad av pensjonsforpliktelsen og
resultatført virkning av estimatendringer.
I balansen vises netto pensjonsforpliktelse
som langsiktig gjeld, og ved netto
pensjonsmidler vises dette som andre
langsiktige fordringer.
Selskapets tilskuddsplaner er
behandlet i henhold til NRS – standard
for pensjonskostnader og årets
pensjonspremie er kostnadsført som lønn og
personalkostnader. Endringer i forpliktelsen
som skyldes endringer i pensjonsplaner
fordeles over antatt gjenværende
opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen

og pensjonsmidlene som skyldes endringer
i og avvik i beregningsforutsetningene
(estimatendringer) fordeles over
antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid hvis avvikende ved årets
begynnelse overstiger 10 prosent av det
største av brutto pensjonsforpliktelser og
pensjonsmidler.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet
etter den indirekte metode. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter kontanter,
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide
plasseringer.
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Noter til Årsregnskapet Statskog
konsern
Beløp i 1000 kroner

Note 1 - Store enkelttranaksjoner - kommentarer om oppkjøp
20. desember 2010 ervervet Statskog SF 100 % av aksjene i Borregård Skoger AS, AS Børresen og Borregård Vafos AS. Regnskapsmessig er disse
oppkjøpene gjennomført med virkning fra 31. desember. Kostpris for disse aksjene (inklusive oppkjøpskostander) er 1 744 395. Etter oppkjøpet av
disse selskapene er det foretatt navneskifte til Statskog Glomma AS, Statskog Børresen AS og Statskog Vafos AS. I forbindelse med oppkjøpet er det
foretatt en foreløpig merverdiallokering som vist nedenfor.
Merverdi til fordeling					
Kostpris				1 744 395
Bokført verdi egenkapital				
96 399
Identifisert merverdi				

1 647 996

Merverdiallokering					
Skogeiendommer, jakt og fiske				
1 505 594
Tomter og bygninger				
138 183
Fallrettigheter				4 220
Sum				1 647 996
					
					
Tilgang i forbindelse med oppkjøp:					
Identifiserte merverdier				
Overtatte eiendeler ved oppkjøp				
Balanseført utsatt skatt bygninger				
Prinsippendringer i datterselskaper				

1 647 996
71 753
12 401
-27 084

Sum				1 705 066

Note 2 - Egenkapital

			
			

Selskaps
kapital

Annen innskutt	Minoritetsselskapskapital
interesser

Annen
egenkapital

Sum

Egenkapital pr 01.01.2010		
85 000
19 253		
195 515
299 768
Kapitalinnskudd 1		1 250 000				 1 250 000
Årets resultat					
29 991
29 991
Avsatt utbytte 					
-11 300
-11 300
Minoritetsinteresser				456
-456
0
Prinsippendringer					-421
-421
Egenkapital pr 31.12. 2010		
1 Kapitalutvidelsen er pr. 31.12.2010 ikke registrert i Foretaksregistret.

1 335 000

19 253

456

213 335

1 568 044
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Note 3 – Driftsinntekt
Driftsinntektene er delt inn i følgende virksomhetsområder:
Virksomhetsområde:			2010

2009

Eiendom			96 336
Energi			18 092
Skog			59 145
Friluftsliv			31 988
Skogvernerstatning			 2 532
Annet			5 845

86 579
17 475
61 983
29 344
50 390
5 695

Sum			213 938

251 466

Inkludert i driftsinntekter er offentlige tilskudd til driften med følgende beløp:			2010

2009

Ordinære statstilskudd til skogkultur og veier			
Andre offentlige tilskudd			

1 384
222

1 981
701

Sum inntektsførte tilskudd og statsbidrag			

1 606

2 682

				

2010

2009

Kostnader til skogkultur og veger			
Mottatt statsbidrag			

8 548
-1 384

7 841
-1 981

Sum kostnader skogkultur og veger			

7 164

5 860

Skogfond
Skogfond pr. 01.01.			
Avsatt skogfond			
Benyttet av skogfond			
Tilgang i forbindelse med oppkjøp			

17
7 280
-7 164
867

10
5 867
-5 860
0

Skogfond pr. 31.12			

1000

17

Note 4 - Skogkultur, veger og skogfond

Ved avvirkning av tømmer skal det etter gjeldende regler avsettes midler øremerket til tiltak for ressursregistrering skogkultur og veger. Bruken av
midlene er nærmere definert i ”Forskrift om bruk m.v. av skogavgift”. Statskog SF forvalter selv midlene gjennom retningslinjer gitt av
Landbruksdepartementet. Datterselskapenes skogavgiftsfond forvaltes av Statens Landbruksforvaltning.
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Note 5 - Lønnskostnader og ytelser til ledende ansatte, styret og revisor
				

2010

2009

Antall ansatte			

142

151

Lønn			66 051
Arbeidsgiveravgift			4 736
Pensjonskostnader *			 7 579
Annen godtgjørelse			
668
Annen personalkostnad			
2 245

65 842
4 368
12 608
613
2 185

Sum lønnskostnad			

81 279

85 616

*Pensjonskostnader			
7 579
Tidligere avsatt vedr nedbemanning				

13 085
477

Sum pensjonskostnader 			

12 608

Kostnadsførte lønns- og personalkostnader

				
Ytelser 2010:	Lønn/Honorar	Pensjon

7 579

Naturalytelser	Sum

Administrerende direktør
Assisterende direktør
Styret

1 125
1 072
596

156
129
0

136
12
0

1 417
1 213
596

Sum ytelser

2 793

285

148

3 226

				
Ytelser 2009:	Lønn/Honorar	Pensjon

Naturalytelser	Sum

Administrerende direktør
Assisterende direktør
Styret

1 072
950
587

145
121
0

135
12
0

1 352
1 083
587

Sum ytelser

2 609

266

147

3 022

Honorar revisor:			

2010

2009

Avtalt revisjonshonorar			
Andre attestasjonstjenester			
Skattemessig og avgiftsmessig bistand			
Annen bistand utenfor revisjon			

328
1
130
300

264
6
79
46

Sum honorar revisor			

759

395
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Note 6 – Pensjonsforpliktelser
Statskog har avtale om ordinær kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. Pensjonsordningen dekker alders-, uføre, ektefelle- og
barnepensjon. I tillegg har selskapet AFP-ordning (avtalefestet pensjon). Pensjonsordningen dekker mimimums krav i lov om foretakspensjon.
Premiefastsettelsen og beregning av pensjonsforpliktelsene skjer etter aktuarmessige prinsipper og forutsetninger. Følgende økonomiske
forutsetninger er lagt til grunn i beregningen:
				

