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GULL I GRØNNE SKOGER
ALLSKOG I UTVIKLING
Vi har levert over en 1,2 m3 tømmer til skogindustrien. Det er 
første gang i ALLSKOGs historie. Dette gir verdiskaping for 
skogeierne og industrien som vi er stolte av. 

Skog som næring og ALLSKOG som aktør trenger og fortjener oppmerksomhet. 

Skognæringen skaper 12-gangen i verdi av råvaren, og verdiskaping i skogen er 

klima vennlig. Allikevel mangler vi oppmerksomhet og hjelp til sentrale rammevilkår. 

Fisk- og oljenæringene er mer synlige enn skognæringen, og det gir dem resultater. 

Ved å være dyktige til å utvikle oss, og til å fortelle om det, vil vi få oppmerksomhet 

og an erkjennelse hos de som prioriterer og bestemmer. 

Vår klare ambisjon er å utvikle oss i ALLSKOG. Rett og slett jobbe smartere og mer 

effektivt, slik at kvaliteten og lønnsomheten øker. I ALLSKOG har vi en stamme av 

engasjerte medarbeidere som blir lagt merke til – og som vil! Vi produserer skog-

bruksplaner i stadig høyere tempo, vi får gjennom store og små seire for skogeierne 

om rammevilkår og rettigheter, og vi jobber intenst for å bli bedre på logistikk i 

hele verdikjeden. Vi har skogbruksledere som hver eneste dag gjør en  formidabel 

innsats, vi har entreprenører som står på og transportører som gjennom det  siste 

året har vist et taktomslag det står respekt av. Dette er viktig for skogeierne i 

 ALLSKOG-geografien nå og i framtida. I administrasjonen snakker vi ofte om de 

gode hjelperne. Vi hadde ikke hatt den utvikling og vekst vi har, hvis det ikke var for 

de gode hjelperne. Hvem er de og hva gjør de? Det er dyktige fagfolk, og ild sjeler 

med hjerte for utvikling av skogbruket. Privatpersoner, tillitsvalgte og  offentlig 

ansatte som tar initiativ og setter dags orden, og får ting til å skje. Slikt blir det 

 aktivitet av. Og stolthet. 

Vi trenger norske sagbruk og norske cellulose- og papirfabrikker i framtida. Det har 

vi i Trøndelag, og derfor mener vi at det beste for skogeieren på lang sikt er å satse 

på god råvareforsyning til denne eksisterende industrien. I skogeiersamvirket skal 

vi samhandle mellom mange «små» for å skape verdier og resultater for alle. Det 

at vi ikke har en velutvikla skogindustri i Nord-Norge og i Møre og Romsdal, er en 

utfordring. Men leveranseavtalene med industrien i Trøndelag åpner mulighetene 

også for leveranse fra de andre regionene. 

Skogbruket er 
en viktig del av 
bio økonomien 
og forsyner 
samfunnet med 
en rekke miljø- og 
klimagoder. Vi har 
en vitalisert norsk 
skogindustri som  gir 
en komplett norsk 
verdikjede, og som 
forsynes med et 
konkurransedyktig 
fornybart råstoff, i 
et forutsigbart og 
nødvendig omfang. 
Fra SKOG 22-rapporten

OLE HARTVIG BAKKE
Adm.dir. 

til sammen i ALLSKOG BA og ALLSKOG Holding AS 
utgjør 49 mill kroner. Dette har ført til at den frie egen
kapitalen i ALLSKOG BA ved årsslutt er negativ, med 
10,8 mill kroner. Aksjeverdien i et børsnotert selskap 
som Norske Skog vil svinge, og i vanskelige år komme 
kritisk lavt ift ALLSKOGs balanseverdier. Dette kan 
styret vanskelig gjøre noe med. Men styret er heller ikke 
fornøyd med driftresultatet, og vil ha fullt fokus på drift 
i ALLSKOG framover, for å styrke omsetinga og den 
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underliggende lønnsomheten. Ut fra årsresultatet fore
slår styret for representantskapet at det ikke utbetales 
utbytte på innskutt andelskapital for 2011.

Egenkapitalandelen er pr 31.12.2011 på solide 46 %.

Styrets forslag til disponering av årets underskudd:
Overført fra felleskapital:  kr 51 102 858
Sum disponering:   kr 51 102 858
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Industrivekst i vår region  
legger til rette for større hogstmuligheter  
og bedre lønnsomhet i hele verdikjeden.  

Med økt grad av digitale verktøy, og 
samhandling på tvers av verdikjeden,  
skal vi sammen bli best på logistikk.  

Seks millioner trær skal finne  
veien fra rot til industri. 

6 000 000





BEST PÅ LOGISTIKK
SAMMEN SKAPER VI  
STORE VERDIER
Innovasjon er viktig for å finne nye løsninger og metoder, og 
er en smart måte å synliggjøre en kompetent, industriell og 
framtidsorientert næring.
Karin Klingenberg Hokstad, markedssjef i ALLSKOG 

POSITIVT UTGANGSPUNKT

ALLSKOG er i en positiv situasjon sammenlignet med resten av Norge; 

etter spørsel etter virke fra lokal industri er økende. Samtidig  konkurrerer 

alle våre kunder i et globalt marked. De konkurrerer internasjonalt i sitt 

salg og de har utenlandske friere for inntak av råvare. Utenlandske råvare-

leverandører ser Norge som et marginalmarked hvor det kan være aktuelt 

å ventilere ut overskuddsvolum til en lav pris for å holde prisen oppe i sitt 

hjemmemarked. 

SKARPERE KRAV OG NOEN EKSTRA UTFORDINGER

I året som gikk stilte industrikundene krav om ytterligere noe mer kort-

reist virke, for å oppnå lavere kostnader på logistikk. I tillegg kom krav 

om jevnere levering gjennom året, som tradisjonelt er delt 60/40 mellom 

vinter og barmark. Vi lyktes godt med geografisk fordeling og kostnader 

på logistikk, men i starten av året lyktes vi noe svakt med å kjøre inn nok 

 virke i rett tid til alle våre kunder. Dette medførte noe økt import av virke i 

starten av året og noe høyere bilveislager enn normalt inn mot sommeren.  

Volum for egenaktive i ALLSKOG har i mange år vært estimert til 60.000 

m3. Oppsummert for året som gikk ble det drevet nærmere 160.000 m3 

av skogeiere med motorsag eller egne hogstmaskiner. Det er 90.000 

m3 mer for transport å kjøre enn planlagt ved årets start. I tillegg fikk 

vi en meget varm sommer som ga blåning og tørkeskader på virke kjørt 

inn innenfor frister. Summen av dette ble en delvis smertefull andre 

• Markedsleder med 83 % 

 markedsandel på hogst 

av skog.  

• Vi har levert 1.217.441  m3 

tømmer til våre industri

kunder.  

• Dette er 6 millioner trær, 

158 tømmerlass hver dag, 

32 000 tømmerlass a  

38 m3 – tett i tett i 70 mil. 

• 50 stødige entreprenører 

og 150 maskinførere har 

gjort arbeidet i skogen, 

og 70  sjåfører har levert 

virket til industien.  

• Vi har landets beste 

 masse virkepris.

ALLSKOG
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«Vi tenker miljø, 
lokale tømmer-
kjøpere og 
 kortreist virke. 
Det er bra for 
 klima og  gunstig 
for logistikk-
kostnadene»

Karin Klingenberg Hokstad, 

 markedssjef ALLSKOG

halvdel i barmarksesongen. Høsten ble normal og vi kjørte  begrensninger 

i  produksjonen siste kvartal. 

Vi har utfordringer som følge av kraftig vekst, men det er viktig å legge 

merke til at vi har levert over en million m3 tømmer til industrien i våre 

fylker for første gang i ALLSKOG sin historie. Dette er verdiskaping for 

skogeierne og industrien vi er stolte av.

Kravet til presisjon i vårt arbeid og økt grad av kommunikasjon er tydelig. 

Hvert ledd i vår verdikjede har som mål å jobbe etter en felles plan og er 

så presis i sitt arbeid, at det er tilrettelagt for neste oppgave.  Trening i 

arbeids rutiner og økt grad av digitale verktøy, samt arbeidsmøter på tvers 

av verdikjeden, tror vi er nøkkelen. Det vil gi oss økt transport utnyttelse, 

bedre kommunikasjon og service til skogeier, økt ivaretagelse av tømmer-

kvalitet, og rett kvalitet levert til rett tid til industri kundene. Dette er 

 industrialisering i praksis. I sum vil det redusere kostnader og øke  inntekter 

for entreprenører, transportører, skogeier, industrien og ALLSKOG.

1798 egenaktive 
skogeiere har 
drevet frem 
160.000 m3, det 
vil si 10% av vår 
produksjon. 
De egenaktive er kunnskapsrike og gode 

ambassadører.
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Vi har 83% markedsandel på hogst av skog,  
og vi tror på et industrielt løft ved å bli  

enda bedre på logistikk. Nøkkelen er trening  
i arbeidsrutiner, økt grad av digitale verktøy, samt 

samhandling på tvers av verdikjeden.

83%
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12 x
tømmerverdi

Skognæringen skaper 12 
ganger tømmerverdi av 

råvaren og har et stort 
potensiale for vekst. 

2012 2013 2014
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Normalt plantes det 2 trær for  

hvert tre som felles. I fjor ble det 
plantet 4 978 870 trær!

4 978 870





DET GRØNNE SKIFTET
SKOGEN TAR ALDRI SLUTT
Det «grønne skiftet» eller overgangen 
fra sorte til grønne karboner gir store 
muligheter for norsk næringsliv og 
ikke minst primærnæringene våre 
som er et opplagt konkurransefortrinn 
internasjonalt. Skognæringen er ikke stor 
per i dag, men representerer muligheten 
for en fornybar vekstnæring. Mulighetene 
er mange og store og det bør satses tungt 
på innovasjon og utvikling i nisjer av skognæringen. Det er viktig 
at næringen selv griper mulighetene nå, for det er en ny tid.
Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør Innovasjon Norge

AKTIVT SKOGBRUK ER KLIMAVENNLIG

Den beste måten å bruke skogressursene som klimaredskap på, er å øke 

hogsten slik at vi kan erstatte mer fossilt brensel og ressurskrevende 

bygge materialer – og samtidig drive et aktivt skogbruk der vi bygger ny 

skog. I klimasammenheng er det slik at jo mer intenst vi driver skogen 

og bygger ny skog, jo større klimagevinst får vi. Stadig flere forbrukere 

ønsker bevis for at bedrifter driver miljøvennlig. Offentlige myndigheter 

og private virksomheter krever også i større grad dokumentasjon fra tre-

brukende industri for at trevirket som brukes i produksjonen  stammer 

fra skoger som er bærekraftig forvaltet. Dette gjør at ALLSKOGs 

tømmer kunder igjen stiller krav om at råstoffet i produksjonen skal 

være miljø sertifisert. Det er med andre ord en forutsetning for å  kunne 

 selge tømmer til de  store industrikundene at tømmeret er sertifisert. 

foto: Jo-Michael
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Sertifisert tømmer oppnår de beste leveringsbetingelsene i markedet. 

Sertifiseringen sikrer at skogeieren forvalter eiendommen sin etter bære-

kraftige prinsipper beskrevet i en nasjonal skogstandard og at uavhengig 

oppfølging kontrollerer gjennomføringen. 

Skogplanting og økt bruk av trevirke er avgjørende for klimaet. Alle 

 scenarier FNs klimapanel baserer seg på, forutsetter økt hogst og økt 

bruk av biomasse totalt. Skogplanting har alltid blitt ansett som et 

godt klimatiltak. FNs klimapanel konkluderer med at de mest kostnads-

effektive klima tiltakene i skog er skogplanting på nye areal, bærekraftig 

skog forvaltning og redusert avskoging. ALLSKOG bidrar til dette. Det ble 

plantet 4 978 870 planter i ALLSKOG sin geografi i året som gikk. Dette 

er ny skog som skal vokse og binde Co
2
. 

Norsk skogbruk skal forsyne en vitalisert norsk skogsindustri med et kon-

kurransedyktig fornybart råstoff i et forutsigbart og nødvendig omfang. 

