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ÅRSBERETNING FOR 2022 
 

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 petroleumsskatt.  Foreningen drives av styremedlemmene da foreningens 
mangeårige generalsekretær sa opp kontrakten med foreningen med virkning fra 1.juli 2020. 
 
Styret har bestått av 8 personer i 2022.  Det er avholdt 2 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 arrangerte Kristiansand Symposium 13/14. juni, 3 EY- kurs i september og 3 
kurs i november og Oljeskattekvelden 30. november – alle med god deltakelse. 
 
Til sammen hadde foreningen 265 deltakere på sine arrangementer i 2022 – 20 flere enn i 
2021. 
 
 
Arbeidsmiljø og personale 
ORS har ingen ansatte.  
 
Likestilling 
Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling, men 
det er nå kun 1 kvinne i styret av totalt 8 medlemmer.  Styret vil arbeide med tiltak for å øke 
kvinneandelen. 
 
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 til 
stede. Til grunn for antagelsen ligger at foreningen fremdeles har en solid egenkapital, 
resultatprognoser for år 2022 og ORS' strategi for årene fremover. Foreningen er i en sunn 
økonomisk og finansiell stilling. 
 
Økonomisk resultat    
Årets resultat var et tap på NOK 150 298 (overskudd på NOK 843 657 i 2021). Tapet skriver 
seg fra en verdireduksjon på aksje- og obligasjonsfond, til sammen NOK 245 306. 
Driftsresultatet var NOK 90 133 (NOK 132 504 i 2021). 
Underskuddet er disponert med NOK 96 589 fra fri egenkapital og NOK 53 710 fra Arthur T. 
Svennevigs minnefond. Ved årets utgang hadde foreningen en fri egenkapital på  
NOK 4 790 742, noe som er rikelig til å møte fremtidens utfordringer.  
 
Bidragsytere 
Vi takker alle bidragsytere, både medlemsbedrifter og enkeltmedlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
 
 
Styret,  
Larvik, 16. mars 2023 
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