2010

2009

Diskonteringsrente 			
Lønnsregulering 			
G-regulering 			
Pensjonsregulering 			
Forventet avkastning			
Forventet uttak AFP			

4,60 %
4,00 %
3,75 %
1,30 %
5,40 %
40,00 %

5,40 %
4,25 %
4,00 %
4,00 %
5,60 %
40,00 %

Sammensetning av pensjonskostnad blir:			

2010

2009

Nåverdi av årets pensjonsopptjening			
6 473
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen			
5 830
Avkastning på pensjonsmidler			
-3 658
Arbeidsgiveravgift			242
Resultatført estimatendringer og avvik			
-1 308

7 190
6 154
-3 558
607
2 692

Sum pensjonskostnad			

7 579

13 085

Konsern			2010

2009

Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12.			
99 387
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.			
-92 534
Arbeidsgiveravgift			 691
Ikke resultatført virkning av estimatavvik			
-16 707

100 583
-62 234
2 371
-39 490

Sum pensjonsforpliktelser 			

-9 162

1 230

Spesifikasjon av netto pensjonsforpliktelser:
Balanseført pensjonsmidler sikret ordning			
Balanseført pensjonsforpliktelse usikret ordning			

-11 633
2 471

-5 226
6 456

Sum pensjonsforpliktelser			

-9 162

1 230

				

2010

2009

Rentekostnad ansvarlig lån fra eier			
Rentekostnad konsernselskap			
Annen rentekostnad			
Realisert tap aksjer			
Annen finanskostnad			

1 300
348
13
1 148
109

0
493
99
332
50

Sum finanskostnad			

2 918

974

Note 7 - Finanskostnad
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Note 8 – Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
		
Maskiner		Skog		Anlegg		
		Inventar	Byginger	Tomter
Fallretter
under utf.	Kunst	Sum
Anskaffelseskost 01.01.
30 228
Tilgang
7 793
Tilgang i forbindelse med oppkjøp 1 869
Avgang
-3 319

17 518
95
75 943
-7

70 916
3 951
1 623 034
-305

10 724
0
4 220
0

1 606
0
0
-1 606

225
0
0
0

131 217
11 839
1 705 066
-5 237

Anskaffelseskost 31.12

36 571

93 549

1 697 596

14 944

0

225

1 842 885

Akkumulerte avskrivninger

-23 131

-8 238

0

0

0

0

-31 369

Bokført verdi pr 31.12.

13 440

85 311

1 697 596

14 944

0

225

1 811 516

Statskog SF har inngått langsiktige leieavtaler for ulike bygg og kontorlokaler. I tilknytning til disse kontraktene er det i 2010 kostnadsført 7 022
i leiekostnader. Tilsvarende tall for foregående regnskapsår var 7 475.

Note 9 – Investering i datterselskap og tilknyttede selskap
Selskapene er behandlet etter egenkapitalmetoden.
Selskap
Foretningskontor	Eierandel
Historisk	Bokført	Andel	Egenkap.	Bokført
Fond for
			
og stemmekostpris verdi 1.1.
resultat	Overf. verdi 31.12 vurdering
		
berettiget						
forskj.
Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter:							
Statskog Borregaard
Skogsdrift AS¹	Elverum Kommune
Statskog Naturstein AS 2
Fauske Kommune
Ljørdalen Utmarkslag ANS 3	Trysil Kommune
Norddal Kraft AS 3	Lier Kommune
Bordvedåga Kraft AS 3	Rana Kommune
Heinbergåga Kraft AS 3	Rana Kommune
Inatur Nordic AS
Namsos Kommune
Krutåga Kraft AS
Hattfjelldal Kommune
Inatur Norge AS
Namsos Kommune
Beiarkraft AS
Beiarn Kommune
Muoidejohka Kraft AS
Beiarn Kommune
Vaset Utbyggingsselskap AS
Vestre Slidre Kommune
SMA Nordland AS
Bodø Kommune
Suliskraft AS
Fauske Kommune
Govdesåga Kraftverk AS
Beiarn Kommune
Nord Troms Bioenergi AS
Nordreisa Kommune
Skogkraft AS
Steinkjer Kommune
Skibotn Hyttebygging AS
Storfjord Kommune
HaG Vekst AS
Grane Kommune
Energiflis AS
Saltdal Kommune
Halti NasjonalparkNordreisa Kommune
og kvenkultursenter AS
Arctic Rein og Vilt AS
Rana Kommune
Nord Salten Bioenergi AS
Steigen Kommune
Namdalshagen AS
Namsos Kommune

50,0 %
100,0 %
86,0 %
66,0 %
51,0 %
50,1 %
50,0 %
49,9 %
43,8 %
40,0 %
40,0 %
35,0 %
34,0 %
34,0 %
34,0 %
34,0 %
34,0 %
33,0 %
26,0 %
24,0 %
23,0 %

5 000
7 500
27
72
255
200
3 268
4 990
8 102
400
400
650
1 702
1 020
2 720
850
170
38
35
849
69

8 482
1 657
0
8 894
248
0
604
540
-549
31
-21
0
255
0
0
0
0
200
814
-40
0
4 891
-42
0
3 448
-195
0
0
-359
400
0
0
400
4 403
-83
-65
0
0
0
0
-17
1020
0
-8
2720
449
54
272
119
0
0
0
0
0
1 618
96
0
343			
156
0
0

22,0 %
20,0 %
18,8 %

937
320
255

110
0
364

0
0
0

Sum tilknyttet selskap			

39 829

34 981

1 830

0
9 142
595
10
255
200
774
4 849
3 253
41
400
4 255
0
1 003
2 712
775
119
0
1 714
0
156

0
-2 824
568
-62
0
0
-3 797
-141
-4 849
-359
0
3 605
-1 702
-17
-8
-75
-51
-38
1 679
0
87

0
320
0

110
320
364

-638
0
109

4 718

31 048

-8 513

1 Statskog Borregaard Skogsdrift er konsolidert inn i konsernet med virkning fra oppkjøpstidspunktet. Andel resultat før oppkjøp er inntektsført.			
2 Statskog Naturstein AS er klassifisert som tilknyttet selskap da det skal avvikles
3 Disse selskapet behandles som tilknyttede selskaper da de anses som uvesentlige for konsernet som en helhet			
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Note 10 – Investering i aksjer og andeler							

							
		Aksje-	EierSelskap
kapital
andel	Kostpris
Bio Varme AS
12 424
17,5 %
Norske Moseprodukter AS
5 700
15,0 %
Blånisselandet i Målselv ASA
39 047
2,1 %
Namdal Investor AS
2 625
16,6 %
Norsk elgsenter AS
125
12,0%
Ål Trelast AS
737
6,7 %
Hattfjelldal Kraft AS
500
8,5 %
Øvrige aksjer			