Innenfor miljøforsvarlige rammer skal avvirkningspotensialet utnyttes 

i alle deler av landet der det er grunnlag for å drive et økonomisk lang-

siktig skogbruk. Dette skal gi et vesentlig bidrag i utviklingen av norsk bio-

økonomi og til overgangen til lavutslipp samfunnet - «Det grønne skiftet» 

Fra SKOG 22-rapporten.

VEGBYGGING – ET MILJØMÅL

Skogsbilveinettet er helt avgjørende for å drive et lønnsomt skogbruk. 

Dette sikrer både tilgangen til ressursene og har stor betydning for kost-

naden ved hogst og framkjøring av tømmer til leveringssted. Fjerning av 

INON er viktig for å få bygget flere skogsbilveier. For året som kommer 

er det totalt bevilget 121 millioner kroner fra Landbruksdepartementet til 

skogsbilveibygging. 

å få på plass veglister på kommunale offentlige vegnett som åpner for 

effektiv tømmertransport og tillatelse til å transportere større volum 

med 56/60 tonn og 24 meter, vil være avgjørende for effektivt framtidig 

tømmertransport. Det er også avgjørende med en regelendring på total 

høyde på hengeren for å kunne kjøre alle sortement på 60 tonn totalvekt. 

• øke skogens bidrag til 

CO
2
-fangst 

• Realisere hovedplan for 

skogbruksplanlegging i 

ALLSKOG-geografien 

• 100 km ny skogsbilvei 

pr. år

ALLSKOGS 
MILJØMÅL

«Det er en 
forutsetning 
for å kunne 
selge tømmer 
til de store 
industrikundene 
at tømmeret er 
sertifisert»

foto: Jo-Michael
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800.000 DAA

2014
600.000 DAA

20152013
400.000 DAA 



I fjor ble det sendt inn 468 planer,  
og vi kartla 641 104 daa.  

For 2015 har vi ambisjoner om  
å kartlegge 800 000 daa

800 000 DAA

800.000 DAA



DET LØNNER SEG Å 
PLANLEGGE
VÆR OPPDATERT OG 
FORBEREDT På FRAMTIDEN
En skogbruksplan med miljøregistrering vil være et godt 
verktøy for å gjennomføre forvaltningen av eiendommen på 
en miljømessig måte.
 Vegard Aune, plansjef ALLSKOG

ALLSKOG arbeider for en bærekraftig skogforvaltning. Vi tar samfunns     -

ansvar gjennom næringspolitisk arbeid som sikrer lang siktig rett til, 

og aksept for næringsmessig utnyttelse av andelseiernes skog- og 

utmarks eiendommer. Skogbruksplan med miljø i skog- registrering (MIS) 

er en forutsetning for å få levert sertifisert tømmer gjennom ALLSKOG. 

Fullregistrering av skogen er viktig for å kunne drive miljøvennlig, men er 

også vesentlig som dokumentasjon ved hogst, stormskader, brann, ras 

og skred.

ALLSKOGs geografi gir utfordringer i arbeidet med skogbruks planlegging. 

Vi har mye spredt skog, mange fjell og vanskelig tilgjengelige områder. 

Dette fordyrer kartleggingsprosessen. På tross av dette har vi hvert år økt 

antall dekar som kartlegges. For året som kommer har vi en ambisjon om å 

øke kartlegging fra 600.000 dekar pr år til 800.000 dekar. En økning som 

viser at vi satser på dette arbeidet i ALLSKOG. Vi har brukt mye tid og res-

surser på å framsnakke statlige midler til skogbruksplanlegging i ALLSKOGs 

geografi. Vår ambisjon er at hele vår geografi skal være kartlagt. Vi vet at 

dette er både tid og ressurskrevende, og vil ta år før vi er i mål. 
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«ALLMA  
Eiendom gir skog-
eieren økt verdi-
skaping og  bedre 
oversikt over 
egen eiendom, 
noe som gir et 
 bedre og  raskere 
beslutnings-
grunnlag når 
 skogen skal 
 forvaltes»

For de som har ny skogbruksplan, vil de med ALLMA Eiendom få mulig-

heten til en digital framtid. ALLMA Eiendom gir skogeieren økt verdi       - 

s kaping og bedre oversikt over egen eiendom, noe som gir et bedre og 

 raskere beslutningsgrunnlag når skogen skal forvaltes. I tillegg er det et 

godt dokumentasjonsverktøy som kommuniserer direkte med skogbruks-

lederen. Alle data vil bli framskrevet hvert tredje år og tiltak i skogen vil bli 

ajourført i planen. Ved at både skogeier og andelslag er tilknyttet ALLMA 

Eiendom får begge parter et integrert gjensidig oppfølgings system, hvor 

alt som skjer innenfor en bestand blir registrert og tilgjengeliggjort. På 

denne måten er man alltid oppdatert med digital skogbruksplan.

Vi må sørge for at flest mulig skogeiere har skogbruksplan med miljø-

registrering. Bare det vil gi mulighet til tømmersalg i framtida, og vår 

dispensasjon fra dette kravet gjelder ikke lengre enn ut 2015. Gjennom 

skogbruks- og reguleringsplanlegging og utarbeiding av detaljplaner 

 legger ALLSKOG til rette for utvikling av skogeiernes eiendommer. 

ALLTID OPPDATERT  
MED DIGITAL  

SKOGBRUKSPLAN
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Vi har satt ny rekord med over en million m3 
tømmer. Gjennom innovasjon og samhandling  
har ALLSKOG potensial for ytterligere vekst. 

1.217.441 m3

839.871 m3

2012

2013

2014

956.257 m3 1.217.441 m3

2015



2015



Omsetningen i næringen 
kan mer enn firedobles, og 
omsetningspotensialet er 
beregnet til å være minst 
180 milliarder kroner. 
Skognæringen er en vesentlig 
mulighet for verdiskapning 
og sysselsetting for et Norge 
som må fornye sin industri 
basert på fornybare og 
bærekraftige løsninger. 
Fra SKOG 22-rapporten

INNOVASJON: Ordet innovasjon kommer fra 

latin (innovare) og betyr å fornye eller lage noe 

nytt. I Norge legger  Regjeringen og  Innovasjon 

Norge til grunn følgende brede definisjon for 

innovasjon: «en ny vare, en ny tjeneste, en ny 

produksjonsprosess, anvendelse eller organisa-

sjonsform som er lansert i markedet eller tatt 

i bruk i produksjonen for å skape økonomiske 

verdier.» En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til 

en innovasjon før den er kommet til praktisk 

anvendelse og skaper verdi. Ofte er det andre 

enn idéskaperen selv som står for selve innova-

sjonen, som kan finne sted på helt andre steder 

og lenge etter at ideen ble unnfanget.

VERDISKAPENDE NISjER 22 



SKOGENS GENIALE 
MULIGHETER
Utnyttelse av skogressursene er viktig for både skogeier, 
samfunn og klima. SKOG er genialt.
Oddny Estenstad, organisasjonssjef ALLSKOG

Industrielt fokus, markedsføring og «SKOG er genialt» har vært 

ALLSKOGs fokus de senere år. Vi ser at det gir stolthet både internt og 

eksternt. De utfordringene vi nå har krever fornyelse av arbeids prosesser 

og verktøy, og vi må utvikle nye tjenester til våre eiere og næringen 

 generelt. Fagbegrepet for fornyelse og utvikling er innovasjon. å bli gode 

på innovasjon bidrar til økt oppmerksomhet og dermed en næring andre 

har lyst til å framsnakke. Dette bidrar til en utvikling som er viktig for 

skognæringen.

økt verdiskaping for skogeier involverer alle ledd i verdikjeden. Gjennom 

et felles prosjekt der vi involverer skogbruksledere, entreprenører og 

transportører, skal vi lykkes med god logistikk. Vi trenger bedre kommu-

nikasjonsverktøy og rutiner. For å få til dette trenger vi å samhandle med 

områder som logistikk, kommunikasjonsteknologi, merkevarebygging og 

PR. Like viktig er også kommunikasjon med de som kan gi oss gode og 

viktige gjennombrudd i næringspolitiske saker for bedre rammevilkår for 

skogeierne.

ALLSKOG har startet et samarbeid med SINTEF teknologi og samfunn, 

og med innovasjonsstudiet på NTNU. Vi mener at relasjoner til disse 

kunnskapsinstitusjonene gir oss ny kunnskap og derigjennom utvikling 

og på sikt bedre synlighet.

Er innovasjon viktig?
«jA – det er viktig! 
Vi må ta vare på 
 næringa vår.  Utvikle 
den. Og så må 
 skogbrukslederne ha 
de mest effektive 
og enkle arbeids-
verktøyene slik at 
det administrative 
går lett og raskt 
unna.» 

Eilif Due, styreleder  

ALLSKOG SA
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VERDISKAPENDE NISJER
ALLSKOGS DATTERSELSKAP
Skog- og trenæringen vil ha en nøkkelrolle for å utvikle og 
realisere «det grønne skiftet» i Norge. 

Dette er et viktig verktøy for å få avsetning på skogeiernes energi virke. I 

året som gikk produserte ALLSKOG BIO 339 415 løs kubikk (lm3), et volum 

som vil øke i årene som kommer. Produksjonsterminalene er på Orkanger 

og Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag, Balsfjord i Troms og Skage i Namdalen, 

Nord-Trøndelag. Det er gjennom det siste året gjort  investeringer på 

Orkanger-terminalen og Balsfjord-terminalen som gjør  selskapet  rustet til 

å ta unna energi og biovirke som skal til for å fylle ALLSKOGs fliskontrakter. 

Et aktivt skogbruk og økt bruk av tre og bioenergi kan gi betydelig 

utslipps reduksjon av CO
2
. Dette krever at vi må arbeide målrettet for å 

effektivisere skogbruket slik at våre skogeiere kan levere konkurranse-

dyktig fornybart råstoff til industrien. Dette jobber ALLSKOG med – og 

dette jobber ALLSKOGs datterselskap med.

ALLSKOG BIO
ALLSKOG BIO er et heleid datterselskap som produserer treflis. 
Dette selges videre gjennom ALLSKOG SA til smelteverks-
industreien og bioenergimarkedet i Norge. 
Tommy Gumdal, daglig leder ALLSKOG BIO

339.415 lm3

FLIS

ALLSKOG EIER
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NORD ENERGI
Vi selger helt naturlig oppvarming – et 
nødvendig miljøtiltak som kundene sparer 
penger på.
Kjell Morten Staberg, daglig leder Nord Energi

16 
GWh

Nord Energis totale 
energileveranse var på 16 GWh. 
Dette tilsvarer 4 260 tonn CO

2
 

spart for miljøet sammenlignet 
med tilsvarende oppvarming 
med fossilt brensel. 

ALLSKOG  
EIER:

Nord Energi AS hjelper norske kommuner og bedrifter med å nå sine 

 klimamål gjennom oppvarming basert på pellets og flis. Ved å til-

by  finansiering, prosjektering, bygging og drifting av miljøvennlige og 

økonomisk lønnsomme varmeanlegg hjelper de kundene over viktige 

 hindringer i beslutningsprosessen. Biomasse som flis og pellets er kildene 

som varmer opp vann gjennom anlegget og distribueres til radiatorer og 

gulvvarme. Nord Energi er markedsledende innen sitt segment og hadde 

ved utgangen av året 38 varmeanlegg. 
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 Din Tur er eid av grunneiere gjennom ALLSKOG og Skogeierforbundet. Din 

Tur markedsfører sine feriehus gjennom et stort salgsnettverk i Tyskland, 

Polen, Tsjekkia, Russland, England og de Baltiske land. Din Tur har spiss-

kompetanse på opplevelser innen sjøfiske, innlandsfiske, fuglekikking, 

vandring og jakt. Din Tur gir veiledning og råd om hva som skal til for at 

et nytt feriested skal lykkes og/eller hva som skal til for å videreutvikle 

eksisterende anlegg. 

Din Tur har 210 feriesteder med tilsammen 650 feriehus i sin portefølje 

omkring i Norge, i hovedsak i ALLSKOGs geografi. Det kundene  ønsker 

seg, er små og personlige ferie steder der de får oppleve det som er 

 spesielt og unikt for området. 

