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OLJEDIREKTORATET

SELSKAPSINFORMASJON VED SØKNAD TIL TFO 2019
Hvert enkelt selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2019, skal innen søknadsfristen
oversende informasjon om selskapet til myndighetene. Selskaper som sender inn søknad på vegne
av en gruppe, skal gjøre de andre selskapene i gruppen oppmerksom på at hvert selskap må sende
inn slik informasjon til myndighetene, også ved søknad om tilleggsareal til eksisterende
utvinningstillatelse.
Innlevering og vedlegg
Selskapsinformasjon sendes sammen med søknadsbrev, og ev. kvittering for innbetalt
søknadsgebyr til Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet.
Oljedirektoratet
Filene legges i en mappe som navngis tfo2019-applicationletter-"companyname" og mappen må
komprimeres ("zip"). Det skal ikke være undermapper og zip-filen må ikke passordbeskyttes.
Oversendelsen gis tittelen tfo2019-applicationletter-"companyname" og sendes via L2S Authority
Communication til Oljedirektoratet.
Olje- og energidepartementet
Filene sendes til Olje- og energidepartementet (OED) i valgfritt elektronisk format. L2S Authority
Communication er en mulig kanal som kan benyttes for i år.
Fristen for innlevering er tirsdag 27. august 2019 kl. 12.00. Det oppfordres til å levere i god tid
før søknadsfrist.
Kvittering for mottatt søknad vil bli oversendt. Merk! Noe ekspedisjonstid må påregnes.
Filer skal navngis som under:
Navn på fil
Soknadsbrev_"Selskapsnavn"
Selskapsinformasjon_"Selskapsnavn"
CompanyInformation
Soknadsgebyr_"blokknummer"
Arsrapport_"selskapsnavn"
Kvartalsregnskap_"dato"

Format
.pdf
.pdf
.xlsx
.pdf
.pdf
.pdf

Beskrivelse
Søknadsbrev
Selskapsinformasjon
Excel-boken "CompanyInformation"
Kvittering på betalt søknadsgebyr
Årsrapport
Siste kvartalsregnskap