16 314
1 500
1 001
500
400
150
136
695

Sum kostpris			

20 696

Sum bokført verdi			

16 408

Note 11 - Andre langsiktige fordringer		
				

2010

2009

Pensjonsmidler			
Andre langsiktige fordringer			

11 633
2 487

5 336
3 599

Sum andre langsiktige fordringer			

14 120

8 935

2010

2009

Beholdning av ferdigvarer			
Beholdning av tømmer			
Beholdningsførte utviklingskostnader energiprosjekt			
Beholdningsførte utviklingskostnader hytteområder			
Nedskrivning utbyggingsprosjekter			

1 381
2 706
1 287
12 600
-8 819

25
37
1 407
14 210
-8 819

Sum varer			

9 155

6 860

For ytterligere informasjon vedrørende pensjonsmidler se note 5		

Note 12 – Varer		
		

				

Note 13 - Kundefordringer				
				

2010

2009

Kundefordringer med forfall innen 1 år			
Fordringer med forfall utover 1 år etter balansedagen			

77 554
287

28 485
575

Sum kundefordringer			

77 841

29 060
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Note 14 – Andre markedsbaserte plasseringer
Statskog etablerte i 2009 en plasseringsstrategi der finansporteføljen skal være preget av en høy grad av kredittverdighet og med tilfredsstillende
likviditet. Normalposisjonen for forvaltningen er 85 % i pengemarkedsfond, sertifikater og bankinnskudd og 15 % i obligasjoner og obligasjonsfond. Den forrige strategien tillot også plasseringer i aksjer, eiendom og alternative investeringer. Styret vedtok i 2009 at overgangen til denne
plasseringsstrategien skal være gjennomført i løpet av 2014.
				

2010

2009

Norske aksjer og aksjefond			
11 047
Internasjonale aksjer og aksjefond			
26 853
Alternative investeringer			
2 796
Rentefond			 72 683
Eiendom			20 878

8 757
17 642
10 765
107 398
21 437

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			

165 999

134 257

					
Anskaffelseskost			131 704

173 745

Note 15 – Bankinnskudd, kontanter og lignende			
			

				

2010

2009

4 743
92 386

4 171
10 052

Sum			97 129

14 223

Bundne midler skattetrekk			
Øvrige bankinnskudd og kontanter			
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Note 16 - Skatter
Utsatt skatt er vist for konsernet pr 31.12, mens skattekostnaden for 2010 gjelder kun for Statskog SF jfr. note 1
		

2010

2009

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Resultatandel datter- og tilknyttede selskap
Endring i midlertidige forskjeller

34 922
-15 481
-1 830
-29 112

16 214
-59 102
1 084
8 223

Skattepliktig resultat

-11 501

-33 581

0

0

Skattekostnad
Betalbar skatt
Justert avsatt tidligere år
Endring utsatt skatt

0
0
4 931

0
0
-11 705

Sum skattekostnad ordinær

4 931

-11 705

0

0

4 931

-11 705

Betalbar skatt
Skatt på årets skattepliktige resultat

0

0

Betalbar skatt ordinært resultat

0

0

Skatt på ekstraordinær kostnad

0

0

Betalbar skatt

0

0

2010

2009

Utestående fordringer
Varebeholdning
Pensjoner
Driftsmidler
Gevinst og tapskonto
Urealisert gevinst/tap aksjer utenfor fritaksmodellen
Skogfond
Gjennomsnittsligning skog
Betinget skattefritak ved salg eiendom
Avsetninger
Øvrige forskjeller

-1 567
-8 819
9 970
-1 755
33 808
781
133
14 201
0
-28 688
44 289

-197
-8 819
-1 121
-4 619
22 148
-1 785
17
16 913
1 139
-44 630
0

Sum midlertidige forskjeller
Fremførbart underskudd
Grunnlag utsatt skatt

62 353
-25 849
36 504

-20 954
-19 348
-40 302

28% utsatt skatt

10 220

-11 285

Avvik skattekostnad

2010

2009

28% beregnet skatt av resultat før skatt inkl. ekstraord. kostn.
Skattekostnad i resultatregnskapet
Avvik

9 778
4 931
4 847

4 540
-11 705
16 245

-4 335
-512
0

-16 549
304
0

0

0

Betalbar skatt 28%

Skattekostnad ekstraordinær
Sum skattekostnad

Konsernet har en betalbar skatt på 1,17 mill. i forbindelse med forpliktelser med oppstått i oppkjøpte selskaper.
Utsatt Skatt
Forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskapet danner grunnlaget for beregningen av utsatt skatt i balansen.
Utsatt skatt er beregnet slik:
Midlertidige forskjeller

Forklares med:
28% av permanente forskjeller
Resultatandel datterselskap og tilknyttet selskaper
Justering tidligere år
Netto avvik

Regnskap, konsern | Noter |

35

Note 17 - Langsiktig Gjeld
Gjeld som forfaller mer enn 1 år etter regnskapsårets slutt
2010

2009

Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser

2 471
10 220
2 365

6 456
0
24 655

Sum avsetning for forpliktelser

15 056

31 111

Ansvarlig lån fra eier

475 000

0

Sum annen langsiktig gjeld

475 000

0

Sum langsiktig gjeld

490 056

31 111

Statskog inngikk 16/12-2010 en låneavtale med Staten v/Landbruks- og matdepartementet vedrørende et ansvarlig lån på 475 millioner kroner
Formålet med lånet var å sikre Statskog SF finansiering på markedsmessige vilkår til kjøpet av Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafoss AS
og Børresen AS.
Renten på det ansvarlig lånet skal fastsettes på markedsmessige vilkår.
Lånet løper i 10 år , til 16/12-2020. Det skal betales et minimumsavdrag på 10 mill. kroner fra og med 16/12-2012.