MOELV EN 

V IR K E

INN T R E

NOR SK E SKO G

SKO GN

Transportselskapet Nord AS (TSN) sin primæroppgave er å koordine-

re tømmertransporten for eierne. Selskapet har det operative ansva-

ret for at transporten skal skje så effektivt og rasjonelt som mulig. I 

tillegg skal selskapet bidra til å optimalisere logistikken ved å redusere 

TRANSPORTSELSKAPET NORD  
Transporten har hatt et taktomslag det 
står respekt av.
Frode Moen, Daglig leder TSN

Din Tur
Din Tur er markedsledende operatør for 
naturbasert reiseliv i Norge og aktiv 
utvikler av bygdenæringer.
Kirsten Schultz, daglig leder Din Tur

EIERFORHOLD

650 
FERIEHUS

ALLSKOG EIER
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WOODNOR 

WoodNor omsetter tømmer i de 
 internasjonale markedene.
Ole Lauglo, Daglig leder WoodNor  

WoodNor har spesialisert seg på båtfrakt av virke til Tyskland, Belgia, 

Danmark, Sør-Sverige og de baltiske landene. WoodNor omsetter også 

tømmer for andre skogandelslag i Norge. De internasjonale virkes-

markedene er avventende, men slett ikke dyster. Mange europeiske land 

sliter med svak vekst og lavt investeringsnivå, men konjunkturpilene 

peker oppover for USA, som er en økonomisk motor og verdens største 

trelastmarked. Derfor ser ser WoodNor lyst på framtida, og regner med å 

omsette mer enn en halv million m3 virke i året som kommer

 

I fjor ble det omsatt 317.000 m3 – som tilsvarer ca 100 fullastede 

tømmerbåter.

100 
FULLASTEDE  

TØMMERBÅTER

35.000 
TØMMERLASS

PÅ ET ÅR

 transport, lagerkostnader, kapitalbinding og kvalitetstap. For å  bedre 

ramme vilkårene for transportnæringen jobber TSN kontinuerlig opp 

mot  offentlige myndigheter for å bedre vilkårene for effektiv tømmer-

transport på veg, dette i samarbeid med ALLSKOG. TSN hadde i året som 

gikk et takt omslag som gjorde at de etterhvert klarte å holde samme 

innkjøringstakt som produksjonen i skogen. 

 

Det ble totalt transportert 1.347.000 m3 i løpet av 2014.

For å kunne måle inn dette volumet må det kjøres:

• 35.000 tømmerlass a 38 m3

• 6.000 m3 eller 158 tømmerlass hver dag.

ALLSKOG EIER
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ANDELSEIERE OG OMSETNING
Vi ser en økning i tømmeromsetning i alle fylker med unntak av  
en liten nedgang i Troms.

SUM VIRKESOMSETNING ANDELSEIERE 2013/2014

TROMS

SØR-TRØNDELAG

NORDLAND NORD-TRØNDELAG

6 492 211 kr

18 360 m3

112 369 172 kr

374 181 m3

33 402 489 kr

124 387 m3

132 508 856 kr

452 782 m3

 7 724 076kr

19 848 m3

88 272 202 kr

305 045 m3

 19 571 870 kr

75 149 m3

111 148 705 kr

394 189 m3

62+38+A48+52+A

55+45+A

53+47+A
MØRE- OG ROMSDAL

51 955 508 kr

182 381 m3

44 473 790 kr

160 307 m3

53+47+A
ANTALL ANDELSEIERE PER FYLKE

Totalt har ALLSKOG 7 698 andelseiere. Vi har 

en ambisjon om å øke dette tallet til 8 000 i 

året som kommer. 

164

764

2 886

2 463

1 421
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[KR I TUSEN] ANTALL 
EIERE

ANTALL 
LEV.

SAG
TØMMER

MASSE
VIRKE

ANNET 
VIRKE M

3  
KR

 
EIERE M3

 
EIERE%

TROMS 

Balsfjord/Malangen 19  13  -    -    318  318  100 749  140 44%

Bardu 30  23  -    5 428  5 428  2 061 127  377 7%

Indre Sør-Troms 23  1  -    -    83  83  31 613  53 64%

Lyngen 7  -    -    -    155  155  37 258  -   0%

Midt-Troms 14  2  -    -    114  114  34 520  -   0%

Målselv 55  19  35  24  12 168  12 226  4 213 785  -   0%

Tromsøysund 16  3  -    -    35  35  13 159 0%

Sum Troms  164  61  35  24  18 301  18 360  6 492 211  570 3%

              

NORDLAND               

Beiarn / Skjerstad 17  3  1 738  1 239  85  3 061  882 809  32 1%

Bindal 48  12  4 967  4 963  -    9 930  2 809 351  8 981 90%

Bodin 14  1  -    -    -    -    -   0%

Fauske/Sørfold 13  7  788  681  42  1 511  421 758 0%

Grane 52  20  4 542  5 784  829  11 156  3 104 778  7 410 66%

Hattfjelldal 52  20  4 679  4 711  854  10 246  2 819 520  4 425 43%

Hemnes 71  16  3 678  3 297  119  7 093  2 012 372  4 972 70%

Nordsalten 19  14  -    109  -    109  21 614  109 100%

Ofoten 30  1  -    -    -    -    -    -   0%

Rana 108  44  20 745  18 174  69  38 987  10 257 115  18 928 49%

Salten 44  25  437  1 767  490  2 694  731 030  849 32%

Vefsn 159  30  8 870  12 757  789  22 415  5 988 312  7 785 35%

Velfjord/Sømna 77  33  7 179  8 288  -    15 468  3 920 685  8 034 52%

Vesterålen 23  4  -    -    -    -    6 747  -   0%

Ytre Helgeland 37  18  1 006  695  16  1 716  426 398  747 44%

Sum Nordland  764  248  58 628  62 465  3 293  124 387  33 402 489  62 272 50%

              

NORD-TRØNDELAG               

Foldereid 89  26  1 786  1 650  7  3 444  964 267  3 137 91%

Frol 114  54  6 219  8 025  56  14 300  4 104 129  13 944 98%

Frosta 57  13  1 542  2 177  -    3 718  1 105 937  3 350 90%

Grong og Harran 104  44  5 689  6 386  -    12 074  3 538 930  9 178 76%

Hegra 165  62  11 479  10 244  1 051  22 774  6 828 188  21 383 94%

Høylandet 95  38  11 938  10 703  -    22 641  6 864 172  21 454 95%

Inderøy og Mosvik 191  50  5 377  7 436  -    12 813  3 619 231  10 401 81%

Leksvik 114  45  6 364  8 976  30  15 370  4 346 139  12 426 81%

Lierne 167  41  15 800  16 649  716  33 166  9 853 419  31 327 94%

Meråker 39  16  4 722  4 829  -    9 551  2 816 965  5 653 59%

Namdalseid og  
Flatanger 131  50  7 870  8 293  79  16 422  4 764 893  14 723 90%

VIRKESOMS. 2014

fortsetter neste side 
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Namsos 130  49  9 032  11 010  154  20 196  5 819 141  16 529 82%

Namsskogan 36  13  10 905  15 004  91  26 001  7 398 131  17 665 68%

Overhalla 142  33  13 429  14 285  95  27 808  8 054 850  25 334 91%

Røyrvik 39  5  558  966  -    1 524  423 486  1 494 98%

Skogn 114  29  4 443  4 210  32  8 686  2 638 504  8 483 98%

Snåsa 168  84  17 901  17 908  125  35 934  11 032 891  30 988 86%

Steinkjer 450  158  36 192  47 320  97  83 609  24 106 931  74 783 89%

Stjørdal 202  53  7 196  8 650  4 006  19 852  5 617 190  14 115 71%

Verdal 171  51  16 202  18 178  34  34 415  10 454 862  19 848 58%

Verran 50  16  3 630  4 621  22  8 273  2 376 673  3 288 40%

Ytterøy 36  7  2 522  4 384  106  7 011  1 975 550  6 447 92%

åsen 82  23  5 938  7 202  62  13 201  3 804 377  10 171 77%

Sum Nord Trøndelag  2 886  960  206 732  239 106  6 763  452 782  132 508 856  376 121 83%

              

SØR TRØNDELAG               

Agdenes 38  20  1 184  1 293  -    2 477  708 128  2 035 82%

Bjugn- fusjonert  -    -    -   

Hemne/Snillfjord/Hitra 116  48  2 077  3 112  23  5 211  1 509 515  3 618 69%

Holtålen 74  33  471  1 200  112  1 784  444 975  454 25%

Hølonda 75  23  4 180  3 433  -    7 613  2 392 302  7 481 98%

Klæbu 52  24  6 408  4 534  403  11 345  3 572 267  9 563 84%

Malvik 64  30  14 380  15 889  1 731  31 999  9 564 122  29 714 93%

Meldal 137  64  9 682  11 026  11  20 719  6 090 496  16 984 82%

Melhus 203  60  15 292  13 120  -    28 412  9 046 247  21 802 77%

Midtre Gauldal 290  103  22 984  21 915  520  45 419  14 096 701  39 123 86%

Oppdal 75  24  3 497  5 165  392  9 055  2 678 272  5 087 56%

Orkdal 241  76  21 709  20 808  -    42 518  12 821 786  31 762 75%

Osen 27  8  679  859  58  1 595  446 335  1 595 100%

Rennebu 128  42  10 005  16 120  62  26 188  7 365 078  16 640 64%

Rissa 154  50  6 295  5 488  17  11 800  3 591 019  7 203 61%

Rørosbygdene 38  1  -    -    -    -    -    38 0%

Selbu 209  71  27 026  26 580  -    53 606  16 246 809  51 662 96%

Skaun 190  48  15 187  17 256  -    32 443  9 571 713  23 293 72%

Strinda 62  23  5 398  7 692  627  13 717  3 830 007  8 332 61%

Trondheim 92  21  7 167  7 850  -    15 017  4 415 448  12 732 85%

Tydal 52  16  9 195  4 030  -    8 224  2 587 109  8 224 100%

Nordfosen 146  25  1 879  3 161  -    5 040  1 390 843  4 203 83%

Sum Sør Trøndelag  2 463  810  184 695  190 530  3 956  374 181  112 369 172  301 545 81%

[KR I TUSEN] 

SKOGEIERLAG

ANTALL 
EIERE

ANTALL 
LEV.

SAG-
TØMMER

MASSE-
VIRKE

ANNET 
VIRKE M

3  
KR

 
EIERE M3

 
%

VIRKESOMS. 2014
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MØRE OG ROMSDAL               

Aure og Tustna 87  19  458  776  -    1 234  304 724  840 68%

Bjørkedal 12  2  1 391  593  -    1 983  600 473  1 983 100%

Frei og Gjemnes 67  13  4 737  2 736  -    7 473  2 107 460  6 962 93%

Halsa 71  24  331  379  710  180 042  333 47%

Molde/Hustadvik 133  29  4 499  5 651  -    10 150  2 603 935  4 753 47%

Nesset 85  17  7 459  4 593  -    12 052  3 382 202  8 262 69%

Nordal 32  13  59  241  -    300  62 917  101 34%

Nordre Sunnmøre 59  21  9 958  6 808  -    16 765  4 631 123  4 570 27%

Rauma 106  45  8 030  4 269  -    12 299  3 463 333  8 018 65%

Rindal 99  32  2 719  1 838  10  4 567  1 434 002  3 943 86%

Stordal 24  16  184  521  -    705  173 035  379 54%

Stranda 41  20  393  1 613  -    2 006  444 852  731 36%

Sunndal 67  22  15 386  7 746  -    23 132  6 654 034  23 115 100%

Surnadal 192  48  17 808  11 490  117  29 414  9 127 936  26 345 90%

Sykkylven 34  5  168  62  -    230  67 601  925 402%

Søre Sunnmøre 25  47  2 673  3 015  -    5 687  1 434 217  567 10%

Tingvold 120  51  13 434  7 170  188  20 792  6 326 927  19 008 91%

Vestnes 67  25  7 205  4 150  -    11 355  3 191 434  4 436 39%

Volda/ørsta 100  143  9 503  12 446  -    21 525  5 765 261  11 989 56%

Sum Møre og Romsdal  1 421  592  106 393  76 097  315  182 381  51 955 508  127 260 70%

Statskog/Andre  -    39 106  32 691  952  65 053  20 045 263  -   0%

Totalt  7 698  2 671  595 590  600 913  32 628  1 217 144  356 773 499  867 768 71%

[KR I TUSEN] 

SKOGEIERLAG

ANTALL 
EIERE

ANTALL 
LEV.

