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SILVASSDRAGETS
SKOGEIERLAG

Nøkkeltall 2019
Trysil
Engerdal

Produktivt
skogareal, daa.
1.633.000
606.000
2.239.000

Nyttbart
hogstkvantum, m3
275.000
45.000
320.000

Totalavvirkning
m3
1000 kr.
256.643
113.642
16.757
7.269
273.400
120.911

Glommen Mjøsen Trysilvassdraget
VIRKESOMSETNING i Glommen Mjøsen Skog Trysilvassdraget – m3
ANDELSEIERE - antall
TVS
OVERFØRT TIL/FRA EGENKAPITAL, kr.

2019

2018

191.468
267

160.579
270

2.485.944 -3.060.785

Styret
Valgt
Anders Nyhuus, leder, 2422 Nybergsund
2019
Runa Elisabeth Skyrud nestleder, 2422 Nybergsund
2019
Brede Svenneby, 2436 Våler i Solør
2019
Halvor Kristoffer Sætre, 2422 Nybergsund
2017
Even Ifarness, fast medlem, Trysil Kommuneskoger KF’s representant

Funksjonstid
2019
2018/20
2019/21
2017/19

Varamedlemmer til styret
1. Ola Haag Grønnæss, 2427 Plassen
2. Ellen Bernts Grønland, 2420 Trysil
Valgkomitè
1. Inger Solberg Cacquet med Synnøve Galaasen Olsen som varamedlem
2. Dorthe Pentzen med Kristin Sanaker som varamedlem
3. Geir Egil Gjermunds med Jon Inge Tollefsen som varamedlem
Daglig leder
Are Nordgaard, 2427 Plassen
Revisjon
Ernst & Young AS, v/statsautorisert revisor Emil Glorvigen, Elverum
Medlemmer
Ved utgangen av 2019 var det 267 registrerte medlemmer

Representasjon i andre lokale organisasjoner
a) Skogplanter Innlandet AS, styret: Are Nordgaard og daglig leder tom. 31.05.19
b) Medlemskap i Destinasjon Trysil
c) Fishspot SA, styremedlem Mathea Sætre Liberg
Foto forside: Timothy Boococh
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TRYSILVASSDRAGETS SKOGEIERLAG

Årsmelding
og regnskap
for 2019
104. REGNSKAPSÅR
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Årsberetning 2019
Årsmøte i Trysilvassdragets
Skogeierlag
Ordinært årsmøte for 2018
fant sted 8. mars 2019 på
Trysil-Knut Hotel i Trysil. På
årsmøtet deltok 24
medlemmer med stemmerett
og 1 gjest.
Virksomhetens art
Skogeierlaget skal ha et
næringspolitisk fokus som
bidrar til å sikre
medlemmenes
næringsinteresser og skape
forståelse for skogbruk og
utmarksnæring lokalt.
Skogeierlaget skal sørge for
faglig framgang gjennom
bistand og tilrettelegging av
kompetansehevende tiltak for
medlemmene. Salg av
konsulenttjenester,
kapitalforvaltning og utleie av
fast eiendom er de viktigste
inntektskildene. Virksomheten
drives i Trysil.
Alle andelseiere i Glommen
Mjøsen Skog SA med skog i
skogeierlagets område er
medlemmer i Skogeierlaget.
Ved årets utgang var det 267
medlemmer.
Skogeierlagets virksomhet
Utviklingsavdelingen i TVS
Utviklingsavdelingen har i
løpet av 2019 vokst målt i
antall medarbeidere,
prosjekter og i omsetning på
eksterne oppdrag. Avdelingen
består av tre medarbeidere og
en prosjektbasert
medarbeider. De ansatte har
minimum fire års
høyskoleutdanning innenfor
naturforvaltning, skog, reiseliv
og bygdeutvikling. Målet med
etableringen av en
utviklingsavdeling var
oppbygging av et