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld
		

2010

2009

Regnskapsmessig avsetning etter god regnskapsskikk
Gjeld til tilknyttet selskap
Avsetning lønn og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld

29 548
9 058
12 298
14 235

22 739
8 710
10 646
6 842

Sum annen kortsiktig gjeld

65 253

48 937
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Resultatregnskap Statskog SF
Beløp i 1000 kroner

			

Noter

2010

2009

3

213 938

251 466

Varekostnad		
4
Lønnskostnad		
5,6
Annen driftskostnad			
Avskrivning på varige driftsmidler		
8

42 284
81 279
61 985
5 536

44 751
85 616
108 064
5 145

SUM DRIFTSKOSTNADER			

191 084

243 577

DRIFTSRESULTAT			

22 855

7 889

Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		
9
Finansinntekt			
Verdiendring av markedsbaserte plasseringer			
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler			
Finanskostnad		
7

1 830
1 691
11 869
-405
-2 918

-1 084
1 057
10 454
-1 130
-974

SUM FINANSPOSTER			

12 067

8 325

34 922

16 214

16

4 931

-11 705

ÅRSRESULTAT			

29 991

27 919

Overføringer og disponering av resultat:			
Utbytte		
2
Annen egenkapital		
2

11 300
18 691

10 100
17 819

Sum disponert			

29 991

27 919

DRIFTSINNTEKT		

			

3
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ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD			
			
Skattekostnad på ordinært resultat		
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Balanse Statskog SF
Beløp i 1000 kroner

EIENDELER		Noter

2010

2009

ANLEGGSMIDLER			
Fallrettigheter		
8
10 724
Utsatt skattefordel		
16
4 954
Sum imaterielle eiendeler			
15 678
Skogeiendommer og tomter		
8
74 562
Bygninger		
8
9 368
Maskiner, inventar og kunst		
8
11 796
Sum varige driftsmidler			
95 726
Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap		
9
1 781 982
Investeringer i aksjer og andeler		
10
16 247
Andre fordringer		
11
8 334
Sum finansielle anleggsmidler			
1 806 562

10 724
11 285
22 009
70 915
9 921
10 628
91 465
34 981
17 445
8 935
61 361

Sum anleggsmidler			

1 917 966

174 836

OMLØPSMIDLER
Varer		
12
Kundefordringer		
13
Fordring konsernselskap			
Andre fordringer			
Sum fordringer			
Andre markedsbaserte plasseringer		
14
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
15

5 239
28 130
5 000
7 207
40 337
134 257
67 901

6 860
29 060
19 878
48 938
165 999
14 223

Sum omløpsmidler			
			

247 734

236 020

SUM EIENDELER			

2 165 700

410 856

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL			
Selskapskapital		
2
Annen innskutt selskapskapital		
2
Sum innskutt egenkapital			
Annen egenkapital		
2
Sum opptjent egenkapital			

1 335 000
19 253
1 354 253
214 213
214 213

85 000
19 253
104 253
195 515
195 515

Sum egenkapital			
			

1 568 466

299 768

GJELD			
Pensjonsforpliktelser		
6,17
Andre avsetninger for forpliktelser		
17
Sum avsetning for forpliktelser			
Ansvarlig lån		
8,17

2 068
23 547
25 615
475 000

6 456
24 655
31 111
0

Sum langsiktig gjeld			
			

500 615

31 111

Leverandørgjeld		
18
Betalbar skatt 		
16
Skyldig offentlige avgifter			
Utbytte			
Annen kortsiktig gjeld 		
18

28 834
0
3 656
11 300
52 829

14 033
0
6 905
10 100
48 937

Sum kortsiktig gjeld			
			

96 619

79 976

SUM GJELD OG EGENKAPITAL			

2 165 700

410 856

KORTSIKTIG GJELD			
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Kontantstrømoppstilling
Statskog SF
Beløp i 1000 kroner

		

2010

2009

Resultat før skatt
Årets betalte skatter
Årets ordinære avskrivninger
Gevinst / tap salg av anleggsmidler
Verdiendring markedsbaserte finansielle plasseringer
Ikke utbetalt resultatandel datter- og tilknyttede selskap
Endring i varebeholdning
Endring i fordringer
Endring i andre tidsavgrensningsposter

34 922
0
5 536
-18 334
-11 869
-1 830
1 621
8 601
17 571

16 214
-1 129
5 145
-309
-10 454
1 084
138
12 270
17 139

Netto likviditetsendring fra virksomheten

36 217

40 097

		
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		
		
Investering i varige driftsmidler
-10 233
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
18 770
Investering i verdipapir
0
Salg av verdipapir (salgssum)
43 613
Endring i andre langsiktige investeringer
-1 749 589

-8 551
637
-38 593
25
4 314

Netto likviditetsendring fra investeringer

-1 697 439

-42 168

		
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		
		
Innbetaling ansvarlig lånekapital
475 000
Innbetaling av selskapskapital
1 250 000
Betalt utbytte
-10 100

0
0
-13 400

Netto likviditetsendring fra finansiering

1 714 900

-13 400

Netto endring likvider i året
Likviditetsbeholdning 01.01.

53 678
14 223

-15 471
29 694

Likviditetsbeholdning 31.12.

67 901

14 223

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
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Regnskapsprinsipper Statskog SF

Årsregnskapet er satt opp i henhold til
regnskapslovens regnskapskapittel og er
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder
og anbefalinger til god regnskapsskikk.
Anvendte prinsipper er i henhold til
tidligere år.

Beste estimat
Ledelsen har brukt estimater og
forutsetninger som har påvirket
resultatregnskapet og verdsettelsen av
eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler
og forpliktelser på balansedagen under
utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til
god regnskaps-skikk. Betingede tap som er
sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres
løpende.

Driftsinntekter
Aktivitet på egen grunn klassifiseres som
ordinær driftsinntekt og inntektsføres
på leveringstidspunktet eller når den er
opptjent. Honorar for aktivitet som drives
for andre offentlige etater føres brutto som
ordinær driftsinntekt. Kostnader relatert
til disse aktivitetene fremkommer under
ordinære driftskostnader. Ved salg med lang
kredittid og rente lavere enn markedsrenten,
foretas neddiskontering av salgssum
og fordring med basis i renten på 3-årig
statsobligasjoner.

Skatter:
Skattekostnaden i resultatregnskapet
inkluderer betalbare skatter og endring
i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel
er beregnet med 28 % ut fra midlertidige
forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige balanseverdier samt
fremførbare underskudd og effekt av
gjennomsnittsligning for skogbruket som
eksisterer på balansedagen. Skatteøkende
og skattereduserende midlertidige
forskjeller som reverserer eller kan reversere
i samme periode er utlignet. Netto utsatt
skattefordel balanseføres i den grad det er
sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Eiendeler:
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk
samt fordringer med forfall senere enn ett
år fra regnskapsårets slutt klassifiseres
som anleggsmidler. Fordringer som
knyttes til varekretsløpet klassifiseres som
omløpsmidler selv om de forfaller mer enn
et år etter regnskapsåret. Øvrige eiendeler
klassifiseres som omløpsmidler.