SAG-
TØMMER

MASSE-
VIRKE

ANNET 
VIRKE M

3  
KR

 
EIERE M3

 
%

VIRKESOMS. 2014

2+10+37+31+15+5+B
FYLKESVIS VIRKESOMSETNING I ALLSKOG:

Troms    1,5%

Nordland   10,2%

Nord-Trøndelag   37,2%

Sør-Trøndelag   30,8%

Møre og Romsdal  15%

Statskog/andre  5,3%
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STYRETS MELDING
2014 ble det året ALLSKOG satte historisk 
omsetningsrekord med hele 1,2 mill fast m3 virke. 

Sammenlignet med fjoråret er dette en økning på 27%. Våre medarbeidere og 

 aktive skogeierlag med sine lokallagsledere, har deltatt i denne spennende ut-

viklingen som startet med endringen i markedet i 2013. Vi har vist at vi er i stand 

til å levere det industrien etterspør, og har hatt fokus på å finne de gode løsnin-

gene. En vekst på 45% i løpet av to år, har også gitt noen «voksesmerter». Det 

er en ut fordring å sikre at alle deler av verdikjeden utvikler seg i samme takt. Vi 

har i  perioder hatt kvalitets utfordringer så som bilvegslager, og tidspunkt for slutt-

oppgjør til  skogeiere. Framover vil derfor ALLSKOG vektlegge økning av verdi-

skapingen for skogeierne. Vi har fortsatt hatt stor lokal etterspørsel etter skogs-

råvare i  Trøndelag.  Tømmer fra Møre og Romsdal og Nord-Norge er i stor grad levert 

til industrien i  Trøndelag, eller  eksportert på båt til kontinentet. Totalt eksportvolum 

i 2014 ble 90.000 m3.  Orkanene «Hilde» og «Ivar» førjulsvinteren 2013 la ned skog 

i Trøndelag, og året ble derfor preget av stor innsats for å rydde opp. 2014 ble et 

år uten større vindfallsskader. Driftsforholdene gjennom 2014 var på mange må-

ter unike med lite nedbør og høye temperaturer. Samtidig har dette også gitt ut-

fordringer med raskere kvalitets forringelse enn vanlig.

AKTIVITETSOMRÅDER
ALLSKOG er klar markedsleder nordafjells med 83% av all tømmeromsetning. Vi 

har engasjert 50 entreprenører og 150 maskinførere gjennom året. I tillegg har 1798 

egenaktive skogeiere bidratt med 160.000 m3. Sammen med aktive tillitsvalgte 

 lokalt er disse viktige ambassadører for oss, og sammen har vi klart å produsere de 

1,2 million m3 som industrien trenger. I sum utgjør dette 32.000 vogntog med tøm-

mer. Vi har også levert 4,9 millioner skogplanter. Gjennomsnittsprisen (inkl andels-

eiertillegg) for alt rundvirke levert til ALLSKOG var 313 kr/ m3, som er en økning på 

9 kr (3%) fra 2013. 

Andelseierne i ALLSKOG fikk i løpet av året tilbake ca 18 mill kr som følge av fordels-

programmet. Dette er hovedsakelig knyttet til 20 kr/m3 som tilbys andels eierne. 

75% av tømmervolumet er levert av andelseierne. ALLSKOG har levert skogbruks-

planer til skogeierne i Namsskogan, Mosvik og Melhus, til sammen cirka 400  planer. 

Område takster med MiS (Miljø i Skog) er gjennomført i Osen, Roan og  Melhus. I 

tillegg er MIS registrert i Lierne,  Steinkjer og Verran. Det er taksert 120 km kraft-

linjer fra  Skage i Namdal til åfjord. ALLSKOG har bistått skogeiere med skog-

sakkyndig bistand og ved erstatningsforhandlinger etter rådighetsinnskrenkninger 

og ved frivillig vern. Dette har gitt gode erstatninger til berørte skogeiere og har 

160.000  
m3  TØMMER FRA 
EGENTAKTIVE
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bidratt til inn tjening og lønnsomhet for ALLSKOGs konsulentvirksomhet. Innova-

sjon ble eget tema for selskapet i 2014. Det ble innledet et samarbeid med SINTEF 

teknoloig og samfunn. Etter en lengre prosess der både administrasjon og styre 

deltok, ble det konkludert med at innovasjonsarbeidet  integreres i den daglige 

drift. For 2015 er det valgt ut to satsningsområder; ETT ALLSKOG og ALLSKOGs 

kommunikasjonsaktiviteter.

SKOGPOLITIKK
ALLSKOG jobber aktivt for at rammevilkårene for skogeierne skal gi best mulig 

grunnlag for verdiskaping. Av næringspolitiske gjennomslag i 2014 er de viktigste 

at ALLSKOG fikk innført to veglistehøringer pr år fra Samferdselsdepartementet. 

Med dette vil  offentlige veger raskere bli tilgjengeliggjort for mer effektiv tømmer-

transport. Paragraf 5,2 om inngrepsfire naturområder i forskriften om tilskudd 

til skogbruket ble fjernet, slik at alle lønnsomme skogsbilveger igjen får tilskudd. 

 Denne paragrafen ble innført for noen år tilbake for å hindre bygging av skogs-

bilveger som gir mindre avstand til de såkalte villmarkspregede områdene innenfor 

temakartet Inngrepsfrie områder i Norge INON. Skognæringa har fått gjennomslag 

for at INON skal fjernes som grunnlag for arealplanlegging i Norge i regjerings-

plattformen da kartet ikke sier mye om inngrep eller miljøverdier i naturen. Det ble 

sikret 4,5 mill kr til Malo kai i Molde, for utskiping av tømmer. Håhjem tømmerkai i 

Skodje ble ferdig oppgradert etter tilskudd fra staten. Målet om mer enn 100 mill kr 

til skogsbil vegbygging ble nådd, og for 2015 er det bevilget 121 millioner kr til dette 

arbeidet. 110 mill er nå fordelt og ALLSKOGs fylker er tildelt 40 mill kroner, 37% 

av potten for hele landet. Dette er en kronemessig økning på 14 mill på to år for 

vårt område. ALLSKOG deltok i arbeidet til den regjeringsnedsatte strategigruppen 

SKOG22, og mange av ALLSKOGs innspill til ny skogpolitikk ble tatt inn. ALLSKOG 

har vært synlig i mediebildet, både nasjonalt og lokalt. Størst oppmerksomhet fikk 

saken der ALLSKOG fikk Aftenposten dømt i PFU for feil omtale av «Skogplanting 

som klimatiltak». 

STYREARBEIDET 
Det ble gjennomført seks styremøter, hvorav to av møtene har vært todagers-

samlinger med fokus på strategioppdatering og budsjettgjennomgang. Det er be-

handlet 54 saker. Budsjett- og likviditetsoppfølging, utvikling av kjerne virksomheten 

på skogsdrift og tømmeromsetning, er viktige fokusområder for styret. Styret går 

årlig gjennom gjeldende strategiplan som har varighet fram til 2020. Dette gir gode 

og konkrete diskusjoner som gjør strategien til et levende dokument som styrer 

aktiviteten i organisasjonen. Gjennom budsjettsamlingen på høsten konkretiseres 

mål og tiltak for kommende år. 

REPRESENTASJON INNEN SKOG
ALLSKOG er representert i flere fora. Dette er viktig for å sikre skogeiernes 

 interesser, øke kunnskap om skogbruk i samfunnet, og bidra til samhandling og ut-

vikling i verdi kjeden i skognæringa.  Av de viktigste postene nevnes at Eilif Due er 

STYRETS MELDING 33 



nestleder i Norges Skogeier forbund (NSF) og styremedlem i Norske Skogindustrier 

ASA. Inger Smågård er medlem i valgkomiteen i NSF. Styrets medlemmer repre-

senterer i ulike fylker i Landsbruksforum, Samarbeidsråd for landbruk og Bygde-

utviklingsforum. Videre deltar administrasjonen i skognæringsforum, Skognæringa 

i Trøndelag og andre arenaer der interessene til skogeiere i vårt område skal ivare-

tas. ALLSKOG har også representanter i Skogbrand og Norsk Virkesmåling.

EIERE
ALLSKOG har nå 87 aktive lokallag og til sammen 7 698 andelseiere. årsmøtene 

i lokallaga ble gjennomført i perioden 3.-25. mars. I lokallagsårsmøtene behand-

les årsregnskap og -melding for laget, samt resultat og rapport fra ALLSKOG SA 

og datterselskapene. ALLSKOGs styremedlemmer deltar på de fleste møtene, da 

dette er en viktig arena for kommunikasjon med og blant eierne. årsmøtet ble 

gjennomført på Rica Hell 29.-30. april. Regionmøtene ble gjennomført i november. 

Agenda for møtene er  orientering om status i selskapet, samt en arena for å disku-

tere ut fordringer lokalt. I regionmøtene gjennomføres valg av årsmøteutsendinger. 

Nytt av året var at det ble invitert til fylkevise samlinger der hensikten er å ta tak i 

de ulike strategiske utfordringene hvert enkelt fylke har. I 2014 ble det gjennomført 

i Møre og Romsdal og Nordland, og planen er å utvikle denne møteformen videre.

SKOG NORGE
En samlet skognæring etterlyste bedre samordning og utnyttelse av ressursene i 

næringens organisasjoner. I lys av dette startet Norges Skogeierforbund (NSF) et 

strategiarbeid i alle andelslagene. Dette viste at det var ønske om et tettere og mer 

forpliktende samarbeid, og et felles løft for å bidra til å utvikle hele den skogbaserte 

verdikjeden. ALLSKOG gjennomførte egne prosesser, og ga klar tilbakemelding om 

at man ønsket å bidra til etableringen av SKOG Norge. NSFs medlemmer står for ca 

70% av den kommersielle avvirkningen i Norge. Skogeierorganisasjonen Norskogs 

medlemmer står for om lag 15 prosent. Det ble fra NSFs side uttrykt at Norskog 

som en annen representant for private skogeiere var en særlig prioritert potensiell 

partner. Etter en intern prosess konkluderte Norskog i november 2014 at de ikke 

ønsket å gå i dialog om å  etablere SKOG Norge. SKOG Norge er inntil videre lagt på is.

EIERENGASJEMENT I INDUSTRI OG ANNEN VIRKSOMHET
ALLSKOG arbeider kontinuerlig med mulige løsninger for å sikre avsetning for an-

delseiernes produkter. Dette gjennom både nisje  og industrisatsing. For ALLSKOG 

er det derfor svært viktig med lokal industri som gir høy verdiskaping, og god av-

setning for tømmerleveransene i vårt område. ALLSKOGs hovedsatsning innen 

87 
LOKALLAG
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 industri har vært knyttet til Norske Skog. Fabrikken er en svært viktig avsetnings-

kanal for massevirke fra skogeierne og celluloseflis fra sagbruka.

ALLSKOG BIO AS (100%) produserer flis til smelteverksindustrien og biovarme. 

 Selskapet er viktig fordi det sikrer avsetning av heltrevirke, energivirke og masse-

virke fra skogeierne.  årsresultatet blir på -1,7 mill kr, noe som har sammenheng 

med etableringen av virkesterminal i Troms som var et viktig strategisk tiltak, samt 

strukturendringer knyttet til Orkanger-terminalen.

WoodNor (64%) omsetter tømmer i internasjonale markeder og er spesialisert på 

båtfrakt av virke til Tyskland, Belgia, Danmark, Sør-Sverige og de baltiske landene. 

WoodNor omsetter også tømmer for andre skogandelslag i Norge. Selskapet har 

hatt stor vekst og har nå en omsetning på 175 mill kr. årsresultatet er på -2,2 mill 

kr, noe som først og fremst skyldes valutasikring på båtleveranser som ikke blir 

gjennom ført før i 2015 (utsatt inntekt). 

Nord Energi AS (100%) tilbyr langsiktige biovarmekontrakter til større bygg. 

 Selskapet har nå 38 varmeanlegg, hvorav de fleste i offentlige bygg. Til tross for 

lave energipriser, har selskapet levert et tilfredsstillende årsresultatet på 1,1 mill kr. 