kompetansemiljø på natur- og
kulturbasert verdiskaping på
Skogbruket hus. Det målet er i
stor grad nådd når vi i tillegg
regner med Glommens to
ansatte og en fra Flendalen
sameieskog. I starten av 2020
kommer også Statens
naturoppsyn inn på
Skogbrukets Hus med en
medarbeider. Til sammen
utgjør dette miljøet nå
nærmere ti personer og det
har tette kontakter med
høyskolemiljøene på
Evenstad, Ås og i Karlstad.
Kompetansemiljøet er godt
etablert for å kunne tilby TVS
sine medlemmer relevant
rådgiving, samt bidra til at
utmarksressurser i Trysil og
Engerdal kan utvikles sitt fulle
potensiale.
Utviklingsprosjekt
Prosjekt Skogopplevelser
(IngoSkog) går mot sin
avslutning. Prosjektet er del
av et tre-årig EU-støttet
prosjekt mellom høyskole- og
kompetansemiljøene i Indre
Skandinavia. TVS har vært
engasjert i den mest operative
og næringsrelaterte delen av
prosjektet og har tilegnet seg
spisskompetanse innen
utvikling av skogopplevelser
og grunneiersamarbeid.
Prosjektet har involvert
nærmere 25 grunneiere og
guider. Det er hentet inn
markedskunnskap og utviklet
og testet nye
opplevelseskonsepter. Disse
konseptene har til felles at de
utnytter skogens
opplevingsressurser. Det er
gjennomført tester på bl.a. en
flerdagers vandring, «Taigatrail», fra Korsberget, over
Flendalen og Drevdalen, til
Ljørdalen. Prosjektet har
resultert i at involverte
grunneiere har fått økt
prosjektstøtte til egne

prosjekter og de har også fått
støtte til utforming av
forretningsavtaler med
deltakende guider. Det er
også testet andre
opplevingsprodukter som vil
gjøres salgsklare til
turoperatører i tiden
fremover. For å nå markedet
er det testet ut et
bookingsystem som skal gjøre
det lettere for kunder å booke
opplevelser. Det er etablert
avtaler med en kjerne av
tilbydere der hensikten er å ta
nye naturbaserte opplevelser
ut i markedet.
Satsingen på guiding og
guidekurs etter den
europeiske
formidlingsmetoden
interpretasjon gir resultater i
form av flere kursoppdrag.
Det ble gjennomført guidekurs
i Sveriges i samarbeid med
Sveriges Landbruksuniversitet,
Uppsala. I tillegg benyttes
metoden i
undervisningsoppdrag ved
Høgskolen i Innlandet,
Evenstad og ved NMBU på ÅS.
På slutten av året ble det gjort
avtale med de vestnorske
verdensarvstedene om å
utdanne «Fjord rangers»
gjennom kurs i 2020. Det er
samtidig flere grunneiere og
guider i vår region som har
deltatt på slike guidekurs. På
den måten økes kompetansen
på formidling av lokal naturog kulturarv. Vår region kan
på sikt ta et nasjonalt
lederskap på kunnskapen om
formidling om denne
interessen fortsetter.
Oppdrag
TVS har på oppdrag av
Stiftelsen Elgen videreutviklet
nettsiden for tidsskriftet
Hjorteviltet. Redaktøransvaret
for fagtidsskriftet
«Hjorteviltet» ble også
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videreført i 2019. Dette er et
viktig oppdrag med høy
utmarksfaglig kompetanse.
Utviklingsavdelingen i TVS har
vært engasjert i utarbeidelsen
av ny driftsplan for fisk i
Femund-/Trysilvassdraget.
Parallelt med dette var
avdelingen sammen med
andre aktører delaktig i
etablering av nytt styre i Trysil
Elvelag. Med dette som
grunnlag ligger forholdene til
rette for å styrke satsingen på
fisk. I dette arbeidet har TVS
en god posisjon for å bidra i
den videre utviklingen.
Det er gjennomført et
reiselivsoppdrag for «Opplev
Rendalen» og «Rendalen
bygdemuseum».
Utviklingsavdelingen har
gjennomført
markedsundersøkelser og
skrevet forretningsmodell for
det nye opplevingskonseptet
«Rendalstunet».
Utviklingsavdelingen jobber
med flere oppdrag for
organisasjonen Norske Parker.
Organisasjonen jobber med
natur- og kulturbasert
verdiskaping. Avdelingen
jobber med et nasjonalt
reiselivsprosjekt som går på
utviklingen av internasjonale
parkopplevelser i ni
regionalparker (40
kommuner) over hele Norge.
Arbeidet omfatter
ressurskartlegging,
naturveiledning og
ungdomsarbeid. I 2020 vil det
bli gjennomført en
internasjonal skogcamp for
ungdommer fra 13 nasjoner i
Finnskogen Natur &
kulturpark, bl.a. i samarbeid
med Sønsterud skogskole.

