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Styrets beretning 2021 
 
 
Medlemsinformasjon og økonomi pr 31.12.21 
Antall medlemsbedrifter var 79 pr 31.12.21 (71 pr 31.12.20). 13 av disse medlemmene 
representerer rådgivere og tjenesteytere rettet mot Investor Relations.  
 
Foreningen hadde i 2021 inntekter på 159.129 kroner (153.665 kroner i 2020), hvorav 158.000 
kroner (150.000 kroner i 2020) i medlemsinntekter. Øvrige inntekter representerer renteinntekter 
på foreningens kontantbeholdning. Sum kostnader i 2021 var 78.683 kroner (94.886 kroner i 
2020), blant annet relatert til internett/web kostnader, sekretariatsfunksjonen, styremøter og 
årsmøte, samt styrehonorar. Samlet ga dette et overskudd på 80.447 kroner i 2021 (overskudd 
på 58.779 kroner i 2020) som vil øke foreningens egenkapital. 
 
NIRF hadde ved utgangen av 2021 en egenkapital på 1.352.449 kroner (1.278.936 kroner i 
2020), noe styret anser å være meget tilfredsstillende i forhold til foreningens aktiviteter.  
 
 
 
Medlemsaktiviteter 
I 2021 har NIRF avholdt fire ordinære medlemsmøter. Alle fire ble avhold som digitale 
medlemsmøter – et av møtene var i samarbeid med Oslo Børs (tre ordinære medlemsmøter i 
2020 – to digitale og et fysisk). 
 
 
Medlemsmøter 
10. mars 2021 ble det arrangert medlemsmøte med følgende tema: «EU taksonomi – hva har vi 
i vente i dialog med markedet». Møtet ble holdt digitalt og hadde 62 påmeldte. 
  
2. juni 2021 ble det arrangert medlemsmøte med følgende temaer: «Primærinnsidere og 
informasjonsplikt etter ikrafttredelsen av MAR» og «Digitale generalforsamlinger». Møtet ble 
holdt digitalt og hadde 168 påmeldte. 
 
30. september 2021 ble det arrangert medlemsmøte med følgende temaer: «Corporate access 
post korona», «Elektronisk rapporteringsformat for noterte foretak» og «Makroforedrag av Frank 
Jullum». Møtet ble holdt digitalt og hadde 47 påmeldte. 
 
17. desember 2021 ble det arrangert medlemsmøte med følgende tema: «Årsrapport og ESG 
rapportering». Møtet ble holdt digitalt og hadde 44 påmeldte. 
 
 
IR-seminar i samarbeid med Oslo Børs 
Det ble ikke avholdt IR-seminar i samarbeid med Oslo Børs i 2021 grunnet Covid-19. 
 
 
Fremtidsutsikter 
Med fortsatt stort fokus på IR-spørsmål i finansmarkedene har styret langsiktige ambisjoner om 
å fortsette å arrangere medlemsmøter med aktuelle IR-temaer og påfølgende diskusjoner, samt 
nettverksbygging.  
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Styresammensetning  
Siden generalforsamlingen 17. juni 2021 har styret bestått av følgende personer:  
Ingrid Aarsnes – Hexagon Composites (leder), Renate Birkeli – Targovax, Kjetil R. Krøkje – 
Storebrand, Mitra Hagen Negård – Gjensidige, Bård Stenberg – PGS, Jørn Syvertsen - 
Borregaard og Lars Valdresbråten - Equinor. Foreningens sekretær har vært Trine Sy, NFF. 
 
 
 

             Oslo, 25. april 2022 
 

     Styret i NIRF 
 
 
 
 
 

Ingrid Aarsnes, leder 
 
 
 

Renate Birkeli     Kjetil R. Krøkje 
 
 
 
Mitra Hagen Negård     Bård Stenberg 
 
 
 
Jørn Syvertsen     Lars Valdresbråten   
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Resultatregnskap for 2021
NORSK INVESTOR RELATIONS FORENING NIRF