Din Tur AS (91%) er markedsledende operatør på naturbasert reiseliv i Norge, og 

 aktiv utvikler av bygdenæringer. Formålet er å styrke utvikling og salg av grunn-

eiernes produkter knytta til jakt, fiske og feriehus. årsresultatet er på 0,4 mill kr, 

noe som viser at selskapet er i god utvikling etter noen krevende år.

MEDARBEIDERNE
ALLSKOG har ved utgangen av året 93 fast ansatte i konsernet. Av disse er 17 

 ansatt i datterselskapene og 76 i ALLSKOG SA, fordelt på 64 funksjonærer, ti 

skogs arbeidere og to lærlinger. Inkludert sesongarbeider i skogplantesesongen har 

66 personer vært sysselsatt regi av skogsarbeid. økningen i fast ansatte er på åtte 

medarbeidere sammenlignet med året før. Det er ansatt to nye skogbruksledere, 

to skogsarbeidere, og to i planavdelingen. økningen for øvrig kommer som følge av 

at personer som har vært innleid i vacante stillinger, nå er fast ansatt. De ansatte i 

ALLSKOG SA fordeler seg med 24 kvinner og 52 menn. Fire av syv i ledergruppen er 

menn. Styret har bestått av fire kvinner og fire menn. Av våre 87 lokallag, er det fire 

kvinnelige lokallagsledere. Styret og ledelsen er bevisste på de samfunnsmessige 

forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Det er 

iverksatt tiltak for å øke kvinneandelen i den tillitsvalgte delen av organisasjonen, 

STYRETS MELDING 35 



og strategiene følges opp gjennom prosjektet «Engasjert!». Selskapet har en re-

krutterings- og personalpolicy som skal sikre alle like muligheter og rettigheter slik 

at kravene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven best mulig blir ivaretatt.

ARBEIDSMILJØ
Styret anser arbeidsmiljøet i ALLSKOG som godt, og sykefraværet er lavt. Det har 

vært to møter mellom ledelsen og de ansatte i arbeidsmiljøutvalget i året. Arbeidet 

med helse, miljø og sikkerhet har kommet langt, og HMS-systemet i bedriften er 

komplett. ALLSKOG kjører medarbeiderundersøkelser hvert andre år for å kartleg-

ge arbeids miljøet. Dette gir grunnlag for konkrete tiltak. Sykefraværet var på 626 

dager som tilsvarer 3,9%, en økning på 0,8%. Dette fordeles på langtidsfravær 437 

dager, kortidsfravær 189 dager. Det var ingen personskader, heller ikke større skader 

eller ulykker på noe materiell. Sykefraværet vurderes til å fortsatt være lavt, men 

ledelsen følger dette tett opp.

KVALITET OG MILJØ
ALLSKOG har vært kvalitets- og miljøsertifisert siden 2000. Kvalitets- og miljø-

styringssystemet blir gjennomgått årlig av et eksternt sertifiseringsorgan, og 

oppfølgingsrevisjonen i 2014 ble gjennomført i Nordland og Trondheim. Det ble ikke 

 registrert avvik ved revisjonen, og tilbakemeldingen på systemet er positiv.  ALL-

SKOG ble i 2014 sporbarhetssertifisert. Dette gjør blant annet at ALLSKOG kan 

dokumentere virkesleveransen til Meyr Melnhof, Folla som FSC Controlled Wood. 

Dette har vært et krav fra kjøper, og sertifiseringen gjør at ALLSKOG har et godt 

grunnlag for videre virkesleveranser til MM Folla. All skogbehandling i ALLSKOG SA-

serer seg på Norsk PEFC Skogstandard. Det har vært jobbet med revisjon av stan-

darden i 2014 og en ny skogstandard skal taes i bruk fra 2016. Viktige tema i revi-

sjonen har vært skogreising og bruk av utenlandske treslag. Mange faktorer i norske 

skoger viser en miljømessig positiv utvikling. Dette er godt dokumentert gjennom 

registreringene i Landskogtakseringen. Praktisering av en nasjonal standard for 

skogbehandling over tid, viser seg derfor å gi gode resultater. God opplæring og 

oppfølging av skogeiere, entreprenører og funksjonærer er et nøkkelpunkt for en 

god praktisering av skogstandarden. Dette vil derfor ha fokus når skogstandarden 

kommer i ny versjon.ALLSKOG har store ambisjoner for framtiden. 2015 blir imid-

lertid et år der  volum blir lagt på samme nivå som fjoråret. For å sikre gode vekst-

vilkår framover, er oppgaven framover å øke industrialisering av verdikjeden. «Best 

på  logistikk – sammen» er hovedoppgaven for året. ALLSKOG er i vekst og har kla-

re ambisjoner om å øke verdiskaping for skogeier. Det krever mer industrialisering, 

og økt bruk av digitale verktøy og arbeidsflyt. Effekten av dette skal sørge for en 

bedre ivaretakelse av tømmerverdien. Framover er de strategiske målene knyttet 

«ALLSKOG har 
vært kvalitets- 
og miljøsertifisert 
siden 2000»

2 
MILLIONER  
 m3  I 2020
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til økning i omsetning og drifts resultat, og rekruttering av flere andelseiere. Dette 

krever en organisasjon hvor alle jobber mot felles mål, slik at ALLSKOG når målet om 

økt verdiskaping for skogeieren og hele verdikjeden. Det store, langsiktige målet er 

å ligge på en årlig leveranse på 2 mill m3 fra og med 2020. ALLSKOG mener dette er 

et realistisk mål med bakgrunn i  signaler fra EU, blant annet knyttet til bioenergi og 

økt trebruk. Videre fordi Trøndelag har industri som har ambisjoner om videre vekst. 

Den planta granskogen (kulturskogen) kommer i hogstmoden alder.  Etterspørsel 

etter skogsråvare i Europa vil utvikle seg positivt over tid, og vil gjøre det mulig å 

øke leveransen også fra Nord-Norge og Møre og Romsdal. Styret vil framover være 

opptatt av å styrke tjenestetilbudet og kvaliteten på dette overfor skogeierne. I 

dette arbeidet spiller skogbrukslederne den  viktigste rollen. Målet er å sikre en po-

sitiv økonomisk utvikling i ALLSKOG som gir handlefrihet. Dette er helt nødvendig 

for å være et konkurransedyktig og godt redskap for skogeierne også for framtida.

FINANSIELL RISIKO I KONSERNET
Markedsrisiko

ALLSKOG SA og datterselskapene ALLSKOG BIO AS, Din Tur AS, WoodNor AS og 

Nord Energi AS utsatt for markedsrisiko, renterisiko og valutarisiko i den ordinære 

forretningsvirksomheten. Selskapene styres mot en akseptabel risikoprofil innen-

for disse områdene.

Kredittrisiko

WoodNor AS, Din Tur AS og Nord Energi AS er til dels eksponert for større tap på 

fordringer i den ordinære forretningsvirksomheten, men selskapene styres mot en 

akseptabel risikoprofil. Kredittkunder blir kredittvurdert før varelevering. Purringer 

og inkassosaker går via ekstern samarbeidspartner.

BEVEGELSER ETTER BALANSETIDSPUNKTET 
Aksjer i Norske Skog er pr 31.12.2014 både i ALLSKOG SA og ALLSKOG Holding AS 

vurdert til kr 4,74 pr aksje, uendret fra 31.12.13. Ved utløpet av 2014 var aksjene 

notert til kr 4,06 pr aksje. Kursen har hatt en meget positiv utvikling i 2015 og på 

tidspunkt for styrebehandling av årsregnskapet 05.02.2015 var kursen notert til kr 

5,53. Dette forhold har gitt grunnlag for å opprettholde verdsettelsen av aksjene til 

kr 4,74 pr aksje pr 31.12.2014.

ÅRSREGNSKAPET
Alle vurderinger i årsregnskapet er gjort ut fra en fortsatt driftforutsetning. Det 

 vises her til selskapets årsresultat og kapitalsituasjon. Styret mener at det fram-

lagte resultat, balanse og noter gir et rettvisende bilde av selskapets resultat og 

ALLSKOG HAR  

• dokumentert 

miljøtilpasning ved 

skogsdrift i 1374 

miljørapporter. 

• kvalitetskontrollert 

191 skogsdrifter og 85 

skogkulturoppdrag. 

• registrert syv 

miljøhenvendelser.
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status pr 31.12.14. Morselskapet hadde et årsoverskudd for 2014 på 16,8 mill. års-

resultatet er påvirket av en inntektsføring av utsatt skattefordel, som tidligere ikke 

har vært aktivert som eiendel i balansen. Driftsresultatet for morselskapet var på  

kr 2,1 mill., tilnærmet på samme nivå som for 2013. Konsernet hadde et drifts-

resultat for 2014 på 2,8 mill mot et tilsvarende driftsunderskudd for 2013 på 3,2 mill. 

 Konsernet fikk et underskudd før skatt på 6,2 mill mot et tilsvarende overskudd for 

2013 på 2,4 mill. Hovedårsaken til det negative finansresultatet for konsernet i 2014 

var  vesentlige valutatap i 2 av datterselskapene samt økte rentekostnader som  følge 

av økt belåning. Egenkapitalandelen i ALLSKOG SA var pr 31.12.14 på 36%.  Selskapets 

egenkapital er påvirket av overgang til anvendelse av internasjonal regnskaps-

standard for behandling av ytelsesbasert pensjonsordning. Denne overgangen har 

ved implementering 01.01.14 belastet selskapets egenkapital med 14,1 mill. Konser-

nets egenkapitalandel utgjør ved utgangen av 2014 26%. Styret foreslår å utbetale 

et utbytte på 1,6% av den innestående andels kapitalen inklusive tilleggsandeler.

Styret foreslår at at årsoverskuddet disponeres på følgende måte:

Avsetning til utbytte til andelseierne       kr   1 491 070

Overført til annen egenkapital                kr 15 287 528

STYRET TAKKER
Styret vil rette en stor takk til alle medarbeidere for den spesielt store innsatsen 

som er lagt ned i året som gikk. Styret takker også alle tillitsvalgte for godt sam-

arbeid, og alle andelseierne for lojalitet og god oppslutning

Trondheim  05.02.2015

DAG ENGEL 
HASSEL

OLE HARTVIG 
BAKKE
Adm.dir. 

HÅVARD  
TELEBOND

ANNA CESELIE 
BRUSTAD MOE

til sammen i ALLSKOG BA og ALLSKOG Holding AS 
utgjør 49 mill kroner. Dette har ført til at den frie egen
kapitalen i ALLSKOG BA ved årsslutt er negativ, med 
10,8 mill kroner. Aksjeverdien i et børsnotert selskap 
som Norske Skog vil svinge, og i vanskelige år komme 
kritisk lavt ift ALLSKOGs balanseverdier. Dette kan 
styret vanskelig gjøre noe med. Men styret er heller ikke 
fornøyd med driftresultatet, og vil ha fullt fokus på drift 
i ALLSKOG framover, for å styrke omsetinga og den 
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underliggende lønnsomheten. Ut fra årsresultatet fore
slår styret for representantskapet at det ikke utbetales 
utbytte på innskutt andelskapital for 2011.

Egenkapitalandelen er pr 31.12.2011 på solide 46 %.