Medie- og medlemsarbeid
Skogeierlagets nettside,
nyhetsbrev og facebook
formidler nyheter om det som
skjer i skog og utmark i Trysil
og Engerdal kommuner. Det
er viktig med balanse i
nyhetsbildet i en ellers
reiselivsfokusert omtale av de
samme kommunene.
Lokalavisene har gitt gode
omtaler i forbindelse med
møter og samlinger i «Prosjekt
Skogopplevelser».
Det er gjennomført færre
medlemskurs og
arrangementer i 2019. Det er
med bakgrunn i dårlig
oppmøte fra medlemmene.
Administrasjonen har gjort
grundige undersøkelser av
ønsker og behov i
medlemsmassen og har fulgt
konkrete innspill. Til tross for
dette er det dessverre lav
interesse for tradisjonelle
skogbrukskurs og
arrangementer og framover er
det naturlig å samkjøre
arrangementer med
kursaktiviteten med Glommen
Mjøsen Skog SA.
Arbeidet med
generasjonsskifte er
videreført med distribusjon av
informasjonsmateriell og
kampanjer til de
medlemmene som er i slike
prosesser. I løpet av året er
det lagt grunnlag for en
sterkere satsing på barn og
unge ved å fokusere på
kunnskapsformidling om skog
og utmark til elever i
grunnskolen.
TVS har inntatt en aktiv rolle i
forhold til den nye
reiselivsstrategien til
Destinasjon Trysil (frem til

2030) som bl.a. har
volumøkning som et
primærmål. TVS har fokusert
på viktigheten av at
grunneieres rettigheter blir
ivaretatt og at den nye
strategien må legge større
vekt på bærekraft og
naturbaserte opplevelser.
Trysil kommune v/ ordfører,
varaordfører og næringssjef
ble informert om
virksomheten i TVS. Det ble
orientert om voksende
kompetansemiljø på
Skogbrukets hus, naturbaserte
opplevelser og viktigheten av
videre utvikling av skog- og
utmarksnæringer i
kommunen.
Utviklingsavdelingen har
deltatt på studiemesse for
ungdom på Trysil
videregående skole der det
ble gitt en presentasjon om
arbeidsmuligheter i skog- og
utmark.
Det økonomiske resultatet for
Utviklingsavdelingen ble
negativt med kr 459.286.
Skogbrukets Hus
Ved utgangen av året var det
18 løpende leieavtaler og ingen
ledige leieobjekt. Den
økonomiske risikoen ved
utleievirksomheten vurderes
som liten. Bygget er gammelt,
og det er behov for
oppgradering av husmassen
både utvendig og innvendig for
at bygget skal framstå som et
interessant leieobjekt og
kontormiljø. I 2019 er det
utført vedlikehold for kr
62.973.
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Kapitalforvaltning
Forvaltningsavtalen med
Nordea Private Banking har
vært operativ i litt over 4 år.
Denne legger til grunn at vi
skal ha en avkastning på den
likvide kapitalen som
minimum opprettholder
realverdien målt over en
rullerende 5 års periode. Den
strategiske porteføljen skal
bestå av
pengemarkedspapirer,
obligasjoner, norske aksjer og
globale aksjer. Alle
plasseringer er i
fondsløsninger. Styret har
definert det langsiktige
avkastningskravet til 5 % p.a.
og avkastningen siden
oppstart senhøsten 2015 viser
en økning på 22 %. Dette gir
en gjennomsnittlig årlig
avkastning på ca. 5,5 %.

Planteskole, Kongsvinger som
har produsert ca. 1,6 mill.
planter. Denne virksomheten
har avsluttet sin produksjon
og siste planteleveranse vil
skje våren 2020. Mesteparten
av dette produksjonsvolumet
blir overført til våre selskaper.

Til tross for en del negative
geopolitiske hendelser i USA,
Europa (Brexit) og Asia har
finansmarkedet hatt en
gjennomgående positiv
utvikling i 2019. Porteføljen
har hatt en verdiøkning på kr
1.795.063 De samlede
finansinntektene har gitt et
positivt bidrag på kr
3.604.262.

Skogeierlaget er eneeier i
Trysil Planteskole AS og det
ble levert 4,1 mill. skogplanter
i 2019. Årets resultat ga et
underskudd på 1,51 mill kr.

