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Trinn 1 | Grunnleggende petroleumsbeskatning
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Trinn 2 | Oljeregnskapsteori og praksis
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Trinn 3 | Verdivurderinger og nedskrivninger i oljeindustrien
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Introduksjon
II regi av Norsk forening for oljeregnskap og –skatt
(ORS) har vi i flere år arrangert fagkurs for olje og
gass-/oljeserviceindustrien. Kursene har rettet seg
mot et bredt utvalg av deltagere fra alle nivåer i
organisasjonen. Flere tusen deltagere har gjennom
årene dratt nytte av disse kursene, og i tillegg til en
faglig kompetanseheving gir kursene en god anledning
til å bygge nettverk i industrien.
For å styrke og bygge videre på hovedformålet med å
sikre kompetanseutviklingen i industrien, har ORS,
som utviklet den opprinnelige kursporteføljen,
samarbeidet med EY om å videreutvikle kursene.
Sammen har vi skapt et bredere tilbud tilpasset
industriens behov. For 2022 har vi satt sammen et
kompetanseutviklingsprogram over tre trinn.
Kurset er tilpasset deg som er ansatt i oljerelatert
virksomhet eller som er interessert i industrien.
Trinn 1 består av to grunnleggende kurs. På
”Introduksjonskurs i regnskapsføring for virksomhet
under samarbeidsavtale” får du innføring i
lisensregulering og regnskapsføringsprinsipper
for oljeselskaper. På ”Grunnleggende petroleumsbeskatning” får du innføring i de særlige skattereglene
som gjelder for oljebransjen.

Trinn 2 bygger videre på grunnkompetansen i trinn 1.
I kurset «Oljeregnskapsteori og praksis» fordyper vi
oss i regnskapsreglene som gjelder for selskaper som
avlegger regnskap i henhold til norske og
internasjonale regnskapsregler. Kurset
«Videregående petroleumsbeskatning» går mer
inngående inn på problemstillinger som er spesielle
for bransjen.
Trinn 3 består av to fordypningskurs som forutsetter at
deltagerne har tilegnet seg kompetansen fra trinn 1 og
trinn 2 eller har bred industriell erfaring knyttet til
disse temaene. Kjøp, salg og bytte av lisensandeler
medfører en rekke regnskaps- og skattemessige
utfordringer, og disse blir inngående behandlet i kurset
«Overdragelse av lisensandeler». På kurset
«Verdivurderinger og nedskrivninger i oljeindustrien»
diskuterer vi generelle verdivurderingsmetoder,
kjøpsprisallokering (PPA – Purchase Price Allocation),
skattemessige effekter og nedskrivningsvurderinger.
Basert på denne trinnvise oppbyggingen kan du og
selskapet sammen etablere et utviklingsprogram etter
hvert som du oppnår kompetanse innenfor ditt fagfelt.

Velkommen til kurs

Trinn 1
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Trinn 2
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Trinn 3
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Trinn 1

Introduksjonskurs i regnskapsføring for
virksomhet under samarbeidsavtale

I samarbeid med EY har Norsk forening for oljeregnskap
og –skatt (ORS) utviklet et kompetanseprogram over
3 trinn tilpasset ansatte i oljerelatert virksomhet eller
andre interesserte innenfor industrien.

Dato:

19. september 2022

Tidspunkt:

Kl. 08:30-16:00
(Kaffe fra kl. 08:15)

Kursbeskrivelse

Pris:
Medlemmer:
Ikke-medlemmer:

Det eksisterer et omfattende avtaleverk for
regnskapsrapportering for virksomhetene som opererer
på norsk sokkel. På kurset vil du få en gjennomgang av
avtaleverket som gjelder for siste konsesjonsrunde med
hovedvekt på samarbeidsavtalen og regnskapsavtalen.
Vi gjennomgår også hovedprinsippene for innarbeiding
av lisensavregningen i selskapsregnskapet.
Følgende hovedområder vil bli behandlet:
• Bransje oversikt
• Organisering av petroleumsvirksomheten i Norge
• Hovedtrekkene ved lisensregulering i Norge
• Oversikt over standard samarbeidsavtale for siste
konsesjonsrunde
• Oversikt over standard regnskapsavtale utarbeidet for
siste konsesjonsrunde med hovedvekt på:
− Kontantbehov
− Avregning
− Felleskonto
− Allokering av kostnader
− Samarbeidsregnskap
− Prinsipp for innarbeidelse av avregninger i
selskapsregnskap
− Regnskapsrutiner