Styrets forslag til disponering av årets underskudd:
Overført fra felleskapital:  kr 51 102 858
Sum disponering:   kr 51 102 858
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Overført fra felleskapital:  kr 51 102 858
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 MOR  

31.12.14 31.12.13  NOTE        31.12.13

736 686 355 564 800 169  Ordinære driftsinntekter    998 040 664 649 346 427

4 454 783 6 755 286  Tilskudd og rentemidler 5 584 439 6 755 286

2 111 905 14 472 492  Annen driftsinntekt 6 156 302 17 412 379

743 253 043 586 027 947  Sum driftsinntekter  1 1 009 781 405 673 514 092

654 094 574 504 740 816  Varekostnader og innkjøpte tjenester 889 335 758 566 629 342

52 892 125 46 757 002  Lønn- og personalkostnader  11 61 707 137 56 855 949

31 453 104 29 837 075  Drifts- og kontorkostnader 47 272 856 44 490 110

2 670 725 2 164 493  Ordinære avskrivninger  6 7 131 466 5 878 183

0 0  Beholdningsendringer 1 486 453 2 812 653

741 110 528 583 499 386  Sum driftskostnader 1 006 933 670 676 666 237

2 142 515 2 528 561  Driftsresultat 2 847 735 -3 152 145

1 081 000 200 000  Aksjeutbytte 0 0

0 0  Gevinst/tap ved salg av verdipapirer 0 -125 000

2 264 283 2 287 666  Renteinntekt konsernselskap 0 0

0 0  Verdiendring omløpspapirer -102 300 -322 327

0 0  Resultatandel tilknyttet selskap  4 103 072 95 671

423 854 317 191  Annen finansinntekt 1 930 515 1 928 529

0 0  Netto agio/disagio -3 548 334 -2 823 938

0 2 697 400  Verdiendring av anleggsaksjer  7 4 959 4 312 294

-1 405 270 -1 646 535  Rentekostnader konsernselskap 0 0

-2 064 884 -1 633 687  Annen finanskostnad  2 -4 626 604 -704 710

298 983 2 222 035  Netto finansinntekter -6 238 692 2 360 519

2 441 498 4 750 596  Ordinært resultat før skatt -3 390 957 -791 626

14 337 100 -301 098  Skatteinntekt / - Skattekostnad   8 15 622 262 1 276 353

16 778 598 4 449 498  Årsresultat  13 12 231 305 484 727

 Anvendelse av årsresultatet 

1 491 070 2 474 368  Avsatt utbytte på andelskapital    

951 137  Udekket tap  12 981 801  920 474 

15 287 528 1 023 993  Fri egenkapital 

 Minoritetsandel  -750 496  -435 747 

16 778 598 4 449 498  Sum anvendelse 12 231 305 484 727

RESULTATREGNSKAP 
2014

KONSERN

31.12.14
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 MOR  KONSERN

31.12.14 31.12.13  NOTE 31.12.14 31.12.13

0 Goodwill 6 398 489 635 765

3 822 520 1 710 495 Andre immaterielle eiendeler 6 4 741 612 1 788 185

20 624 055 5 242 722 Utsatt skattefordel 8 27 336 035 10 669 540

24 446 575 6 953 217 Sum immaterielle eiendeler 32 476 136 13 093 490

Varige driftsmidler

11 084 073 8 697 400 Tomter, bygninger og annen fast eiendom  2, 6 20 203 778 12 246 801

0 0 Anlegg under utførelse 6 396 568 3 465 267

1 121 260 812 300 Maskiner og anlegg  2, 6, 14 24 689 917 17 294 699

3 008 865 2 269 241 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l  2, 6 3 228 897 3 104 440

15 214 198 11 778 941 Sum varige driftsmidler  2, 6 48 519 160 36 111 207

Finansielle anleggsmidler

18 200 000 18 200 000 Investeringer i datterselskap 4, 7 0 0

0 0 Investeringer i tilknyttet selskap 4 634 305 1 932 103

44 986 741 44 986 741 Lån til datterselskaper 10 0 0

18 226 613 18 226 613 Investeringer i aksjer og andeler 2, 7 28 451 303 28 670 953

1 211 061 2 031 823 Andre langsiktige fordringer 3 774 010 8 649 069

0 0 Pensjonsmidler 11 0 0

82 624 415 83 445 177 Sum finansielle anleggsmidler 32 859 618 39 252 125

122 285 188 102 177 335 Sum anleggsmidler 113 854 914 88 456 822

Omløpsmidler

Beholdninger

16 854 666 13 751 995 Varelager 2, 12 16 854 666 14 592 636

19 992 302 20 852 462 Prosjekter i arbeid  44 359 526 23 709 085

36 846 968 34 604 457 Sum beholdninger 1 61 214 192 38 301 721

Fordringer

75 695 235 51 090 584 Kundefordringer 2, 5,10 80 296 570 46 273 331

14 368 927 10 450 258 Fordringer på tømmerleverandører 14 368 927 10 450 258

5 164 609 2 904 746 Andre fordringer  19 872 110 9 552 139

2 881 436 200 000 Kortsiktige konsernfordringer 0 0

98 110 207 64 645 588 Sum fordringer  114 537 607 66 275 728

Investeringer

0 0 Aksjer og verdipapirer 2 2 183 035 2 060 726

0 0 Sum investeringer 2 183 035 2 060 726

0 12 362 770 Bankinnskudd, kontanter og lignende 2, 9 9 544 396 18 423 796

134 957 175 111 612 815 Sum omløpsmidler 187 479 230 125 061 971

257 242 363 213 790 150 Sum eiendeler 301 334 144 213 518 793

BALANSE 
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 MOR  

31.12.14 31.12.13  NOTE 31.12.14 31.12.13

77 222 214 76 992 102  Andelskapital 77 222 214 76 992 102

15 969 618 16 380 264  Tilleggsandeler 15 969 618 16 380 264

4 942 0  Fri egenkapital 0

0 -13 150 775  Udekket tap -13 425 715  -22 625 694 

93 196 774 80 221 591  Sum egenkapital  13 79 766 117 70 746 672

0 0  Minoritetsinteresser  13 764 694 222 080

 Gjeld 

 Avsetning for forpliktelser 

9 041 906 5 297 269  Pensjonsforpliktelser  11 10 254 109 6 397 269

9 041 906 5 297 269  Sum avsetning for forpliktelser 10 254 109 6 397 269

 Annen langsiktig gjeld 

34 499 989 36 499 993  Gjeld til kredittinstitusjoner  2 64 223 973 51 855 176

7 979 591 6 738 394  Låneinnskudd medlemmer 7 979 591 6 738 394

1 243 973 1 243 973  Lagenes disposisjonsfond 1 243 973 1 243 973

26 301 000 24 301 000  Lån fra datterselskaper  10 0 0

0 0  Annen langsiktig gjeld  2, 14 2 493 882 7 839 788

70 024 553 68 783 360  Sum annen langsiktig gjeld 75 941 419 67 677 331

 Kortsiktig gjeld 

65 943 785 47 018 681  Leverandørgjeld 87 102 088 37 752 031

8 387 763 0  Gjeld til kredittinstitusjoner  2 19 035 377 235 292

1 491 070 2 474 368  Utbytte til andelseierne 1 451 268 2 474 368

254 859 300 203  Betalbar skatt  8 254 859 300 203

3 791 896 3 418 743  Skyldige offentlige avgifter 4 357 210 4 312 741

5 109 759 6 275 935  Annen kortsiktig gjeld 22 407 003 23 400 806

84 979 132 59 487 930  Sum kortsiktig gjeld 134 607 805 68 475 441

164 045 589 133 568 559  Sum gjeld 220 803 333 142 550 041

257 242 363 213 790 150  Sum egenkapital og gjeld 301 334 144 213 518 793

 Kausjons- og garantiansvar  3 

GJELD OG EGENKAPITAL

Trondheim  05.02.2015

til sammen i ALLSKOG BA og ALLSKOG Holding AS 
utgjør 49 mill kroner. Dette har ført til at den frie egen
kapitalen i ALLSKOG BA ved årsslutt er negativ, med 
10,8 mill kroner. Aksjeverdien i et børsnotert selskap 
som Norske Skog vil svinge, og i vanskelige år komme 
kritisk lavt ift ALLSKOGs balanseverdier. Dette kan 
styret vanskelig gjøre noe med. Men styret er heller ikke 
fornøyd med driftresultatet, og vil ha fullt fokus på drift 
i ALLSKOG framover, for å styrke omsetinga og den 
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underliggende lønnsomheten. Ut fra årsresultatet fore
slår styret for representantskapet at det ikke utbetales 
utbytte på innskutt andelskapital for 2011.

Egenkapitalandelen er pr 31.12.2011 på solide 46 %.

Styrets forslag til disponering av årets underskudd:
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KONTANTSTRØM- 
OPPSTILLING
 MOR  KONSERN

31.12.14 31.12.13  31.12.14 31.12.13

2 441 498  4 750 596 Resultat før skattekostnad -3 390 957 -791 626

-300 203 -238 526 Periodens betalte skatt -300 203 -238 553

0 Tilbakeført resultatandel tilknyttede selskaper  -103 072 -95 671

0 Netto gevinst /tap ved salg av aksjer 0

2 670 725 2 164 493 Ordinære avskrivninger 7 131 466 5 878 182

0 Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler -122 309 0

-14 100 590 7 208 645 Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -11 504 322 5 743 608

-2 697 400 Verdiendring finansielle anleggsmidler 117 350 -3 989 967

1 612 824 1 458 678 Forskjeller kostnadsført og inn-/utbetaling pensjoner 1 566 089 1 303 578

-4 263 832 1 682 190 Endring i andre tidsavgrensningsposter -4 072 957 7 100 184

-11 939 578 14 328 676 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -10 678 915 14 909 735

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 5 039 164 1 291 719

-8 218 007 -1 421 328 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -27 294 734 -9 269 151

820 762 -32 433 Endring i andre investeringer/langsiktige fordringer 6 168 169 6 063 067

0 0 Innbetalinger ved salg av verdipapirer 1 517 448

0 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak 0

-7 397 245 -1 453 761 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -14 569 953 -1 914 365

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

3 241 197 18 523 Netto innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld eiere 1 241 197 18 523

0 0 Netto innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 27 582 905 0

-2 000 004 -5 534 003 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -9 759 929 -4 647 167

-180 535 -103 881 Netto endring andelskapital/tilleggsandeler -180 535 -103 880

-2 474 368 7 784 000 Utbetaling av utbytte -2 514 170 0

8 387 763 -2 812 468 Netto endring i kassekreditt -2 577 176

6 974 053 -647 829 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 16 369 468 -7 309 700

-12 362 770 12 227 086 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -8 879 400 5 685 670

12 362 770 135 684 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 18 423 796 12 738 126

0 12 362 770 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 9 544 396 18 423 796
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NOTER åRSREGNSKAP 2014

1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Klassifisering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler er i hovedsak eiendeler som knytter seg til den ordinære 
driften og som realiseres i løpet av ett år, samt andre eiendeler som ikke 
er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten. Andre eiendeler er 
anleggsmidler. Skillet mellom kortsiktig og langsiktig gjeld/ fordringer 
settes ved forfallstidspunkt på ett år. 

Verdivurdering av omløpsmidler
Verdivurderingen av omløpsmidler skjer etter laveste verdis prinsipp. 
Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for latente tap. 
Andre fordringer er vurdert til pålydende. Beholdningene av prosjekter i 
arbeid er verdsatt til påløpne direkte og indirekte kostnader. Bokføringen 
skjer etter løpende avregning metode uten fortjeneste. Varelager er 
vurdert til kostpris.

Verdivurdering av anleggsmidler
Avskrivbare eiendeler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for 
lineære avskrivninger over antatt økonomisk levetid. Nyanskaffelser over 
kr 15.000 med antatt levetid over 3 år aktiveres. Løpende vedlikehold 
resultatføres i det året kostnaden påløper.

Verdipapirer
Verdipapirer i Norske Skog ASA er vurdert som langsiktige og strategiske 
plasseringer og er vurdert til markedspris. Kortsiktige markedsbaserte ver-
dipapirer, vurderes til laveste av kostpris og markedsverdi pr 31.12. Aksjer i 
datterselskaper er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi.

Prinsipper for inntektsføring
Inntektene bokføres på det tidspunkt de er opptjent. Dette skjer normalt 
på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Opptjente, ikke 
fakturerte inntekter, blir periodisert/ beholdningsført ved årsskiftet.

Sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter 
utgiftene kan henføres til.

Konsolidering av datterselskaper og tilknyttede selskaper
ALLSKOGs eierinteresser i datterselskaper og tilknyttede selskaper er 
betraktet som vesentlige i forhold til brutto omsetning og balanseverdier 

i foreninga. Slike eierinteresser er fra 2001 lagt ut i eget selskap; ALLSKOG 
Holding AS. Disse er tatt med i en egen konsernoppstilling. Selskaper eiet 
mer enn 50 % er konsolidert fullt ut i regnskapet. øvrige tas med etter 
egenkapitalmetoden dersom de er vurdert som vesentlige.
 
Nærstående parter
I henhold til Norsk Regnskap Standard kommer tilknyttede selskaper og 
datterselskap inn under denne kategori. Spesifikasjon er gitt i note 4. 
ALLSKOG er representert i de respektives styrer. Transaksjoner i ordinær 
virksomhet samt i finansieringsforhold foregår etter vanlige markedsmes-
sige vurderinger.

