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Utkast til EITI rapportering 2012 

Agenda: 

 
• Mandat 

• Administrators arbeid 

• Resultat av rapporteringen 2012 

• Erfaringer 

2 



Mandat 

• Utgangspunkt: Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra 

petroleumsvirksomhet 

 

• Administrator skal: 
• Motta rapportering fra myndigheter og rettighetshavere over pengestrømmene 

 

• Sammenstille rapporteringen og så langt mulig søke å avklare eventuelle avvik 

 

• Utarbeide en rapport der det redegjøres for de rapporterte betalinger både på selskapsnivå og på aggregert 

nivå, og for eventuelle avvik og andre forhold det er særlig grunn til å fremheve for å gi et riktig bilde av 

pengestrømmene 
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Administrators arbeid 

• Vårt arbeid er gjennomført med utgangspunkt i Standard for Beslektede Tjenester, 

SBT 4400 Avtalte kontrollhandlinger 

 

• Arbeidet utgjør ikke revisjon eller begrenset revisjon 

 

• Avtalte kontrollhandlinger definert i forskrift og utdypet i rapporten 

 

• Formål: Bidra til gjennomsiktighet i pengestrømmene 

 

• Ikke formål: Å avdekke eventuelle misligheter eller feil begått av rettighetshavere eller 

myndigheter 
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Resultat av EITI rapportering 2012 
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Resultat av EITI rapportering 2012 

Resultat av rapportering 2012, aggregert: 
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Rapportering fra 73 selskaper og myndighetsorganer:  

  3 selskaper ingen beløp å rapportere 

66 selskaper rapporterte petroleumsskatt 

  9 selskaper rapporterte CO2- avgift 

  7 selskaper rapporterte NOX- avgift 

22 selskaper rapporterte arealavgift  



Resultat av EITI rapportering 2012 

Resultat av rapportering 2012, per betalingsstrøm: 
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Erfaringer fra 2012 rapporten 
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Antall avvik 

Antall selskap med avvik 



Erfaringer fra 2012 rapporten 

• Årsaker til avvik 

• Uteglemte betalinger og faktiske feil 

• Uteglemte renter  

• Medtatt skatter utenfor særskatteområdet 

• Medtatt NOx avgift til NOx fondet selv om spesifikt unntatt i veiledningen 

 

• Ca 1/4 av enhetene rapporterte etter fristens utløp 

• Mange rapporterte før fristen; forbedring fra tidligere 

• Enkelte nye selskap var ikke med i første påminnelse om rapportering 

• I tillegg var rapporteringen fra myndighetssiden strukturert og oversiktlig, med spesifikasjoner 

 

• Enkelte rapporteringsskjema ikke signert 

• Avsetningsinstruksen/ Statoil- Norges Bank 

• Statsregnskapet 
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