Målgruppe
Kurset er tilpasset deg som er nyansatt eller som har
behov for å sette deg inn i hvilke regler oljeselskapene
må forholde seg til når det gjelder regnskapsføring.
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kr. 4 200
kr. 5.200

Kursansvarlig:
Tor Inge Skjellevik
Foredragsholdere:
Tor Inge Skjellevik, partner EY, June Bjorheim, senior manager
EY, Kristine Morsund, manager EY og Sindre Tjetland, senior EY
Påmelding til:

www.ors.no eller
post@ors.no

Påmeldingsfrist:

30. august 2022

Ved avmelding etter denne datoen belastes kursavgiften
i sin helhet.
Sted for seminaret (adresse):
Ernst & Young AS, Vassbotnen 11A, Forus
Ved spørsmål, vennligst kontakt Kjell Thore Thorsen i
ORS, tlf 991 67 899 eller se www.ors.no
Obligatorisk etterutdanning:
Etter vår vurdering inneholder kurset 7,5 timer innenfor
fagområdet regnskap

Trinn 1

Grunnleggende petroleumsbeskatning

I samarbeid med EY har Norsk forening for oljeregnskap
og –skatt (ORS) utviklet et kompetanseprogram over
3 trinn tilpasset ansatte i oljerelatert virksomhet eller
andre interesserte innenfor industrien.

Dato:

20. september 2022

Tidspunkt:

Kl. 08:30-16:00
(Kaffe fra kl. 08:15)

Kursbeskrivelse

Pris:
Medlemmer:
Ikke-medlemmer

kr. 4 200
kr. 5 200

Kursansvarlig:

Tor Inge Skjellevik

På kurset vil deltakerne få en innføring i beskatning av
petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. I
løpet av kurset vil vi vise teori i praksis for eksempel i
beregning av betalbar skatt, utsatt skatt og permanente
forskjeller for oljeselskap.
Følgende hovedområder vil bli behandlet:
• Skattelovgivning, herunder petroleumsskatteloven
• Gjennomgang av de viktigste områdene innenfor
petroleumsbeskatning
− Nye regler vedrørende omlegging av særskatt til
en kontantstrømskatt
− Eksisterende regler og overgangsregler i
forbindelse med omlegging av særskatt
− Normpris
− Overdragelser av lisenser §10 vedtak
(overordnet innføring)

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for deg som er nyansatt
eller som har behov for innføring i grunnleggende
petroleumsbeskatning på norsk sokkel, samt forstå
effektene av de ulike elementene i skattesystemet.

Foredragsholdere:
Eivind Galta, partner og advokat EY og Ole
Stanghelle, senior manager EY
Påmelding til:

www.ors.no eller
post@ors.no

Påmeldingsfrist:

31. august 2022.

Ved avmelding etter denne datoen belastes kursavgiften
i sin helhet.
Sted for seminaret (adresse):
Ernst & Young AS, Vassbotnen 11A, Forus
Ved spørsmål, vennligst kontakt Kjell Thore Thorsen i
ORS, tlf 991 67 899 eller se www.ors.no
Obligatorisk etterutdanning:
Etter vår vurdering inneholder kurset 7,5 timer innenfor
fagområdet skatt.
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Trinn 2

Oljeregnskapsteori og praksis

I samarbeid med EY har Norsk forening for oljeregnskap
og –skatt (ORS) utviklet et kompetanseprogram over
3 trinn tilpasset ansatte i oljerelatert virksomhet eller
andre interesserte innenfor industrien.

Kursbeskrivelse
På kurset vil vi ta for oss generell oljeregnskapsteori
som gjelder for olje og gass virksomheten med
hovedvekt på USGAAP og IFRS. Vi vil belyse teorien
med eksempler fra norsk praksis de siste årene.
«Oljeregnskapsteori og praksis» fortsetter der kurset
«Introduksjonskurs i regnskapsføring for virksomhet
under samarbeidsavtale» slutter, og inkluderer
ulike regnskapsmessige forhold knyttet til olje og
gassvirksomhet, utover innarbeidelse av avregningen
(jfr. kurset «Introduksjonskurs i regnskapsføring for
virksomhet under samarbeidsavtale»).
Følgende hovedtemaer vil bli behandlet:
• Oversikt over petroleumsvirksomheten i Norge
• Forretningsprosessene til olje- og gassproduserende
virksomhet
• ”Successful effort” metoden
• Regnskapsmessig klassifisering av olje- og
gassreserver
• Avskrivninger og nedskrivninger
• Aktiverte renter
• Nedskrivninger
• Fjerning- og nedstengningsforpliktelser
• Skatt (hovedtrekkene ved skatteberegningen til
oljeselskaper)
• Over-/underlift
• Derivater i oljeindustrien
• IFRS utvalgte problemstillinger
I løpet av kurset vil vi løse oppgaver innenfor de
områdene kurset omhandler.

