
NORTH ENERGY ASA - BETALINGSRAPPORT FOR ÅRSREGNSKAPET 2014 
 
Med virkning fra 1. januar 2014 er det innført nye lov- og forskriftsregler med krav om at regnskapspliktige 
som driver virksomhet innen utvinningsindustrien, skal utarbeide og offentligjøre en årlig rapport med 
opplysninger om sine betalinger til myndigheter på land- og prosjektnivå.  
 
North Energy ASA er et rendyrket leteselskap med aktiviteter på norsk sokkel. Selskapet hadde ved årets 
utgang 43 ansatte med kontorlokasjoner i Alta, Tromsø, Oslo og Stavanger. Selskapets betalinger for 
2014 omhandler primært kostnader i forbindelse med lisensarbeid og boring, kjøp av seismikk og EM data 
samt administrasjonen av selskapet. Mottaker av betalingene er hovedsakelig selskap i Norge bortsett fra 
et mindre antall betalinger i forbindelse med kjøp av lavfrekvente analyser og software-lisenser fra USA og 
England. Datterselskapet 4Sea Energy AS har kun virksomhet og betalinger innad i Norge, og har ingen 
faste ansatte.  
 
I følge verdipapirhandelloven § 5-5a «Rapportering om betalinger til myndigheter mv.». og 
regnskapsloven §3-5 og krav i forskrift av 20.12.2013 nr. 1682 om land for land rapportering, er selskapet 
pliktig til å rapportere betalinger som dekker følgende: 
 
1) den samlede betaling til hver myndighet i løpet av regnskapsåret, fordelt per land og fordelt per type 
betaling som nevnt i regnskapsloven § 2 nr. 5 bokstav a) til h), 
 
2) betalinger knyttet til et prosjekt skal også rapporteres per prosjekt og per type betaling som nevnt i 
regnskapsloven § 2 nr. 5 bokstav a) til h). Opplysningskravet i første ledd gjelder ikke for betalinger som 
tilsvarer mindre enn 800 000 kroner, som gjøres enkeltvis eller som flere sammenhørende betalinger 
innenfor samme regnskapsår.  
 
Når det er plikt til å gi opplysninger om betalinger kreves også at rapporten skal inneholde opplysninger 
om foretakets investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester fordelt på de 
enkelte land hvor foretaket driver virksomhet innen utvinningsindustrien. Det skal i rapporten opplyses om 
foretakets rentekostnad til andre foretak i samme konsern som er hjemmehørende i andre jurisdiksjoner 
enn foretaket.  
 
For regnskapsåret 2014 har North Energy følgende betalinger: 
 

Innbetalinger som overstiger 800 000 kroner 

Fra Til Beskrivelse Dato Beløp 

Skatteetaten North Energy ASA Skatteverdi av 
letekostnader 
2013 

18. 
desember 
2014 

353 690 825 

Skatteetaten North Energy ASA Renter av tilgode 
skatt 

18. 
desember 
2014 

5 101 869 

Nevnte innbetalinger dekker 78% av de skatterefunderbare letekostnadene som selskapet hadde i 2013. 
Disse kom til innbetaling desember 2014. Leteaktiviteten for 2013 inkluderte boring av 
avgrensningsbrønn i PL 535 Norvarg samt letebrønn i PL 299 Frode, samt kjøp av seismikk og selskapets 
administrasjonskostnader. Alle disse aktivitetene ble gjennomført i Norge.  
 
Selskapet har i 2014 ingen utbetalinger til myndighetene som overstiger 800 000 kroner.  
 
Selskapets investeringer for 2014 inkluderer boringer og IT relatert soft- og hardware. Total utgjorde 
investeringene fra boringer 112 039 556 kroner for 2014, hvorav 100 499 258 kroner av dette ble 



kostnadsført før årsslutt grunnet ikke kommersielle brønner. IT relaterte soft- og hardware utgjorde 
totalt 6 920 106 kroner for 2014. Selskapet har ingen salgsinntekt som følge av produksjon.  
 
Selskapet har ikke rentekostnader til andre foretak i konsernet som er hjemmehørende utenfor Norge.  
 
Denne rapporten vil bli offentligjort på selskapets hjemmeside www.northenergy.no. Rapporten sendes 
også til Brønnøysundsregistrene basert på samme frist som for årsregnskapet. I tillegg sendes rapporten 
til Finanstilsynet.  
 
Rapporten er ikke underlagt revisjonsplikt og er ikke revidert av ekstern revisor. 
 
Jeg erklærer herved at rapporten er utarbeidet og presentert basert på beste overbevisning og evne. Jeg 
er ikke kjent med andre forhold som vil ha innvirkning på rapporteringen.  
 
Alta, 25. mars 2015 
 

 
Knut Sæberg 
Konstituert administrerende direktør 
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