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ÅRSBERETNING FOR 2020 
 

Virksomhetens art og tilholdssted 
 
Norsk forening for oljeregnskap og –skatt (ORS) er en ideell forening med formål å være et 
forum for kunnskapsutvikling og å skape kontakt mellom medlemmene innenfor fagområdene 
oljeregnskap og –skatt.  Foreningen drives for tiden fra Larvik da foreningens mangeårige 
generalsekretær sa opp kontrakten med foreningen med virkning fra 1.juli, 2020. 
 
Styret har bestått av 8 personer i 2019.  Det er avholdt 3 styremøter i løpet av året.  
 
For å oppnå foreningens målsetning arrangerer ORS seminarer og kurs som retter seg mot 
medlemmene og andre aktører med tilknytning til oljeindustrien og som i liten grad tilbys av 
andre.  
 
Foreningens var i 2020 sterkt berørt av Covid-19 pandemien og ingen av foreningens faste 
arrangementer ble gjennomført. 
Kristiansand Symposiet, EY-kursene og Oljeskattekvelden er alle arrangementer som kun 
egner seg for fysiske møter mellom mennesker og gjennomføring var ikke forenelige med 
smitteanbefalingene fra myndighetene. 
 
 
Arbeidsmiljø og personale 
ORS har ingen ansatte.  
 
Likestilling 
Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling og 
det er 2 kvinner i styret av totalt 8 medlemmer.   
 
Ytre miljø 
Foreningen påvirker ikke nevneverdig det ytre miljø 
 
 

Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er 
tilstede. Til grunn for antagelsen ligger at foreningen fremdeles har en solid egenkapital, 
resultatprognoser for år 2021 og ORS' strategi for årene fremover. Foreningen er i en sunn 
økonomisk og finansiell stilling. 
 
Økonomisk resultat    
Årets resultat var NOK 99 331 (NOK 268 548 i 2019) og skriver seg fra verdiøkning på aksje- 
og obligasjonsfond med til sammen NOK 250 760. Driftsunderskuddet var NOK 155 445 (i 
2019 var driftsunderskuddet NOK 142 254). Overskuddet er disponert med NOK 49 560 til fri 
egenkapital og NOK 497 72 til Arthur T. Svennevigs minnefond. Ved årets utgang hadde 
foreningen en fri egenkapital på NOK 4 221 556, noe som er rikelig til å møte fremtidens 
utfordringer.  
 
Bidragsytere 
Vi takker alle bidragsytere, som dessverre i 2020 begrenser seg til kontingentstøtte fra 
medlemsbedriftene. 
 
Hendelser etter balansedagen 
Styret vurderer det slik at dersom vaksineringen mot Covid-19 trekker ut og smittesituasjon i 
samfunnet fortsatt er betydelig, vil Kristiansandsymposiet som er planlagt til andre uke i juni 
med sannsynlighet måtte utsettes til senere på året, eller i verste fall, også i 2021, avlyses.  
Styret håper at Covid-19 situasjonen til høsten er slik at EY kursene og Oljeskattekvelden vil 
kunne bli gjennomført som normalt. 



 
Framtidsutsikter   
ORS' kurs og konferansevirksomhet vil bli opprettholdt så lenge det er etterspørsel etter 
foreningens arrangementer. Samtidig vil foreningen følge kostnadsutviklingen nøye for å sikre 
en bærekraftig økonomi også i fremtiden.  
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