forholde seg til. Kurset bygger på «Introduksjonskurs
i regnskapsføring for virksomhet under
samarbeidsavtale» på trinn 1.
Dato:

21.-22. september 2022

Tidspunkt:

Kl. 08:30-16:00
(Kaffe fra kl. 08:15)

Pris:
Medlemmer
Ikke-medlemmer

kr. 7 500
kr. 8 500

Kursansvarlig:
Tor Inge Skjellevik
Foredragsholdere:
Tor Inge Skjellevik, partner EY, Sindre Eltarvåg, senior
manager EY, June Bjorheim, senior manager EY, Kristine
Morsund, manager EY og Mathias Misje, senior EY

Påmelding til:

www.ors.no eller
post@ors.no

Påmeldingsfrist:

1. september 2022

Ved avmelding etter denne datoen belastes kursavgiften
i sin helhet.
Sted for seminaret (adresse):
Ernst & Young AS, Vassbotnen 11A, Forus
Ved spørsmål, vennligst kontakt Kjell Thore Thorsen i
ORS, tlf 991 67 899 eller se www.ors.no
Obligatorisk etterutdanning:
Etter vår vurdering inneholder kurset 15 timer innenfor
fagområdet regnskap.

Målgruppe
I samarbeid med

Kurset er tilpasset deg som har relativt liten erfaring
fra oljebransjen eller andre som ønsker å sette
seg inn i hvilke regnskapsregler oljeselskapene må
Norsk forening for
Oljeregnskap og -Skatt
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Tr
Triinn 2

Videregående petroleumsbeskatning

I samarbeid med EY har Norsk forening for oljeregnskap
og –skatt (ORS) utviklet et kompetanseprogram over
3 trinn tilpasset ansatte i oljerelatert virksomhet eller
andre interesserte innenfor industrien.

Dato:

15. november 2022

Tidspunkt:

Kl. 08:30-16:00
(Kaffe fra kl. 08:15)

Kursbeskrivelse

Pris:
Medlemmer
Ikke-medlemmer

På kurset tar vi for oss noen av de mest
sentrale nyheter og problemstillinger innenfor
petroleumsbeskatningen inkludert ordningen med
refusjon av skatteverdien av letekostnader. Vi vil også
gjennomgå problemstillinger relatert til skatte- og
regnskapsmessige forhold opp mot balanseføring og
utgiftsføring innenfor de ulike fasene til oljeselskaper
med hovedvekt på driftsfasen. Vi vil belyse
problemstillingene med praktiske eksempler.

Målgruppe
Kurset passer for deg som jobber med skatt og/
eller oljeregnskap til daglig, og som har gjennomført
kursene på trinn 1, herunder kurset «Grunnleggende
petroleumsbeskatning». Kurset kan likevel tas separat,
men det forutsettes da at du har dyptgående kunnskap
om skatte- og regnskapsprinsipper for oljeselskap.

kr. 4 200
kr. 5 200

Kursansvarlig:
Tor Inge Skjellevik
Foredragsholdere:
Eivind Galta, partner og advokat EY,
Ole Stanghelle, senior manager EY
Påmelding til:

www.ors.no eller
post@ors.no

Påmeldingsfrist:

26. oktober 2022.

Ved avmelding etter denne datoen belastes kursavgiften
i sin helhet.
Sted for seminaret (adresse):
Ernst & Young AS, Vassbotnen 11A, Forus
Ved spørsmål, vennligst kontakt Kjell Thore Thorsen i
ORS, tlf 991 67 899 eller se www.ors.no
Obligatorisk etterutdanning:
Etter vår vurdering inneholder kurset 7,5 timer innenfor
fagområdet skatt.
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Trinn 3

Overdragelser av lisensandeler

I samarbeid med EY har Norsk forening for oljeregnskap
og –skatt (ORS) utviklet et kompetanseprogram over
3 trinn tilpasset ansatte i oljerelatert virksomhet eller
andre interesserte innenfor industrien.