Eierinteresser
Trysil Planteskole AS og
Sønsterud Skogplanter AS
Daglig leder var engasjert i
80% stilling i datterselskapene
fram til 01.06.19 da det ble
ansatt ny daglig leder for
selskapene. Etter dette
tidspunktet har daglig leder
vært engasjert på timesbasis
til ulike gjøremål.
Planteskolene har
samarbeidet med Granli

Planteskolene er inne i et
større investeringsprogram
for å fornye virksomhetene.
Så langt er det investert
nærmere 30 mill. kr. i
produksjonsutstyr og drivhus.
Gjennomførte investeringer
har bidratt til å øke
markedsandelen for
konsernet. En videreutvikling
av våre datterselskaper er
nødvendig for å skape god
lønnsomhet og å være en
attraktiv og forutsigbar
leverandør.

Sønsterud solgte 6,9 mill.
planter i 2019 og selskapet
leverte et negativt årsresultat
på kr 1,39 mill.kr. Det er
gjennomførte investeringer på
ca. 2,5 mill. kr.
Begge selskapene leverte
negative resultater. Dette har
bl. a sammenheng med økte
lønnskostnader til luking pga.
stor ugrasspredning etter
hetesommeren i 2018, store
avskrivninger og
kapitalkostnader samt
reduksjon i lagerverdier som
følge av større produksjon av
1 årige planter. Forklaringen
til lagerreduksjon ved
overgang fra 2 årig til 1 årig

produksjon skyldes at
innsåingen må stå på vent 1
år. Planteetterspørselen er
svakt økende.
Skogeierlaget har bistått
datterselskapene med 4,93
mill. kr i lån i 2019 slik at de
samlede, langsiktige
fordringene overfor
datterselskapene beløper seg
til 7,73 mill. kr. Låneavtalene
renteberegnes etterskuddsvis
med NIBOR 3 mnd + 1,5 %.
Skogeierlaget ønsker en mer
rasjonell drift og nærmere
tilknytning til
datterselskapene. Høsten
2019 startet arbeidet med å
fusjonere Sønsterud
Skogplanter AS inn i Trysil
Planteskole AS med virkning
fra 2020. Samtidig ble det
besluttet å foreta
navneendring til Skogplanter
Innlandet AS.
Skogeierlaget fikk
henvendelse fra Lena Ødegård
om evt. kjøp av 17,5 da
jordbruksparsell som
planteskolen leide av henne.
Styret mente at dette arealet
var strategisk viktig for å sikre
datterselskapet nødvendig
produksjonsareal og samtidig
gi et bedre grunnlag for
framtidig næringsutvikling på
våre arealer på Mosanden.
Kjøpsavtale ble inngått og
arealet ble kjøpt for 2 mill. kr.
Skogeierlaget eier etter dette
tilkjøpet ca 60 da på
Mosanden.
Personale
Skogeierlaget sysselsatte 4
personer som representerte
ca. 3 årsverk. Arbeidsmiljøet
oppfattes som bra.
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Sykefraværet har vært
minimalt.

ikke er grunnlag for å foreta
nedskriving av noen
eierposter.

Gaver og tilskudd
Gaver utgjør kr 450. Det er
bevilget tilskudd til følgende
organisasjoner/virksomheter:
DNT Trysil Engerdal
5.000

kr

Miljø
Det er styrets oppfatning at
Skogeierlagets virksomhet
ikke forurenser det ytre
miljøet.
Likestilling
I Skogeierlagets styre og
administrasjon er begge kjønn
representert.
Regnskapet for 2019
Regnskapet er avlagt i
overensstemmelse med
gjeldende regnskapslov for
små foretak. Alle verdipapirer
som inngår i
kapitalforvaltningen er
klassifisert som omløpsmidler,
og porteføljen verdsettes
etter virkelig verdi pr 31.12.
Skogeierlagets eierposisjoner i
heleide eller tilknyttede
selskaper er vurdert, og styret
har konkludert med at det

Investeringsbehovet i
selskapet er fortsatt stort, og
det må settes opp klare
prioriteringer for ulike
investeringstiltak. Det neste
større prosjektet som må på
plass, er implementering av
nytt miljøvennlig driftskonsept
for gransnutebillebehandling
av plantene. Det er også viktig
å ta ut synergier av fusjonen
mellom selskapene.
Virksomheten i
datterselskapet må
konsolideres de nærmeste
årene for å skape lønnsom
drift.

Resultat før skatt gir et
overskudd på kr 2.565.629.
Styret mener at skogeierlaget
har en forsvarlig egenkapital,
og at det er riktig å legge
forutsetningen om fortsatt
drift av selskapet til grunn ved
avleggelse av årsregnskapet.
Utsiktene framover
Styret har ferdigstilt ny
strategi for perioden 2020 –
2025 som omhandler 6
virksomhetsområder:
medlemsarbeid, eiendom,
kapital, eierskap, tjeneste- og
kompetanseproduksjon,
næringspolitikk og
samfunnskontakt og
lønnsomhetsmål for alle deler
av virksomheten.