Sikrede pensjonsordninger
ALLSKOG SA har 2 pensjonsordninger – innskuddsbasert og ytelsesbasert. 
For ytelsesbasert ordning beregnes pensjonskostnader og pensjonsfor-
pliktelser etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn og en rekke 
aktuarmessige forutsetninger. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi 
og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Selskapet har med 
virkning pr 01.01.14 benyttet muligheten i NRS 6 til å anvende IAS 19 for 
regnskapsføring av pensjoner. I forbindelse med endring av prinsipp går 
selskapet over fra korridormetoden til å bokføre aktuarielle tap og gevin-
ster direkte mot annen egenkapital.

Andelslag
ALLSKOG SA er fra 1.1.06 et andelslag med begrenset ansvar etter 
omdannelse fra skogeierforening. Andelskapitalen er fordelt på ca. 7.838 
andelseiere. Selskapet ble registrert som Samvirkeforetak 16.07.12. 

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare 
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på 
grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps-
messige og skattemessige verdier, samt eventuelt skattemessig under-
skudd til fremføring. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det 
er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Frem til og med årsregnskapet for 2013 har utsatt skattefordel ikke blitt 
balanseført.  

2. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER - PANTSTILLELSER 

ALLSKOG SA og konsern har følgende pantesikrede lån pr 31.12.2014:

MOR KONSERN

 31.12.14  31.12.13  31.12.14  31.12.13

Pantesikret gjeld - langsiktig  34 499 989  36 499 993  64 223 973  51 855 176 

Pantesikret gjeld - driftskreditt  8 387 763  -   19 035 377  235 292 

Sum pantesikret gjeld  42 887 752  36 499 993  75 259 350  52 090 468 

Belastet renter  1 951 616  1 482 973  2 819 400  1 616 368 

Bokført verdi- eiendeler stilt som sikkerhet  143 485 000  127 221 000 83 259 350  156 076 000 

 
Morselskapet har en gjeld til kredittinstitusjon på kr 8 000 000 som forfaller til betaling 31.03.2015.
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Noter års-
regnskap

3. KAUSJONS- OG GARANTIANSVAR

• ALLSKOG SA er i henhold til avtale med Norges Skogeierforbund 
forpliktet til å dekke skogeiersamvirkets andel av framtidige 
tap på andelseiere i ALLSKOG i forbindelse med oppgjørs og 
driftskredittordningen i landbruket. ALLSKOG har til nå kun hatt 
marginale tap på ordningen. 

• I forbindelse med ALLSKOG Bio AS sin finansiering av nytt 
anlegg tilknyttet Holla, så er det etablert et ansvarlig lån fra 
ALLSKOG SA til selskapet på kr 3 000 000. Dette lånet kan ikke 
innfris uten bankens samtykke.   

• I forbindelse med etablering av konsernkontoording i underkon-
sernet ALLSKOG Holding AS, har ALLSKOG SA garantert for inntil 
kr 15 000 000 i trekkrettighet.

• I forbindelse med refinansiering av lån ved kjøp av aksjer i Norske 
Skog i 2008, ble det ytet et ansvarlig lån til ALLSKOG Holding AS 
på kr 35 000 000. Lånet er renteberegnet med 5,1 % for 2014. 

• ALLSKOG SA har stilt et garantiansvar overfor kemnerkontoret 
på kr 2 000 000 som sikkerhet for tilbakeholdt skattetrekk for 
ansatte.

4. ALLSKOG - KONSERNET

Konsernet ALLSKOG består av ALLSKOG SA samt underkonsernet ALLSKOG 
Holding AS. ALLSKOG Holding AS står for ALLSKOG’s eierinteresser i alle selska-
per med unntak av industriengasjementet i Norske Skogindustrier ASA.

Det er ikke etablert eget offisielt konsernregnskap for underkonsernet i 2012, jfr 
fritaket for underkonsern i Regnskapslovens § 3-7. ALLSKOG Holding AS eier pr 
31.12.2012 følgende konsernselskaper:

SELSKAPETS NAVN EIERANDEL ANSKAFFELSESKOST ÅRSRESULTAT 2014 EK 31.12.14 BOKFØRT VERDI

ALLSKOG Bio AS 100%  9 320 293  -1 731 667  513 726  3 046 293 

Nord Energi AS 100%  9 400 000  1 083 733  6 570 165  2 800 000 

Din Tur AS 91,4 %  9 144 000  395 331  2 977 655  9 144 000 

WoodNor AS 64%  2 560 000  -2 179 148  1 412 824  2 400 870 

Sum  30 424 293  -2 431 751  11 474 370  17 391 163 

* Årsresultat og EK pr. 31.12.14 representerer 100 % for de respektive selskaper. 
Bokført verdi representerer laveste verdi av kostpris for ALLSKOG Holding AS eller 
antatt virkelig verdi av datterselskapet. 

** ALLSKOG Holding AS økte sin eierandel i WoodNor AS fra 39% til 64% i 2014. 
WoodNor AS er konsolidert fullt ut som et datterselskap med virkning for 2014.   

ALLSKOG SA eier aksjer i ALLSKOG Holding AS:

SELSKAPETS NAVN EIERANDEL ÅRSRESULTAT 2014 EK 31.12.14 BOKFØRT VERDI

ALLSKOG Holding AS 100%  -852 799  12 133 340  18 200 000 

Tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet:
 

SELSKAPETS NAVN EIERANDEL ANSKAFFELSESKOST BOKF. VERDI ANDEL RES. FRA TS TIL DS Bokf. verdi

31.12.13 2014 eierandel 31.12.14

Transportselskapet Nord AS 50%  255 000  415 106  137 666  -    552 772 

Merpellets AS 46%  345 000  116 127  -34 594  -    81 533 

Sum  2 424 079  103 072  -1 892 846  634 305 

WoodNor AS gikk over fra å være tilknyttet selskap til datterselskap hvor ALLSKOG Holding AS i løpet av 2014 økte sin eierandel fra 39% pr 31.12.2013 til 64% pr 
31.12.2014.

5. KUNDEFORDRINGER - MORSELSKAP

2014 2013 2012

Konstaterte tap i året  45 920  -8 700  147 629 

Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer  -147 230  -122 773  -85 398 

Endringer i tapsavsetning  -    -    -   

Kostnadsført tap på fordringer  -101 310  -131 473  62 231 

Avsetning til tap på fordringer  1 000 000  1 000 000  1 000 000 
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 6.1  VARIGE DRIFTSMIDLER – MORSELSKAPET

[TALL I TUSEN] IMMATRIELLE 
EIENDELER

MASKINER OG 
TRANSP.MIDLER

INVENTAR  
OG UTSTYR

TOMT OG  
EIENDOM SUM

Kostpris 1.1. 3 543 202 1 561 061 9 398 471 13 450 590 27 953 324

Tilgang i året til kostpris 2 932 525 563 260 1 925 049 2 797 173 8 218 007

Avgang i året til kostpris 0 0 0 0 0

Sum kostpris pr 31.12 6 475 727 2 124 321 11 323 520 16 247 763 36 171 331

Akk. av-og nedsk. 01.01 1 832 707 748 761 7 129 231 4 753 190 14 463 889

årets avskrivninger 820 500 254 300 1 185 425 410 500 2 670 725

Avgang akk. avskrivninger 0 0 0 0 0

Akk. av-og nedskr. 31.12 2 653 207 1 003 061 8 314 656 5 163 690 17 134 614

Bokført verdi 31.12. 3 822 520 1 121 260 3 008 864 11 084 073 19 036 717

Avskrivningstid 4 år 3-8 år 3-6 år 5-30 år

 

( Beløp i hele tusen ) ANTALL KOSTPRIS
AKK NEDSKR

01.01.14
BOKF. VERDI

01.01.14
ENDRING

2014
BOKF.VERDI

31.12.14
MARKEDS-

VERDI

Mor:

Investering i DS: 

ALLSKOG Holding AS  122 993  122 993  -104 793  18 200  -    18 200 

Øvrige investeringer:

Norsk Skog ASA  3 458 990  146 726  -133 028  13 698  2 698  16 396  19 128 

øvrige investeringer  -    1 830  -    1 830  -    1 830  1 830 

Sum  148 556  -133 028  15 528  2 698  18 226  20 958 

Konsern:

Norsk Skog ASA  5 261 414  307 416  -282 477  24 939  -    24 939  29 095 

Moelven Industrier AS  109 090  2 072  -630  1 442  -103  1 339  1 339 

øvrige investeringer  -    -    -    2 289  -1 946  2 173  2 173 

Sum investeringer konsern  309 488  -283 107  28 670  -2 049  28 451  32 607 

[TALL I TUSEN] GOODWILL IMMATRIELLE 
EIENDELER

MASKINER OG 
TRANSP.MIDLER

INVENTAR  
OG UTSTYR

TOMT OG  
EIENDOM SUM

Kostpris 1.1.  1 810 706  4 998 960  33 523 875  10 128 779  23 281 601  73 743 921 

Tilgang i året til kostpris  -    3 232 198  12 150 425  2 126 049  9 109 367  26 618 039 

Avgang i året til kostpris  -    -    4 294 666  367 139  -    4 661 805 

Sum kostpris pr 31.12.10  1 810 706  8 231 158  41 379 634  11 887 689  32 390 968  95 700 155 

Akk av- og nedskrivninger 01.01  1 231 875  2 477 146  12 763 909  7 760 969  11 034 800  35 268 699 

årets avskrivninger  180 342  1 012 400  3 529 242  1 257 092  1 152 390  7 131 466 

Avgang akkumulerte avskrivninger  -    -    -    359 269  -    359 269 

Akk. av-og nedskrivninger 31.12  1 412 217  3 489 546  16 293 151  8 658 792  12 187 190  42 040 896 

Bokført verdi 31.12.  398 489  4 741 612  25 086 483  3 228 897  20 203 778  53 659 259 

Avskrivningstid 4 år 3-8 år 3-6 år 5-30 år

Inkludert i maskiner og anlegg inngår driftsmidler behandlet som finansiell leasing i 2 av datterselskapene. 
Pr 31.12.2014 er disse aktivert med 5 570 210 som varig driftsmiddel. Tilhørende leasingforpliktelse er bokført med kr 5 574 088 pr 31.12.2014. Ordinære 
avskrivninger knyttet til driftsmidler behandlet som finansiell leasing utgjør for 2014 kr 1 271 383. 

7. ALLSKOG HAR FØLGENDE AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER (BELØP I TUSEN):

6.2 VARIGE DRIFTSMIDLER – KONSERNET

Aksjer i Norske Skogindustrier ASA er både for morselskap og ALLSKOG Holding AS verdsatt til kr 4,74 per aksje, uendret fra 2013. Børskurs på tidspunkt 
for styrebehandling av årsregnskapet pr 05.02.15 kr 5,53 per aksje. 
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8. SKATTER – MORSELSKAPET

 

BETALBAR SKATT 2014 2013

Resultat før skatt  1 360 498  4 750 596 

Permanente forskjeller  -1 100 699  -3 437 603 

Endring midlertidig forskjeller  -64 164  -414 896 

Skattemessig resultat  195 635  898 097 

Anvendelse av fremførbart underskudd  -    -898 097 

Grunnlag betalbar skatt  195 635  -   

Betalbar skatt (28 % )  -    -   

Formuesskatt

Netto skattbar formue  84 683 000  100 375 918 

Beregnet formuesskatt: 0,3 %  254 859  301 098 

  Skattekostnad i resultatregnskapet

Betalbar skatt på årets resultat  -    -   

Endring utsatt skatt  -14 591 959  -   

Formuesskatt  254 859  301 098 

Korreksjons avsetning skatt tidligere år  -    -   

Sum skattekostnad  -14 337 100  301 098 

SPESIFIKASJON AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER 2014  2013 

Driftsmidler  -6 930 403  -8 444 062 

Kundfordringer  -1 000 000  -1 000 000 

Pensjonsmidler/-forpliktelser  -9 041 906  -5 297 269 

Avsetning for forpliktelser  -    -   

Gevinst og tapskonto  36 748  45 935 

Framførbart underskudd  -59 449 825  -59 645 460 

Sum  -76 385 386  -74 340 856 

Utsatt skattefordel 27%  20 624 054  15 909 145 

Sum utsatt skattefordel  20 624 054  15 909 145 

Ikke balanseført  -    -10 666 423 

Utsatt skatt i balansen  20 624 054  5 242 722 

ALLSKOG SA har i 2013 fått godkjent et skattefunnprosjekt med tittel ” Digital informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden basert på økt lønnsomhet og nye 
tjenester”. Den skattemessige effekt utgjør for 2014 kr 1 440 000 på grunnlag av oppgitte prosjektkostnader på kr 8 000 000. 