Tabeller med selskapsinformasjon:
Excel-boken "CompanyInformation" finnes på ODs internettsider www.npd.no/tfo2019 og
inneholder alle tabeller nevnt under.
Skjemaet kan fylles ut på norsk eller engelsk der det ikke skal velges fra nedtrekksmeny.
Innhold
Selskapsinformasjonen skal inneholde oversikt over:
1. Eierstruktur og organisasjon i Norge
2. Selskapets størrelse og erfaring
3. Selskapets finansielle situasjon
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1. Selskapets eierstruktur og organisasjon i Norge
Det vises til forskrift av 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 8 i), hvor det bes
om beskrivelse av søkerens organisasjon og kompetanse.
Det skal gis en oversikt over selskapets eierstruktur med en liste over de viktigste eiere/eiergrupper
og deres eierandel. Det bes også om opplysninger om hvor selskapet er registrert, selskapets
hovedsete samt om styrets sammensetning med angivelse av styremedlemmenes bopel og
nasjonalitet.
Det skal videre gis en oppdatert status vedrørende selskapets organisasjon i Norge på
søknadstidspunktet. Oversikten skal dokumentere selskapets organisasjon med hensyn til
kompetanse og kapasitet. Dersom det er fastsatt vilkår i forbindelse med prekvalifisering av
selskapet som rettighetshaver eller operatør, skal det klargjøres hvordan selskapet har tenkt å
innfri, eller har innfridd, disse vilkårene.
Redegjørelsen skal ledsages av et organisasjonskart som viser selskapets egne ansatte. Det skal
kun tas med eget personell i posisjoner som faktisk er besatt. Konsulenter skal også fremkomme
av oversikten.
Selskaper som har vært etablert i Norge i mange år, skal kun fokusere på eventuelle endringer i
eierstrukturen og organisasjonsendringer for deres virksomhet i Norge som kan være relevante for
evalueringen av søknaden. Har selskapet gjennomført betydelige endringer i sin organisasjon når
det gjelder kompetanse og kapasitet, skal det leveres dokumentasjon som beskrevet ovenfor.
Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet kan på selvstendig grunnlag be om tilleggsdokumentasjon.
I de tilfeller hvor selskapet er del av et internasjonalt selskap, skal større endringer i morselskapet
også fremkomme.
Redegjørelsen anbefales begrenset til inntil tre sider tekst.
2. Selskapets størrelse/erfaring
Det vises til forskrift av 27.juni 1997 nr.653 til lov om petroleumsvirksomhet § 8 h), hvor det bes
om opplysninger om søkerens erfaring og tekniske kompetanse, jfr også § 10 a).
Opplysninger om selskapets størrelse og erfaring i og utenfor Norge gis ved å fylle inn skjema
"Table 6: Size and Experience". Skjemaet skal leveres som en del av Excel-boken
"CompanyInformation". Utdypende kommentarer og presiseringer skal begrenses.
3. Selskapets finansielle situasjon
Det vises til forskrift av 27.juni 1997 nr.653 til lov om petroleumsvirksomhet § 8 e), hvor det bes
om opplysninger om søkerens virksomhet, herunder finansiell kapasitet, jfr også § 10 a). En
oppdatert og utfyllende redegjørelse knyttet til søkernes finansielle status skal sendes inn i
forbindelse med TFO 2019.
Rapportering for ulike kategorier selskaper:
a) Selskaper med finansiell kredittvurdering
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Selskaper som har en finansiell kredittvurdering ("rating") fra internasjonale
kredittvurderingsbyråer, skal oppgi denne i skjemaet "Table 7: Financial status" sammen
med finansielle nøkkeltall. Skjemaet skal leveres som en del av Excel-boken
"CompanyInformation".
b) Selskaper uten finansiell kredittvurdering
Selskaper uten finansiell kredittvurdering fra internasjonale kredittvurderingsbyråer skal i
tillegg til å fylle ut skjemaet "Table 7: Financial status" som skal leveres i Excel-boken
"CompanyInformation":
•
•
•

•

•

forklare hvordan de planlegger å ivareta de finansielle forpliktelser som antas å følge av
en eventuell tildeling av omsøkte utvinningstillatelser.
inkludere årsrapport samt siste kvartalsregnskap i .pdf-format. Hvis det er aktuelt, skal
det foreligge årsrapport både for det norske selskapet og morselskapet/konsernet.
Hvis selskapet har en vesentlig andel av sin virksomhet på norsk sokkel, skal det i
tillegg:
o redegjøre for de samlede planlagte finansielle forpliktelser og hvordan disse vil
bli dekket opp i tre år fremover
o hvilke leteforpliktelser selskapene har i sin totale portefølje
o gi utdypende kommentarer vedrørende eksisterende funn i selskapets portefølje,
sikre reserver og forventet fremtidig produksjon utover en lengre tidshorisont
enn 2022. Her kan selskapet referere til eventuell rapportering til Revidert
Nasjonalbudsjett.
utarbeide en oppstilling som viser forventet kontantstrøm i perioden 2020 til 2022 for
det norske selskapet. Oppstillingen bør utarbeides ved bruk av den indirekte modellen i
henhold til "Foreløpig Norsk RegnskapsStandard Kontantstrømoppstilling" fra oktober
1995, revidert i juni 2008.
gi utfyllende kommentarer om kapitalstrukturen. Denne redegjørelsen bør omhandle
kilde for gjeld (bank, obligasjoner, morselskap mv.) og kilde for eventuell ny
egenkapital (morselskap, børs mv.). Løpetiden på selskapets lån bes oppgitt.

Redegjørelsen anbefales begrenset til inntil fem sider.
Er selskapet en del av et internasjonalt selskap, skal informasjonen i skjemaet "Table 7: Financial
status" referere seg til hele konsernet.
Dersom det eksisterer særskilte forhold som kan påvirke selskapets finansielle evne til å oppfylle
sine nåværende eller fremtidige forpliktelser vedrørende virksomheten på norsk sokkel, bes dette
oppgitt.

3