Omløpsmidler:
Kortsiktige plasseringer omfatter
verdipapirer og fondsandeler styrt
som en handelsportefølje og vurderes
til gjeldende markedsverdi på
avslutningstidspunktet. Verdiendringer av
plasseringene resultatføres på egen linje i
resultatregnskapet. Fordringer fastsettes
til pålydende med fradrag for forventet tap.
Beholdning av tømmer verdsettes til laveste
av tilvirkningskost og forventet salgspris.
Tilvirkningskost omfatter direkte lønn og
direkte kostnader relatert til tømmerdriften.
Øvrige beholdninger verdsettes til
anskaffelseskost med fradrag for ukurans.

Anleggsmidler:
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet. Aksjer klassifiseres
som anleggsmidler dersom investeringene
anses å være av langsiktig art.

i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen forventes
å generere.

Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskap og tilknyttede selskap
vurderes etter egenkapitalmetoden
i selskapsregnskapet. Investeringen
er vurdert til anskaffelseskost for
og justeres for resultatandel og
egenkapitaltransaksjoner. Det er foretatt
nedskrivning til virkelig verdi når verdifall
skyldes årsaker som ikke kan antas å være
forbigående og det må anses nødvendig
etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger
er reversert når grunnlaget for nedskrivning
ikke lenger er til stede.
Utbytte, konsernbidrag og andre
utdelinger fra datterselskap føres mot
bokført verdi samme år som det er avsatt
i givers regnskap. Overstiger utbyttet /
konsernbidraget andel av opptjent resultat
etter anskaffelsestidspunktet, representerer
den overskytende del tilbakebetaling
av investert kapital, og utdelingene er
fratrukket investeringens verdi i balansen til
morselskapet.
Midlertidig eierskap utover 50% og
uvesentlige eierandeler er ikke
konsolidert inn, men behandlet etter
egenkapitalmetoden forutsatt at dette ikke
har betydning for å bedømme konsernets
stilling og resultat.

Varige driftsmidler:
Varige driftsmidler vurderes og balanseføres
til anskaffelseskost og avskrives lineært over
driftsmidlets forventede levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmidelet er lavere enn balanseført
verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart
beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste
av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi

Andre langsiktige aksjer er vurdert til
kostpris. I de tilfellene der virkelige verdi
er lavere enn kostprisen og dette ikke er
forbigående er det foretatt nedskrivning

Pensjoner:
Pensjonsforpliktelser (direkte finansierte
og fondsbaserte ytelser) er beregnet
etter lineær opptjening til nåverdien
av de fremtidige pensjonsytelsene
som er opptjent på balansedagen.
Fremtidige pensjonsytelser er beregnet
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med utgangspunkt i forventet lønn på
pensjonstidspunktet. Pensjonsmidlene
er vurdert til markedsverdi. Netto
pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad
minus estimert avkastning på
pensjonsmidlene) inngår i posten lønn
og andre personalkostnader. Brutto
pensjonskostnad består av nåverdien
av periodens pensjonsopptjening,
rentekostnad av pensjonsforpliktelsen og
resultatført virkning av estimatendringer.
I balansen vises netto pensjonsforpliktelse
som langsiktig gjeld, og ved netto
pensjonsmidler vises dette som andre
langsiktige fordringer.

Selskapets tilskuddsplaner er
behandlet i henhold til NRS (standard
for pensjonskostnader) og årets
pensjonspremie er kostnadsført som lønn og
personalkostnader.
Endringer i forpliktelsen som skyldes
endringer i pensjonsplaner fordeles over
antatt gjenværende opptjeningstid.
Endringer i forpliktelsen og
pensjonsmidlene som skyldes endringer
i og avvik i beregningsforutsetningene
(estimatendringer) fordeles over
antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid hvis avvikende ved
årets begynnelse overstiger 10 % av det
største av brutto pensjonsforpliktelser og
pensjonsmidler.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet
etter den indirekte metode. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter kontanter,
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide
plasseringer.
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Noter til Årsregnskapet Statskog SF
Beløp i 1000 kroner
Note 1 - Store enkelttranaksjoner/ virksomhetskjøp
20. desember 2010 ervervet Statskog SF 100% av aksjene i Borregård Skoger AS, AS Børresen og Borregård Vafos AS. Regnskapsmessig er disse
oppkjøpene gjennomført med virkning fra 31. desember. Kostpris for disse aksjene (inklusive oppkjøpskostander) er 1 744 395. Etter oppkjøpet av
disse selskapene er det foretatt navneskifte til Statskog Glomma AS, Statskog Børresen AS og Statskog Vafos AS. I forbindelse med oppkjøpet er det
foretatt en foreløpig merverdiallokering som vist nedenfor.
Merverdi til fordeling					
Kostpris				1 744 395
Bokført verdi egenkapital				
96 399
Identifisert merverdi				

1 647 996

Merverdiallokering					
Skogeiendommer, jakt og fiske				
1 505 594
Tomter og bygninger				
138 183
Fallrettigheter				4 220
Sum				1 647 996
					
					
Tilgang i forbindelse med oppkjøp:					
Identifiserte merverdier				
Overtatte eiendeler ved oppkjøp				
Balanseført utsatt skatt bygninger				
Prinsippendringer i datterselskaper				

1 647 996
71 753
12 401
-27 084

Sum				1 705 066

Note 2 - Egenkapital

		
Selskapskapital Annen innskutt
Annen
			 selskapskapital	Egenkapital
Egenkapital pr 01.01.2010

85 000

19 253

195 515

Sum
299 768

Kapitalinnskudd
1 250 000			
1 250 000
Årets resultat			
29 991
29 991
Avsatt utbytte 2010			
-11 300
-11 300
1

Egenkapital pr 31.12. 2010
1 Kapitalutvidelsen er pr. 31.12.2010 ikke registrert i Foretaksregistret.

1 335 000

19 253

214 213

1 568 466
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Note 3 – Driftsinntekt
Driftsinntektene er delt inn i følgende virksomhetsområder:
Virksomhetsområde:			2010

2009

Eiendom			96 336
Energi			18 092
Skog			59 145
Friluftsliv			31 988
Skogvernerstatning			 2 532
Annet			5 845

86 579
17 475
61 983
29 344
50 390
5 695

Sum driftsinntekt			

213 938

251 466

Inkludert i driftsinntekter er offentlige tilskudd til driften med følgende beløp:			2010

2009

Ordinære statstilskudd til skogkultur og veier			
Andre offentlige tilskudd			

1 384
222

1 981
701

Sum inntektsførte tilskudd og statsbidrag			

1 606

2 682

				

2010

2009

Kostnader til skogkultur og veger			
Mottatt statsbidrag			

8 548
-1 384

7 841
-1 981

Netto kostnader skogkultur og veger			

7 164

5 860

Skogfond
Skogfond pr. 01.01			
Avsatt skogfond			
Benyttet av skogfond			

17
7 280
-7 164

10
5 867
-5 860

Skogfond pr. 31.12			

133

17

Note 4 - Skogkultur, veger og skogfond

Ved avvirkning av tømmer skal det etter gjeldende regler avsettes midler øremerket til tiltak for ressursregistrering skogkultur og veger. Bruken av
midlene er nærmere definert i ”Forskrift om bruk m.v. av skogavgift”. Statskog SF forvalter selv midlene gjennom retningslinjer gitt av Landbruksdepartementet.