2021 2020Note

158 000 150 000Medlemskontingent

158 000 150 000Sum driftsinntekter

(6 000)1, 2, 3, 7 (6 000)Styrehonorar

(72 683) (88 886)Annen driftskostnad

(78 683) (94 886)Sum driftskostnader

79 317 55 114Driftsresultat

1 129 3 665Annen renteinntekt

1 129 3 665Sum finansinntekter

1 129 3 665Netto finans

80 447 58 779Ordinært resultat før skattekostnad

80 447 58 779Ordinært resultat

80 447 58 779Årsresultat

Overføringer

80 447 58 779Annen egenkapital

80 447 58 779Sum



Balanse pr. 31. desember 2021
NORSK INVESTOR RELATIONS FORENING NIRF

2021 2020Note

EIENDELER

Omløpsmidler

Fordringer

4 0004 10 000Kundefordringer

4 000 10 000Sum fordringer

1 348 4495 1 268 936Bankinnskudd, kontanter og lignende

1 348 449 1 268 936Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

1 352 449 1 278 936Sum omløpsmidler

1 352 449 1 278 936Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2021
NORSK INVESTOR RELATIONS FORENING NIRF

2021 2020Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

1 352 4496 1 272 002Annen egenkapital

1 352 449 1 272 002Sum opptjent egenkapital

1 352 4496 1 272 002Sum egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

0 6 934Mellomværende NFF

0 6 934Sum kortsiktig gjeld

0 6 934Sum gjeld

1 352 449 1 278 936Sum egenkapital og gjeld

Oslo, 15.04.2022

Ingrid Aarsnes
Styrets leder

Jørn Syvertsen
Styremedlem

Bård Stenberg
Styremedlem

Lars Edvard Valdresbråten
Styremedlem

Kjetil Ramberg Krøkje
Styremedlem

Renate Birkeli
Styremedlem

Mitra Hagen Negård
Styremedlem



Noter 2021
NORSK INVESTOR RELATIONS FORENING NIRF

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi.
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for
påregnelig ukurans. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Lønnskostnader etc
2021 2020

Styrehonorar 6 000 6 000
Sum 6 000 6 000
Foretaket har ikke ansatte

Note 2 - Ytelser til ledende personer
Lønn Pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse

Ytelser til daglig leder 0 0 0

Ledende person Lønn Pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse

Ingrid Aarsnes (styreleder) 1 000
Renate Birkeli (styremedlem) 1 000
Mitra Hagen Nergård (styremedlem) 1 000
Kjetil Ramberg Kjøkje (styremedlem)  1 000
Bård Stenberg (styremedlem) 1 000
Jørn Syvertsen (styremedlem)  1 000



Total ytelse til andre ledende personer 0 0 6 000

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon
Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. 

2021 2020

Kundefordringer til pålydende  4 000  10 000
Avsatt til dekning av usikre fordringer

Netto oppførte kundefordringer  4 000  10 000

Note 5 - Bankinnskudd
Posten inneholder kun frie midler.

Note 6 - Egenkapital
Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2021 1 272 002 1 272 002
Årets resultat 80 447 80 447
Egenkapital 31.12.2021 1 352 449 1 352 449

Note 7 - Antall årsverk
Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 8 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



 VALGT REVISORS BERETNING 

 Til generalforsamlingen i Norsk Investor Relations Forening 

 Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 

 Konklusjon 
 Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Investor Relations Forening (NIRF) som består av 
 styrets beretning, balanse per 31. desember 2021, resultatregnskapet for regnskapsåret 
 avsluttet per denne dato samt årsoppgave fra Storebrand Bank. 

 Etter min mening er årsregnskapet fullstendig og gir et rettvisende bilde av foreningens 
 finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet 
 per denne dato. 

 Grunnlag for konklusjonen 
 Revisjonen er utført ved å gjennomgå de ovennevnte dokumentene. 

 Styrets ansvar for årsregnskapet 
 Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med foreningens vedtekter. 
 Foreningens styre har en instituert plikt til å ivareta formuesforvaltningen i foreningen på en 
 fullgod måte. Styret bør hvert år i forbindelse med medlemmenes årsmøte legge frem fullgod 
 oversikt over eiendeler og gjeld og hvordan inntekter er anskaffet og utgifter er anvendt. 
 Grunnlaget for denne plikt er basert på at ledelsen gjennom medlemmenes beslutning og ut i 
 fra foreningens formål, er stilt til disposisjon ressurser som skal tjene til å nå medlemmenes 
 felles mål instituert ved etableringen av foreningen. 

 Oslo, 9. mai 2022 

 _________________________ 
 Anders Christian Rønning 
 Valgt revisor på årsmøtet 2021 i NIRF 
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