Styrets forslag til disponering
av årets resultat
Det økonomiske resultatet for
2019 ble et overskudd på kr
2.565.629 før skattekostnad.
Årets resultat etter
skattekostnad ga et overskudd
på kr 2.485.944. Styret
foreslår at årets resultat etter
skatt disponeres slik:
Overføres annen egenkapital
med kr 2.485.944.

I løpet av 2020 må styret
starte rekruttering av ny
daglig ledelse da daglig leder
har gitt signal om å
pensjonere seg primo 2021.
Skogeierlagets engasjement
innen planteskoledrift vil gis
stor oppmerksomhet også i
året som kommer.

Trysil, 31. desember 2019
26. februar 2020

I styret for Trysilvassdragets Skogeierlag

Anders Nyhuus
Styreleder

Brede Svenneby
Styremedlem

Runa Elisabeth Skyrud
Nestleder

Halvor Kristoffer Sætre
Styremedlem

Even Ifarness
Styremedlem
Are Nordgaard
Daglig leder
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Resultatregnskap
Note

2019

2018

1 780 928
931 080
2 712 008

1 655 816
846 126
2 501 942

12 280
2 187 804
21 987
1 528 570
3 750 641

25 759
2 471 488
14 665
1 748 077
4 259 989

-1 038 633

-1 758 047

1 837 055
1 795 063
27 856
3 604 262

309 319
-1 540 526
3
-1 231 210

2 565 629

-2 989 257

79 685

71 528

2 485 944

-3 060 785

2 485 944

-3 060 785

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

6
6

Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2
3
2

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi
Annen finanskostnad
Netto finansposter

7
7

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
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Årsresultat

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

9

8

Balanse pr. 31. desember
Note

2019

2018

3

2 113 880
2 113 880

85 342
85 342

5, 6
6

1 500 000
7 732 773
23 879
9 256 652

1 500 000
2 800 000
23 879
4 323 879

11 370 532

4 409 221

659 852
209 577
869 429

1 219 472
227 250
1 446 722

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Lån til foretak i samme konsern
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

Investeringer
Markedsbaserte aksjer
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer

7
7

21 982 223
7 286 950
29 269 173

26 222 668
4 698 443
30 921 111

Bankinnskudd, kontanter og lignende

8

1 189 822

3 525 029

Sum omløpsmidler

31 328 424

35 892 862

Sum eiendeler

42 698 956

40 302 083
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Balanse pr. 31. desember
Note

2019

2018

41 600 022
41 600 022

39 114 078
39 114 078

41 600 022

39 114 078

289 276
79 700
315 695
414 263
1 098 934

272 045
82 289
484 561
349 110
1 188 005

1 098 934

1 188 005

42 698 956

40 302 083

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

9

Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

4
8

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Trysil, 31. desember 2019
26.februar 2020

Anders Nyhuus
styreleder

Runa E A Skyrud
nestleder

Even Ifarness
styremedlem

Halvor Kristoffer Sætre
styremedlem

Brede Svenneby
styremedlem

Are Nordgaard
daglig leder
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Noter til regnskapet for 2019
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske 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 vil generere.

Aksjer i datterselskap
Det er ikke utarbeidet konsernregnskap. Investeringer i datterselskapet er vurdert etter kostmetoden.
Utbytte fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet.

Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler som er beregnet for varig eie eller bruk, klassifiseres som anleggsmidler og balanseføres til
anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.
Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansinntekt i det året det
utbetales.

Finansielle omløpsmidler
Øvrige aksjer og verdipapirer klassifiseres som omløpsmidler og vurderes til virkelig verdi pr. 31.12.
Enkeltinvesteringer som er utsatt for betydelig og varig kursfall skilles ut fra porteføljen og vurderes særskilt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige
resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag føres mot
egenkapitalen.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av
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regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.
Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2019
1 706 299
236 270
212 214
33 021
2 187 804

2018
1 899 281
259 670
283 228
29 309
2 471 488

Daglig leder
670 092

Styret
138 900

Skogeierlaget har kostnadsansvaret for ca. 3 årsverk.