Note 5 - Lønnskostnader og ytelser til ledende ansatte, styret og revisor
				

2010

2009

Antall ansatte			

142

151

Lønn			66 051
Arbeidsgiveravgift			4 736
Pensjonskostnader*			 7 579
Annen godtgjørelse			
668
Annen personalkostnad			
2 245

65 842
4 368
12 608
613
2 185

Sum lønnskostnad			

81 279

85 616

*Pensjonskostnader			
Tidligere avsatt vedr nedbemanning			

7 579
0

13 085
477

Netto pensjonskostnad 			

7 579

12 608

Konsnadsførte lønns- og personalkostnader
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Ytelser 2010:	Lønn/Honorar	Pensjon	Naturlaytelser	Sum
Administrerende direktør
Assisterende direktør
Styret

1 125
156
136
1 417
1 072
129
12
1 213
596			596

Sum ytelser

2 793

285

148

3 226

Ytelser 2009:	Lønn/Honorar	Pensjon	Naturlaytelser	Sum
Administrerende direktør
Assisterende direktør
Styret

1 072
145
135
1 352
950
121
12
1 083
587			587

Sum ytelser

2 609

266

147

3 022

Honorar revisor:			

2010

2009

Avtalt revisjonshonorar			
Andre attestasjonstjenester			
Skattemessig og avgiftsmessig bistand			
Annen bistand utenfor revisjon			

328
1
130
300

264
6
79
46

Sum honorar revisor			

759

395

Note 6 – Pensjonsforpliktelser
Statskog har avtale om ordinær kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand Livsforsikring AS for sine ansatte. Pensjonsordningen dekker alders-,
uføre, ektefelle- og barnepensjon. I tillegg har selskapet AFP-ordningen (avtalefestet pensjon) gjennom Spekter. Pensjonsordning dekker mimimums krav i lov om foretakspensjon. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn i beregningen:
				

2010

2009

Diskonteringsrente 			
Lønnsregulering 			
G-regulering 			
Pensjonsregulering 			
Forventet avkastning			
Forventet uttak AFP			

4,60 %
4,00 %
3,75 %
1,30 %
5,40 %
40,00 %

5,40 %
4,25 %
4,00 %
4,00 %
5,60 %
40,00 %

Sammensetning av pensjonskostnad blir:			

2010

2009

Nåverdi av årets pensjonsopptjening			
6 473
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen			
5 830
Avkastning på pensjonsmidler			
-3 658
Arbeidsgiveravgift			242
Resultatført estimatendringer og avvik			
-1308

7 190
6 154
-3 558
607
2692

Periodens netto pensjonskostnad			

7 579

13 085

Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12.			
76 708
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12.			
-69 645
Arbeidsgiveravgift			 438
Ikke resultatført virkning av estimatavvik			
-10 206

100 583
-62 234
2 371
-39 490

Netto pensjonsforpliktelser 			

-2 705

1 230

Spesifikasjon av netto pensjonsforpliktelser:					
Balanseført pensjonsmidler sikret ordning			
4 773
5 226
Balanseført pensjonsforpliktelse usikret ordning			
2 068
6 456
Netto pensjonsforpliktelser			

-2 705

1 230
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Note 7 - Finanskostnad
		
				

2010

2009

Rentekostnad ansvarlig lån fra eier			
Rentekostnad konsernselskap			
Annen rentekostnad			
Realisert tap aksjer			
Annen finanskostnad			

1 300
348
13
1 148
109

0
493
99
332
50

Sum finanskostnad			

2 918

974

Note 8 – Imaterielle eiendeler og varige driftsmidler
		
Maskiner		Skog		Anlegg		
		Inventar	Bygninger	Tomter
Fallretter
under utf.	Kunst	Sum
Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang

30 228
7 793
-3 319

17 518
95
-7

70 916
10 724
1 606
225
131 217
3 951				11 839
-305		 -1 606		-5 237

Anskaffelseskost 31.12.

34 702

17 606

74 562

Akkumulerte avskrivninger

-23 131

-8 238					
-31 370

Bokført verdi pr 31.12.

11 571

9 368

74 562

10 724

10 724

0

0

225

225

137 820

106 450

								
Årets ordinære avskrivninger
Avskrivningssatser
Avskrivingstid

4 890
15-33%
3-5

646					

5 536

3-5%					
20-35

Statskog SF har inngått langsiktige leieavtaler for ulike bygg og kontorlokaler. I tilknytning til disse kontraktene er det i 2010 kostnadsført 5.838 i
leiekostnader. Tilsvarende tall for foregående regnskapsår var 6.223
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Note 9 – Investering i datterselskap og tilknyttede selskap
Selskapene er behandlet etter egenkapitalmetoden.

Selskap
Foretningskontor	Eierandel
Historisk	Bokført	Andel	Egenkap.	Bokført
Fond for
			
og stemmekostpris
verdi
resultat	Overf. verdi 31.12 vurdering
		
berettiget		
01.01.				
forskj.
Datterselskap:								
Statskog Glomma AS	Elverum Kommune
100 %
1 513 528
0
0 1 511 008
1 511 008
0
Statskog Børresen AS	Lier Kommune
100 %
177 977
0
0
177 473
177 473
0
Statskog Vafoss AS	Elverum Kommune
100 %
52 890
0
0
52 314
52 314
0
Statskog Borregaard
Elverum Kommune
50,0 %
5 000
8 482
1 657
0
10 139
5 139
Skogsdrift AS 1
Sum datterselskap			

1 749 395

8 482

1 657

1 740 795

1 750 934

5 139

								
Tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter:							
Statskog Naturstein AS 2
Fauske Kommune
Ljørdalen Utmarkslag ANS 3	Trysil Kommune
Norddal Kraft AS 3	Lier Kommune
Bordvedåga Kraft AS 3	Rana Kommune
Heinbergåga Kraft AS 3	Rana Kommune
Inatur Nordic AS
Namsos Kommune
Krutåga Kraft AS
Hattfjelldal Kommune
Inatur Norge AS
Namsos Kommune
Beiarkraft AS
Beiarn Kommune
Muoidejohka Kraft AS
Beiarn Kommune
Vaset Utbyggingsselskap AS
Vestre Slidre Kommune
SMA Nordland AS
Bodø Kommune
Suliskraft AS
Fauske Kommune
Govdesåga Kraftverk AS
Beiarn Kommune
Nord Troms Bioenergi AS
Nordreisa Kommune
Skogkraft AS
Steinkjer Kommune
Skibotn Hyttebygging AS
Storfjord Kommune
HaG Vekst AS
Grane Kommune
Energiflis AS
Saltdal Kommune
Halti NasjonalparkNordreisa Kommune
og kvenkultursenter AS
Arctic Rein og Vilt AS
Rana Kommune
Nord Salten Bioenergi AS
Steigen Kommune
Namdalshagen AS
Namsos Kommune