SKATTER – KONSERNET
ALLSKOG SA er i henhold til skatteloven ikke et skattekonsern. Dette medfører at det ikke er foretatt noen samlet oppstilling på konsernets skatte-
posisjoner. Skattekostnad samt utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse i konsernregnskapet er således kun en sum av de respektive konsern-
selskapers skatteposisjoner. Det er valgt å ikke vise dette i notene. Konsernets skattekostnad framkommer slik:

9. SKATTETREKKSMIDLER

ALLSKOG SA stiller med bankgaranti på kroner 2 000 000 som sikkerhet for ansattes skattetrekksmidler.

KONSERNETS SKATTEKOSTNAD 2014 2013

Betalbar skatt  -    -   

Endring i utsatt skatt  -15 877 121  -1 577 451 

Formuesskatt  254 859  301 098 

Korreksjon av tidligere års skattekostnad  -   

Sum skattekostnad konsern   – 15 622 262  -1 276 353 
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10.  FORDRINGER/GJELD – KONSERNMELLOMVÆRENDE

Oversikten viser mellomværende mellom ALLSKOG SA og datter selskaper og tilknyttede selskaper

       31.12.14        31.12.13

Kortsiktig Fordring Gjeld Fordring Gjeld

ALLSKOG Bio AS  189 158  2 773 239  258 874  3 514 656 

Din Tur AS  77 943  428 968  119 805 

ALLSKOG Holding AS  814 583  165 160  200 000  2 308 946 

WoodNor AS  16 965 617 

Nord Energi AS  38 124  42 862  1 557 

Sum konsernmellomværende  18 085 425  2 938 399  930 704  5 944 964 

Langsiktig

Industriflis AS  3 000 000  3 000 000  -   

ALLSKOG Holding AS  41 986 741  26 301 000  41 986 741  24 301 000 

Annet konsernselskap  -    -    -    -   

Sum  44 986 741  26 301 000  44 986 741  24 301 000 

Lånet fra ALLSKOG SA til Industriflis AS på kr 3 000 000, er et ansvarlig lån uten avdragsavtale. For 2014 var avtalt rente 5 %. Lån fra ALLSKOG SA til 
ALLSKOG Holding AS består av 2 lån, ett på kr 35 000 000 og ett på kr 6 198 741. Lånene er renteberegnet til en rente på 5 %. ALLSKOG SA har pr 31.12.2014 
et lån på kr 26 301 000 fra ALLSKOG Holding AS. For 2014 var avtalt rente 5 %.  

11. LØNNS- OG PENSJONSKOSTNADER

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligato-
risk tjenestepensjonsordning. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller 
kravene i denne lov. 38 ansatte er pr 31.12.2014 knyttet til ytelsesbasert 
pensjonsordning. De øvrige ansatte er knyttet til en innskuddbasert 
pensjonsordning.

Sammenstilling av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser 
Selskapet har med virkning pr 01.01.2014 behandlet ytelsesbasert ordning 
etter IAS 19. Ved denne prinsippendring er akkumulert ikke resultatført 
estimatavvik pr 01.01.14 på kr 19 417 488 belastet med kr 14 174 768 direkte 

mot egenkapitalen og kr 5 242 722 som utsatt skattefordel. Ansatte 
med ytelsesplan har sikret rett til fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak 
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og 
størrelsen på ytelsene fra folketrygden. 
 
Ved beregningen har faktuaren lagt følgende økonomiske forutsetninger 
til grunn: Diskonteringsrente 3,0 %, forventet avkastning 3,0 %, lønns-
økning 3,25 %, G-regulering 3,0 %, regulering løpende pensjoner 0,1 %.  

MOR KONSERN

2014 2013 2014 2013

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  2 326 526  1 583 397   2 326 526  1 583 397 

Rentekostnader på påløpte pensjonsforpliktelser  1 536 827   -    1 536 827 

Forventet avkastning på pensjonsmidler  -1 526 976   -    -1 526 976 

Netto finanskostnader  131 452  -     131 452 

Administrasjonskostnader  563 452   -    563 452 

Amortisering av estimeringstap  597 035   -    597 035 

Aktuarmessig beregnet pensjonskostnad  2 457 978  2 753 735   2 457 978  2 753 735 

Kostnad underfinansiering gammel AFP-ordning  -117 000  -116 000   -117 000  -116 000 

Kostnad pensjonsordning adm dir  250 000  220 000   250 000  220 000 

Sum pensjonskostnad  2 590 978  2 857 735   2 590 978  2 857 735 

MOR KONSERN

2014 2013 2014 2013

Beregnede pensjonsforplktelser  -52 507 579  -46 792 280   -52 507 579  -46 792 280 

Pensjonsmidler  46 070 000  44 050 000   46 070 000  44 050 000 

Ikke resultatført estimatavvik  -    19 417 490   -    19 417 490 

Netto pensjonsmidler pr 31.12  -    16 675 210   -    16 675 210 

Overgang til IAS 19 pr 01.01.2014  -    -19 417 490   -    -19 417 490 

Netto pensjonsforpliktelse pr 31.12 - sikret  -6 437 579  -2 742 280   -6 437 579  -2 742 280 

Usikrede pensjonsordninger  -2 604 327  -2 554 989   -3 816 530  -3 654 989 

Herav pensjonsforpliktelser  -9 041 906  -5 297 269   -10 254 109  -6 397 269 
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Kostnader knyttet til ansatte i morselskap og datterselskaper som har 
innskuddsbasert pensjonsordning datterselskaper utgjør kr 814 000 
for morselskapet og kr 1 407 000 for konsernet. Av usikrede ordninger 
inngår forpliktelse knyttet til førtidspensjonsordning med adm. dir. kr 
2 470 000 pr 31.12.2014. Tilsvarende tall for 2013 var kr 2 020 000.

Spesifikasjon av lønn og godtgjørelse til styret, daglig leder og revisor:
• Det er i 2014 kostnadsført kr 585 000 i møtegodtgjørelse og 

honorar til styret.  
• Administrerende direktør har mottatt kr 1 361 580 i lønn 

og godtgjørelse, hvorav kr 184 808 er relatert til pensjons-
kostnad. Stillingen inngår i bedriftens generelle pensjons- 
og gruppelivsordning.

• Det er inngått en egen førtidspensjoneringsavtale fra fylte 
62 år til 67 år. Det er pr 31.12.2014 avsatt 

• kr 2 470 000 som forpliktelse til å dekke pensjonsavtalen 
for administrerende direktør. Ved avskjedigelse har 
 administrerende direktør krav på 6 mnd etterlønn. Det 
foreligger for øvrig ikke noen avtaler om eventuelle slutt-
vederlag ut over normal oppsigelsestid.

• Godtgjørelse til revisor for ALLSKOG SA er kostnadsført 
med kr 195 220 i honorar for lovbestemt revisjon og 

• kr 183 650 for attestasjonsoppgaver og andre revisjons-
relaterte tjenester i 2014. 

• For konsernet utgjør kostnadsført ordinært revisjons-
honorar kr 452 470 og kr 352 550 i andre tjenester.

SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNADER ANSATTE OG TILLITSVALGTE

MOR KONSERN

2014 2013 2014 2013

Lønninger  37 662 549  34 074 593   44 185 547  41 009 763 

Folketrygdavgift  5 609 583  5 273 661   6 744 833  6 552 856 

Pensjonskostnader  4 673 697  3 615 519   5 432 706  5 487 536 

Honorarer styret - tillitsvalgte  2 389 847  2 219 732   2 389 847  2 219 732 

Andre ytelser  2 556 448  1 583 497   2 954 204  1 586 062 

Sum lønns- og personalkostnader  52 892 124  46 767 002   61 707 137  56 855 949 

Antall ansatte pr 31.12 76 68 93 85

12. VARELAGER OG PROSJEKTER I BEHOLNING

MOR KONSERN

31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13

Varelager av tømmer og flis  16 854 666  13 751 995  16 854 666  14 592 636 

Prosjekter i arbeid - skogbruksplan  3 437 021  3 260 000   3 437 021  3 260 000 

Prosjekter i arbeid - skogsdrift  15 835 268  17 550 882   15 835 268  17 550 882 

Ikke avsluttede virkesprosjekter  -    -     22 614 778  189 000 

øvrige prosjekter  720 013  41 580   2 472 459  2 709 203 

Sum prosjekter i arbeid  19 992 302  20 852 462  44 359 526  23 709 085 

Beholdning av ikke avsluttede virkesprosjekter for konsernet pr 31.12.2014 er hovedsakelig knyttet til tvistesak mot en leverandør i 
ett av datterselskapene.

13.1 EGENKAPITAL MOR

INNSKUTT  
ANDELSKAPITAL

TILLEGGS- 
ANDELER UDEKKET TAP FRI  

EGENKAPITAL SUM

Egenkapital pr 31.12.13  76 992 103  16 380 264  -    1 023 993  94 396 360 

Prinsippendring pensjon  -    -    -13 150 775  -1 023 993  -14 174 768 

Egenkapital pr 01.01.2014  76 992 103  16 380 264  -13 150 775  -    80 221 592 

Endringer kapitalforhold 2014  230 111  -410 646  -180 535 

Estimatavvik ført direkte over EK  -273 437  -1 858 374  -2 131 811 

årets resultat  13 429 154  1 858 374  15 287 528 

Avsatt utbytte  -   

Egenkapital pr 31.12.14  77 222 214  15 969 618  4 942  -    93 196 774 
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Høyre   49 

13.2 EGENKAPITAL I KONSERNET

INNSKUTT  
ANDELSKAPITAL

TILLEGGS- 
ANDELER UDEKKET TAP MINORITETS- 

ANDEL SUM

Egenkapital pr 31.12.2013  76 992 102  16 380 264  -8 450 926  -    84 921 440 

Prinsippendring pensjon  -    -    -14 174 768  -    -14 174 768 

Egenkapital pr 01.10.2014  76 992 102  16 380 264  -22 625 694  -    70 746 672 

Endringer kapitalforhold 2014  230 111  -410 646  -    -    -180 535 

årets resultat  -    -    12 981 801  -    12 981 801 

Utbytte til andelseierne  -1 491 070  -1 491 070 

Estimatavvik ført direkte over EK  -    -    -2 131 811  -    -2 131 811 

Effekt ved overgang fra TS til DS  -    -    -158 940  -    -158 940 

Egenkapital pr 31.12  77 222 213  15 969 618  -13 425 714  79 766 117 

Minoritetsinteresser pr 01.01     222 080 

Tilgang minoritet i 2014  1 293 110 

Minoritetens andel av res 2014     -750 496 

Minoritetsinteresser pr 31.12  764 694  -   

14. FINANSIELL LEASING

Investeringer gjort i 2 av datterselskapene er behandlet som finansiell leasing. Samlet bokført verdi av disse investeringene, som er klassifisert 
som varig driftsmiddel er kr 5 570 210. Samlet leasingforpliktelse tilknyttet disse leasingobjektene utgjør kr 5 574 088. årlige betalingsforpliktelser 
knyttet til disse leasingavtalene er:

ÅR 1 1 683 172

Ar 2 - 6 699 276

År 7-8 388 728
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Til generalforsamlingen i ALLSKOG SA

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for ALLSKOG SA, som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr 16 778 598, og konsern regnskap, 
som viser et overskudd på kr 12 231 305. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultat- regnskap og 
kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskaps prinsipper og andre 
noteopplysninger.

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

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, 
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, 
og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En 
revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene 
avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feil informasjon, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et 
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for 
å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskaps-
prinsippene er hensikts messige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen 
av års regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensikts messig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av selskapet og konsernet ALLSKOG SAs 
 finansielle stilling per 31. desember 2014 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i sam-
svar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om 
fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard 
for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», 
mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger 
i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Trondheim, 9. februar 2015
KPMG AS

Nina Straume Stene
Statsautorisert revisor
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