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Styrets beretning zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MOBIL OG 

MARKEDSFORHOLDENE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oljebransjen fikk i 1977 merke 

virkningene av landets stigende 

0konomiske problemer. Nedleggeiser 

og innskrenkninger i en rekke 

industrigrener f0rte til at 0kningen i 

total-forbruket av oljeprodukter ble 

nesten halvert fra 8,3% i 1976 til 

4,3% i 1977, Totalforbruket var i 

1977 9,8 millionerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m .̂ 

Det er forst og fremst omsetningen 

av tyngre fyringsoljer og sm0remidler 

som er blitt pavirket av den 

okonomiske stagnasjon. Det var 

direkte nedgang i forbruket av disse 

produkter i 1977 sett i forhold til 

1976. Derimot viste bensin- og 

destillat-forbruket 6 -7% okning i 

begge ar. Det er tydelig at folk 

verdsetter bruken av bil ti0yt. I 1977 

var det rekordartet 0kning i 

registreringen av nye biler. 

Destillat-forbruket ble i 0kende grad 

pavirket av oljeaktivitetene i 

Nordsjoen samt hi0yere 

elektrisitetspriser og redusert tilgang 

pa elektrisk kraft. F.eks. gikk salget 

av lettere fyringsoljer til 

husoppvarming opp med 5% til tross 

for en mildere vinter enn aret for. 

For Mobil fikk nedgangen i forbruket 

av tyngre fyringsoljer relativt liten 

betydning idet selskapet tradisjonelt 

kun har en meget beskjeden del av 

dette marked. Forbrukssvikten pa 

smoremidler, der markedsandelen er 

11,4%, fiar vffirt merkbar. Det er, 

imidlertid, gledelig a konstatere at 

Mobils datastyrte vedlikeholdssystem 

stadig far storre anseelse innen 

industrioljesektoren. Salget av Mobils 

revolusjonerende hielsyntetiske 

motorolje Mobil 1, med 

bensinsparende egenskaper, har 

oversteget forventningene. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 1977 ble oppf0relsen av 3 nye, 

moderne servicestasjoner pabegynt i 

henholdsvis Oslo, Bergen og 

Trondheim. Disse stasjonene ventes 

apnet i l0pet av 1978. 

Mobil tiar fiatt en oppmuntrende 

0kning i salget av bilpleiemidler og 

kioskvarer og leverer i dag n^rmere 

50% av stasjonenes behov for 

bilrekvisita og tilbudsartikler. 

Oppslutningen blant forhiandlerne er 

stadig 0kende. Denne tilleggsaktivitet 

fiar bidratt til a bedre avkastningen 

pa den betydelige kapital som er 

nedlagt i Mobils ca. 270 

stasjonsanlegg fra Kirkenes i nord til 

Mandal i syd. 

Styret vil peke pa de tiltagende 

problemer som fiar rammet bade 

selskap og bensinstasjonsforfiandlere 

p.g.a. de ulike bensinavgiftene i 

Norge og Sverige. Dette forhold har 

f0rt til betydelig lavere utsalgspriser i 

Sverige. Mobils relativt store andel 

av bensinsalget i grensestrokene gir 

noe av forklaringen pa nedgangen i 

markedsandelen fra 9,6% til 9,5% i 

1977. 

Selskapets arelange satsing pa 

leveranser til fiske- og frakteflaten 

langs hele kysten har i 1977 gitt 

tilfredsstillende resultater til tross for 

okende priskonkurranse innen dette 

marked. Forventningene til de 

betydelige investeringene i sentrale 

og moderne bunkringsanlegg for 

fiskeflaten i Nord-Norge er langt pa 

vei blitt oppfylt. 

Mobils salg av voks og 

voksemulsjoner, spesielt til 

sponplatefabrikker, har vist betydelig 

fremgang. Var utvidede og moderne 

emulsjonsfabrikk pa Sjursoya i Oslo 

har gjort oss meget 

konkurransedyktige pa dette felt. 

Markedsandelen for voks- og 

oljeemulsjoner var i 1977 ca. 50%. 

Mobil opprettholdt sin sterke stilling 

som leverand0r av smoremidler til 

den norske handelsflate i utenriksfart, 

Okende prispress har imidlertid f0rt 

til en noe avtagende inntjeningsevne, 

men virksomheten gir fortsatt et 

vesentlig bidrag til selskapets totale 

driftsresultat. 

OLJEPRISENE 

Overskuddet av oljeprodukter pa 

verdensmarkedet fortsatte i 1977. 