Dato:

16. november 2022

Tidspunkt:

Kl. 08:30-16:00
(Kaffe fra kl. 08:15)

Kursbeskrivelse

Pris:
Medlemmer
Ikke-medlemmer

Overdragelse av lisenser blir stadig mer aktuelt som
følge av selskapenes porteføljeoptimalisering og fokus
på kjerneområder. Videre har vi i den senere tid sett
stor grad av konsolidering og oppkjøpsaktivitet på
norsk sokkel, både ved kjøp av hele selskap og kjøp av
enkeltlisenser.
I dette kurset vil vi ta for oss regnskapsmessige
og skattemessige problemstillinger knyttet til
lisensoverdragelser. Ved hjelp av eksempler vil
vi gjennomgå hvordan skattereglene virker inn
på regnskapsføringen av lisensoverdragelser.
Videre vil vi gå nærmere inn på bytter og andre
finansieringsmetoder som ble kort behandlet i kurset
«Oljeregnskapsteori og praksis»

Målgruppe
Kurset er tilpasset deg som har erfaring innenfor dette
fagområdet eller som har deltatt på kursene på trinn 1
og 2 i kompetanseutviklingsprogrammet.

kr. 4 200
kr. 5 200

Kursansvarlig:
Tor Inge Skjellevik
Foredragsholdere:
Eivind Galta, partner og advokat EY, Tor Inge Skjellevik,
partner EY, Sindre Eltarvåg, senior manager EY og June
Bjorheim, senior manager EY
www.ors.no eller
post@ors.no
27. oktober 2022
Ved avmelding etter denne datoen belastes kursavgiften
i sin helhet.
Sted for seminaret (adresse):
Ernst & Young AS, Vassbotnen 11A, Forus
Ved spørsmål, vennligst kontakt Kjell Thore Thorsen i
ORS, tlf 991 67 899 eller se www.ors.no
Obligatorisk etterutdanning:
Etter vår vurdering inneholder kurset 7,5 timer hvorav
50% innenfor fagområdet regnskap og 50 % innenfor
fagområdet skatt.
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Trinn 3

Verdivurderinger og nedskrivninger
i oljeindustrien

I samarbeid med EY har Norsk forening for oljeregnskap
og –skatt (ORS) utviklet et kompetanseprogram over
3 trinn tilpasset ansatte i oljerelatert virksomhet eller
andre interesserte innenfor industrien.

Kursbeskrivelse
På kurset vil vi diskutere verdivurderinger
innen oljeindustrien og fokus på generelle og
industrispesifikke verdivurderingsmetoder, allokering
av vederlaget i transaksjoner (PPA — Purchase Price
Allocation), skattemessige effekter av transaksjonene
og nedskrivningsvurderinger.
Nedskrivningsvurderinger innen oljeindustrien krever
komplekse vurderinger, særlig knyttet til skatt. Vi vil
derfor i detalj diskutere kravene iht. IFRS (IAS 36) og
hvordan disse kan tilfredsstilles på en praktisk måte. Vi
vil også gjennomgå reglene under USGAAP og NGAAP.
Følgende hovedområder vil bli behandlet:
• Verdivurderingsmetoder ved verdivurdering av
letelisenser og produserende felt
• Fastsettelse av avkastningskrav
• Bruk av realopsjoner
• Kjøpsprisallokering — verdivurdering av materielle og
immaterielle eiendeler og forpliktelser
• Nedskrivningsvurderinger
− IAS 36
− Før/etter skatt
− Behandling av utsatt skatt
− Bruk av pålitelighetsintervall
− Fjerningseiendel/-forpliktelse

Målgruppe
Kurset er tilpasset deg som har bred erfaring
innenfor dette fagområdet. Kurset vil bestå av en
innledende innføring, men vil ha hovedfokus på særlige
problemstillinger knyttet til verdivurderinger og
nedskrivningsvurderinger.
Dato:

17. november 2022

Tidspunkt:

Kl. 08:30-16:00
(Kaffe fra kl. 08:15)

Pris:
Medlemmer
Ikke-medlemmer

kr, 4 200
kr. 5 200

Kursansvarlig:
Tor Inge Skjellevik
Foredragsholdere
:Erik Tvedt, manager EY
Rodrigo Siegle, senior manager EY
Påmelding til:

www.ors.no eller
post@ors.no

Påmeldingsfrist:

28. oktober 2022

Ved avmelding etter denne datoen belastes kursavgiften
i sin helhet.
Sted for seminaret (adresse):
Ernst & Young AS, Vassbotnen 11A, Forus
Ved spørsmål, vennligst kontakt Kjell Thore Thorsen i
ORS, tlf 900 65 228 eller se www.ors.no
Obligatorisk etterutdanning:
Etter vår vurdering inneholder kurset 7,5 timer innenfor
fagområdet regnskap.
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