Styrets beretning for 1972

Den norske stats oljeselskap A/S ble stiftet 18. september
1972, basert på Stortingets vedtak av l1~. juni s.å. Styrets
årsberetning og regnskap omfatter fØlgelig tidsrommet 18.
september

—

31. desember 1972.

Styrets virksomhet har vært konsentrert om oppbyggingen av
selskapets organisasjon og tjirettelegging av den fremtidige
virksomhet.
Selskapets adm.direktør, Arve Johnsefl, tiltrådte
1. desember 1972 og ytterligere ansettelser forløper plan
messig, slik at man regner med å ha noe over 20 ansatte ved
utlØpet av 1.halvår 1973 og over det dobbelte ved 2.halVårS
utlØp.
Lederstilliflger innenfor tekniske områder samt markeds
fØring, Økonomi, admin2~straSjOfl og jus/avtaleforhold er allerede
besatt.
Selskapet har tatt i bruk egnede lokaler i leiet bygning i
Stavanger, med rikelige ~~vjdeisesmuligheter for fremtiden.
I St.prp. nr. 78 (1972—73) er det foreslått at de seks stats
deltakelsesavtaler (som bl.a. omfatter Frigg og Heimdal) samt
de tre “net—profit”-avtaler som staten har inngått, skal over
fØres til selskapet.
OppfØlgniflgefl av disse avtaler vil bli
et hovedområde for selskapets virksomhet i årene fremover.
Et annet viktig område vil bli deltakelsen ~ et rØr1edning~

!

selskap for transport av olje til Teesside, England, og gass
til Emd
,Tyskra Ekofisk-feltet. I dette selskap har
“Statoil” (det forkortede navn styret har vedtatt for Den
norske stats oljeselskap A/S) 50% av aksjene.
part vil bli eiet av Phillips-grUPPefl.

Den annen halv—

Det er også ventet at utlysningen av blokker i den norske del
•av feltet og eventuell utlysning av andre grenseblokker mot
den britiske sektor vil medfØre betydelige oppgaver for Statoil.
I kanskje ennå stØrre grad vil utviklingen nord for 62. bredde
grad by på store utfordringer for selskapet.

—2—

For å kunne oppfylle disse ~~~~jdsoppgaVer er det nØdvendig
med en -~j~strekkelig oppbygging av StatoilS egenkapital. For
inneværende års vedkommende er det ventet at selskapets aksje
kapital vil komme

~

i 155 millioner kroner.

Regnskapet bærer preg av at det i regnskapSPet’i0c~ ikke har
vært noen operatiV virksomhet.
StiftelSes og orgafliSa8~0n8~
0~~ostn1flger m.v. er aktiVert og regnskapet er avsluttet 1.
balanse, uten overskudd eller underskudd.

Oslo, den 16. mai 1973
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REVISJONSFIRMAET

ENDRESEN, KLETTE & Co.
Medlemmer av Norges Statsautoriserte Revisorers Forening
KARL-JOHAN ENDRESEN

HAAKON F. JENSSEN

RAGNAR M. KLETTE

EILERT LØYNING

AAGE SELDAL

Stavanger,
Jens Zetlitzgr. 47

Telefon 28221—28222
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REVISJONSBERETNING

for 1972
til generalforsamlingen i DEN N0RSI~ STATS OLJESELSKAP A/S

Vi har revidert selskapets årsoppgjØr for 1972 i samsvar med
god revisjonsskikk og gjeldende bestemmelser om revisjon.
Vi finner at regnskapet er fØrt og avsluttet i samsvar med
grunnsetningene for ordentlig regnskapsfØring. Selskapets
stiftelses- og organisasjonsomkostninger er i henhold til
aksjelovens § 80, femte ledd, aktivert.
Etter vår mening gir regnskapet uttrykk for selskapets
stilling pr. 31.deseitiber 1972 som er i samsvar med forsiktig
og god forretningsskikk.
Vi kjenner ikke til forhold som har betydning ved bedØmmelsen
av selskapets stilling og virksomhet utover det som fremgår
av årsregnskapet og styrets årsberetning
Vi tilrår at det fremlagte årsregnskap fastsettes som selskapets
regnskap for 1972.
Stavanger den 23.mai 1973,
ENDRESEN, KLET

& Co.

sta saut.revisor