Ytelser til ledende personer
Lønn

Trysilvassdragets Skogeierlag er tilknyttet AFP-ordningen. Ordningen omfatter 4 ansatte, hvorav ingen er
over 62 år.
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og har kollektiv pensjonsforsikring som oppfyller kravene
i loven. Årets premie er på kr. 222 133.
Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført. Utbetalinger i tilknytning til pensjonsordningene kostnadsføres i
utbetalingsåret.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

2019

Revisjon
Andre tjenester
Sum

29 500
19 100
48 600

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
Note 3 - Varige driftsmidler

Anskaffelseskost
01.01.
Tilgang kjøpte
driftsmidler
Anskaffelseskost
31.12.
Akk.avskrivning
31.12.
Balanseført pr. 31.12.
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Plantefelt/tomt
0

Bygninger
4 763 217

Jordeiendom
63 355

Sum
4 826 572

2 050 525

0

0

2 050 525

2 050 525

4 763 217

63 355

6 877 097

0

-4 763 217

0

-4 763 217

2 050 525

0

63 355

2 113 880

0

21 987
25 år
Lineær

0

21 987

12

Note 4 - Skatt
Skogeierlaget lignes etter prinsippene for samvirkeforetak.

Årets skattekostnad fordeler seg på:
For mye (lite) avsatt tidligere år
Formuesskatt
Årets totale skattekostnad

Beregning av årets skattegrunnlag:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Verdireduksjon finansielle instr. vurdert til virkelig verdi
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre finansielle
instrumenter
Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag for inntektsskatt
Formuesskatt 0,15% av grunnlag formuesskatt 53 133 230
Betalbar skatt i balansen

Oversikt over midlertidige forskjeller
Driftsmidler inkl goodwill
Sum
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel
Sum

Oversikt over endringer i midlertidige forskjeller som påvirker
skattbart resultat
Driftsmidler inkl goodwill
Sum endring i midl. forskjeller som påvirker skattegrunnlaget

Grunnlag formuesskatt
0,15 % formuesskatt

53 133 230
79 700

Grunnlag inntektskatt
22% inntektsskatt skatt

-464 066
0

2019
-15
79 700
79 685

2018
-10 761
82 289
71 528

2019
2 565 629
-36
0
-1 795 063

2018
-2 989 257
-39
1 540 526
0

-1 222 146
-12 450
-464 066
79 700
79 700

0
-22 458
-1 471 228
82 289
82 289

2019
-693 401
-693 401
-6 676 790
-7 370 191
-7 370 191
0

2018
-705 851
-705 851
-6 212 724
-6 918 575
-6 918 575
0

2019
-12 450
-12 450

2018
-22 458
-22 458

Note 5 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v
Datterselskap:
Selskap
Skogplanter Innlandet AS

Kontor
Trysil

Eierandel
100 %

Stemmeandel
100 %

Resultat
2019
-1 510 147

Egenkapital
pr. 31.12
6 820 744

Bokført verdi
pr. 31.12
1 500 000
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Note 6 - Transaksjoner og mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap
Skogplanter Innlandet AS:
Kundefordringer
Lån til Skogplanter Innlandet AS

Leieinntekt
Sønsterud Skogplanter AS:
Kundefordringer
Lån til Sønsterud Skogplanter AS

Annen driftsinntekt

2019
64 572
800 000
864 572

2018
128 078
800 000
928 078

297 832

267 090

2019
241 220
6 932 773
7 173 993

2018
941 887
2 000 000
2 941 887

533 820

743 400

Note 7 - Finansielle omløpsmidler
Selskap
Nordea plan offensiv
Nordea stabile aksjer etisk
Nordea frn kreditt
Nordea Norge pluss
Nordea kort obligasjon 1
Sum

Anskaff.kost
5 600 000
1 500 000
10 247 761
500 000
6 786 950
24 634 711

Markedsverdi
9 100 008
2 537 187
10 257 759
612 658
6 761 560
29 269 172

Årets gevinst ved realisasjon av finansielle omløpsaksjer 1 222 146. Årets endring i markedsverdi på
finansielle omløpsmidler 1 795 063.
Note 8 - Bankinnskudd
Bundne skattetrekksmidler utgjør

2019
115 869

Note 9 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.2019
Årsresultat
Egenkapital 31.12.2019

Annen
egenkapital
39 114 078
2 485 944
41 600 022
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Notater:
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Notater:
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Notater:
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Trysilvassdragets Skogeierlag
Storvegen 13, 2420 Trysil
Telefon 904 75 344/917 17 780
Org.nr 940 146 151
www.trysilvassdraget.no
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