100,0 %
86,0 %
66,0 %
51,0 %
50,1 %
50,0 %
49,9 %
43,8 %
40,0 %
40,0 %
35,0 %
34,0 %
34,0 %
34,0 %
34,0 %
34,0 %
33,0 %
26,0 %
24,0 %
23,0 %

7 500
27
72
255
200
3 268
4 990
8 102
400
400
650
1 702
1 020
2 720
850
170
38
35
849
69

8 894
604
31
255
0
814
4 891
3 448
0
0
4 403
0
0
0
449
119
0
1 618
343
156

248
540
-21
0
0
-40
-42
-195
-359
0
-83
0
-17
-8
54
0
0
96
0
0

0
-549
0
0
200
0
0
0
400
400
-65
0
1020
2720
272
0
0
0
0
0

9 142
595
10
255
200
774
4 849
3 253
41
400
4 255
0
1 003
2 712
775
119
0
1 714
0
156

-2 824
568
-62
0
0
-3 797
-141
-4 849
-359
0
3 605
-1 702
-17
-8
-75
-51
-38
1 679
0
87

22,0 %
20,0 %
18,8 %

937
320
255

110
0
364

0
0
0

0
320
0

110
320
364

-638
0
109

Sum tilknytede selskap			

34 829

26 499

173

4 718

31 048

-8 513

Sum datterselskaper, tilknyttede selskaper
og felleskontrollert virksomhet			

1 784 224

34 981

1 830

1 745 513

1 781 982

-3 374

							
1 Statskog-Borregaard Skogsdrift AS behandles som et datterselskap i konsernet da Statskog SF Eier 50% direkte og 50% via et datterselskap.
2 Statskog Naturstein er klassifisert som tilknyttet selskap da det skal avvikles.
3 Disse selskaper behandles som tilknyttede selskaper da de anses som uvesentlige for konsernet som en helhet
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Note 10 – Investering i aksjer og andeler							

							
		Aksje-	EierSelskap
kapital
andel	Kostpris
Bio Varme AS
12 424
17,5 %
Norske Moseprodukter AS
5 700
15,0 %
Blånisselandet i Målselv ASA
39 047
2,1 %
Namdal Investor AS
2 625
16,6 %
Ål Trelast AS
737
6,7 %
Hattfjelldal Kraft AS
500
8,5 %
Øvrige aksjer			

16 314
1 500
1 001
500
150
136
534

Sum kostpris			

20 135

Sum bokført verdi			

16 247

Note 11 - Andre langsiktige fordringer		
				

2010

2009

Pensjonsmidler			
Lån til konsernselskap			
Andre langsiktige fordringer			

4 773
3 000
561

5 336
3 000
599

Sum andre langsiktige fordringer			

8 334

8 935

2010

2009

Beholdning av ferdigvarer			
Beholdning av tømmer			
Beholdningsførte utviklingskostnader energiprosjekt			
Beholdningsførte utviklingskostnader hytteområder			
Nedskrivning utbyggingsprosjekter			

25
146
1 287
12 600
-8 819

25
37
1 407
14 210
-8 819

Sum varer			

5 239

6 860

For ytterligere informasjon vedrørende pensjonsmidler se note 5		

Note 12 – Varer		
		

				

Note 13 - Kundefordringer				
				

2010

2009

Kundefordringer med forfall innen 1 år			
Fordringer med forfall utover 1 år etter balansedagen			

27 843
287

28 485
575

Sum kundefordringer			

28 130

29 060

Herav konsernfordringer 			

152

0
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Note 14 – Andre markedsbaserte plasseringer				
Statskog etablerte i 2009 en plasseringsstrategi der finansporteføljen skal være preget av en høy grad av kredittverdighet og med tilfredsstillende
likviditet. Normalposisjonen for forvaltningen er 85 % i pengemarkedsfond, sertifikater og bankinnskudd og 15 % i obligasjoner og obligasjonsfond. Den forrige strategien tillot også plasseringer i aksjer, eiendom og alternative investeringer. Styret vedtok i 2009 at overgangen til denne
plasseringsstrategien skal være gjennomført i løpet av 2014.
				

2010

2009

Norske aksjer og aksjefond			
11 047
Internasjonale aksjer og aksjefond			
26 853
Alternative investeringer			
2 796
Rentefond			 72 683
Eiendom			20 878

8 757
17 642
10 765
107 398
21 437

Sum plasseringer 			

165 999

134 257

					
Anskaffelseskost			131 704

173 745

Note 15 – Bankinnskudd, kontanter og lignende			
			

				

2010

2009

Bundne midler skattetrekk			
Øvrige bankinnskudd og kontanter			

4 285
63 616

4 171
10 052

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			

67 901

14 223
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Note 16 - Skatter
		

2010

2009

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Resultatandel datter- og tilknyttede selskap
Endring i midlertidige forskjeller

34 922
-15 481
-1 830
-29 112

16 214
-59 102
1 084
8 223

Skattepliktig resultat

-11 501

-33 581

0

0

Skattekostnad
Betalbar skatt
Justert avsatt tidligere år
Endring utsatt skatt

0
0
4 931

0
0
-11 705

Sum Skattekostnad ordinær

4 931

-11 705

Sum Skattekostnad

4 931

-11 705

Betalbar skatt
Skatt på årets skattepliktige resultat
Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag
Endring i framførbart underskudd

0
1 400
-1 400

0
0
0

Betalbar skatt ordinært resultat

0

0

Skatt på ekstraordinær kostnad

0

0

Betalbar skatt

0

0

2010

2009

Utestående fordringer
Varebeholdning
Pensjoner
Driftsmidler
Gevinst og tapskonto
Urealisert gevinst/tap aksjer utenfor fritaksmodellen
Skogfond
Gjennomsnittsligning skog
Betinget skattefritak ved salg eiendom
Avsetninger

-135
-8 819
2 445
-5 224
30 270
781
133
17 395
0
-28 688

-197
-8 819
-1 121
-4 619
22 148
-1 785
17
16 913
1 139
-44 630

Sum midlertidige forskjeller
Fremførbart underskudd
Grunnlag utsatt skatt

8 158
-25 849
-17 691

-20 954
-19 348
-40 302

-4 954

-11 285

Avvik skattekostnad

2010

2009

28% beregnet skatt av resultat før skatt inkl. ekstraord. kostn.
Skattekostnad i resultatregnskapet
Avvik

9 778
4 931
4 847

4 540
-11 705
16 245

-4 335
-512
0

-16 549
304
0

0

0

Betalbar skatt 28%

Skattekostnad ekstraordinær

Utsatt Skatt
Forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskapet danner grunnlaget for beregningen av utsatt skatt i balansen.
Utsatt skatt er beregnet slik:
Midlertidige forskjeller

28% utsatt skatt

Forklares med:
28% av permanente forskjeller
Resultatandel datterselskap og tilknytede selskap
Justering tidligere år
Netto avvik
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Note 17 - Langsiktig Gjeld
2010

2009

Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser

2 068
0
23 547

6 456
0
24 655

Sum avsetning for forpliktelser

25 615

31 111

Ansvarlig lån fra eier

475 000

0

Sum annen langsiktig gjeld

475 000

0

Sum langsiktig gjeld

500 615

31 111

Statskog inngikk 16.12.2010 en låneavtale med Staten v/Landbruks- og matdepartementet vedrørende et ansvarlig lån på 475 millioner kroner
Formålet med lånet var å sikre Statskog SF finansiering på markedsmessige vilkår til kjøpet av Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafoss AS
og Børresen AS.
Renten på det ansvarlig lånet skal fastsettes på markedsmessige vilkår.
Lånet løper i 10 år, til 16.12.2020. Det skal betales et minimumsavdrag på 10 mill. kroner hvert år fra og med 16.12.2012.

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld
		

2010

2009

Regnskapsmessig avsetning etter god regnskapsskikk
Gjeld konsernselskap
Avsetning lønn og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld

29 548
9 058
8 842
5 381

22 739
8 710
10 646
6 842

Sum annen kortsiktig gjeld

52 829

48 937

Av leverandørgjeld i 2010 utgjør kr. 1 112 gjeld til konsernselskap.
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Grunneierfondet

Grunneierfondet 2010
Beløp i 1000 kroner

Inntekter

2010

2009

Festetomter
Overført fjellstyrene i hend hold til fjelloven
Fallrettigheter
Grus/malm
Arealavståelser (arealsalg/innløsning)

-1 450
-6 322
2 463
1 968
662

20 192
-8 431
2 567
706
646

SUM INNTEKTER

-2 679

15 680

Kostnader: 		
Festetomter
Fallrettigheter
Grus/malm
Arealavståelser
Eiendoms- og rettighetssikring (grenser, jordskifte m.m).
Ivaretakelse av grunneierinteressene (Innspill kommunens arealdel mm.)
Utbetalte tilskudd NFS
Utbetalte tilskudd til tiltak
Arbeid med næringsutvikling mm.
Ikke inntektsgivende grunneieroppgaver (håndtering av bruksretter mm)

-8 443
-550
-401
-130
-1 402
-516
-2 100
-938
-538
-3 710

-5 164
-530
-378
-427
-2 072
-570
-1 905
-1 879
-417
-3 253

SUM KOSTNADER
Finans

-18 727
-1 423

-16 596
1 236

RESULTAT

-22 829

320

26 480
3 651

26 160
26 480

Inngående balanse pr 01.01.
Utgående balanse pr 31.12

Kommentarer til
Grunneierfondets
regnskap for 2010

Under Formål står det:

festeavgifter regulert i tidsrommet mellom 2002 og 2010,

”Bruk av midler fra Grunneierfondet til tiltak skal være i

fikk store konsekvenser for Grunneierfondet. Det forklarer

tråd med fjellovens § 12.”

den store reduksjonen i balanse i løpet av 2010.

Statskog SF har forvaltningsansvaret for

• utvikler infrastruktur som indirekte
bidrar til utvikling av lønnsomme
arbeidsplasser.

grunneierinntektene fra statsallmenningene. Inntektene
går inn på et eget fond, Grunneierfondet. Resultatposter
tilknyttet Grunneierfondet inngår ikke som en del av
Statskogs regnskap.
Fjellovens § 12 hjemler bruk av grunneierinntektene fra
statsallmenningene til flg. formål:
• Administrajon av statsallmenningene
• Tilskudd til fellesorganisasjon for
fjellstyrene
• Tiltak i statsallmenningene, etter
samråd med fellesorganisasjonen

Grunneierinntektene skal brukes i prosjekter som:
• bidrar til lønnsom næringsvirksomhet mm.

Næringsvirksomheten må ha som formål å utnytte
ressursene i statsallmenningene, eller på grunnlag
av ressurser fra allmenningene. Grunneierinntektene
kan videre brukes til tiltak i statsallmenningene som

Inntekter fra festetomter i 2010 ble 16,55 mill kr ,
tilbakebetaling av festeavgifter utgjorde 18 mill kr. Totalt
sett satt Grunneierfondet igjen med en minus på 1,45 mill
på festetomter i 2010.
Tilbakeregulering og tilbakebetaling har gitt betydelige
økte kostnader for Grunneierfondet i 2010.
Det er ikke gitt tilsagn til tilskudd til tiltak i 2010.
Utbetalingene skriver seg fra tilsagn i 2008 og 2009 og
noen av disse blir utbetalt i 2011.

innebærer verdiskapning eller bevaring av verdier av mer

Renteinntektene for Grunneierfondetskapitalen var 0,8

samfunnsmessig art. Dette er tiltak som for eksempel

mill kr. Rentekostandene knyttet til tilbakebetaling av for

går på kulturminnevern. Midlene skal husholdes på en

mye innkrevd festeavgift beløp seg til 2,2 mill kr.

slik måte at de også gir rom for en aktiv forvaltning av
allmenningene.”

Grunneier fondet er redusert med 22,8 mill kr samtidig
som framtidige inntekter er redusert.

• Innløsing av private særretter til fiske

Grunneierfondet føres etter kontantregnskapsprinsippet.

Styret i Statskog har utarbeidet

Statskogs avgjørelse om å konsumprisindeksregulere

tilpasses endringen i økonomien og det blir neppe plass til

retningslinjer for bruk av midler til tiltak

alle festekontrakter for fritidsbolig samt å betale tilbake

utbetaling av tilskudd til tiltak de nærmeste årene.

i statsallmenningene.

differansen mellom markedsregulerte og KPI-regulerte

Statskog SFs forvaltning av statsallmenningene må
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