Ubalansen har oppstatt fordi de 

ledende selskapene er forpliktet 

overfor OPEG-landene 

(organisasjonen for de 

raoljeeksporterende land) til store 
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uttak av raolje. I tillegg har betydelige 

volumer vsert solgt til mindre 

selskaper. Samtid ig har 

ettersporselen i forb rukerlandene 

v s r t lav p.g.a. de internasjonale 

konjunkturer. Oljep roduktene som 

derfor harzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oversv0mmet markedet 

har skapt prispress, spesielt pa 

destillater og tyngre fyringsoljer. 

I Norge fortsatte den strenge 

priskontroll for bensiner og destillater 

i 1977, og i store deler av aret ga 

prisene ikke dekning for 

raffineringsomkostningene. 

Sommeren 1977 ble det imid lertid 

gitt en forholdsvis god 0kning i 

marg inene, noe som medf0rte en 

bedring. Vi har fortsatt arbeidet med 

a fa mynd ighetene til a godta 

prinsippet c m at grunnlaget for 

prisfastsettelsen ma v^ re at 

kostprisen skal dekke importp risen 

pa raoljen pluss raffineringsutg iftene. 

Vi tror vi har fatt forstaelse for dette 

synspunkt. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E G N S K A P S R E S U L T A T E T 

Arets overskudd for 

arsoppgjorsd isposisjoner er pa 

kr. 5.492.312 - etter ordinaere 

avskrivninger og finansielle utg ifter, 

som bl.a. omfatter renteutg ifter pa 

gjeld til beslektet selskap pa 

8,6 mill. kr. Regnskapet viser en 

bedring i forhold til 1976, men gir 

kun en avkastning pa 3% av den 

anvendte kapital. S^ rl ig i betraktning 

av at dette resultat inkluderer 

betydelige inntekter pa vare 

leveranser til norske skip i utiandet 

og tilfeld ige valutagevinster, gir 

virksomheten fortsatt ikke en 

tilfredsstillende avkastning . 

Mulighetene til nodvend ige 

fornyelser og utvidelser blir dermed 

betydelig redusert. Styret mener det 

er viktig a oke forstaelsen hos vare 

mynd igheter for en bedring av 

fortjenesten. Denne b0r sta i at 

rimelig forhold til de kostnader og 

den kapital som er nodvendig for a 

drive effektivt. 

Arets resultat etter arsoppg jors-

d isposisjoner viser et underskudd pa 

kr. 390 .909 , - som foreslas dekket av 

d isposisjonsfondet. 

ORGANISASJON 

Det har v^ r t god aktivitet innen 

selskapets styre og bedriftsutvalg og 

en rekke saker bade av forretnings-

og organisasjonsmessig karakter er 

blitt behandlet. Det harzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vsen avholdt 

5 styremoter i 1977. Styret har bl.a. 

tatt initiativ til a opprette verneomb ud 

og arbeidsmilJ0utvalg i trad med den 

nye lovg iving . 

Bedriftsutvalget har v s r t i funksjon i 

hele 1977 og har behandlet en rekke 

saker av betydning for miljo og 

trivsel. 

De ansatte er holdt ohentert g jennom 

referater i selskapets interne 

nyhetsmed ia. 

Ved utgangen av 1977 hadde 

selskapet ti lsammen 198 ansatte ved 

avdelingene i Oslo, Bergen, 

Trond heim og Tromso. 

UTSIKTENE FREMOVER 

De usikre tilstander i landets 

okonomi vil sannsynligvis fortsatt 

skape ytterligere reduksjon i den 

arlige markedsvekst. Styret ser 

likeledes med bekymring pa 

kostnadsutviklingen. Vart lagrings- og 

d isthbusjonsapparat og var 

organisasjon arbeider idag meget 

effektivt og er rimelig 

konkurransedyktig . Ytterligere 

rasjonaliseringstiltak blir vurdert pa 

bakgrunn av de analyser som er 

g jennomfort i 1977, og som tar sikte 

pa a bedre var konkurranseevne. 

Gjennomforing en av d isse tiltak bar 

kunne sikre selskapets fremtid ige 

levedyktighet. 

Styret vil ogsa understreke 

n0dvendigheten av en bednng i 

fortjenestemarg inene, slik at vi 

fortsatt kan ivareta 

forsyning svirksomheten til beste for 

forb rukerne. 

Oslo, den 24. april 1978. 
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Mobil i Norge zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Selv om Mobil-navnet er forholdsvis 

nytt i Norge og stammer fra slutten 

av 1950-arene, har selskapet lange 

tradisjoner som leverand0r av 

petroleumsprodukter her i landet. 

Selskapet har v^ rt en del av norsk 

n^ ringsliv i nsrmere 90 ar, idet 

Vacuum-sm0remidler ble solgt pa 

agentbasis helt fra 1890. Norsk 

Vacuum Oil Company A/S ble stiftet i 

1918 som et rent datterselskap av 

Vacuum Oil Company, med 

hovedkontor i Oslo. 

Ved fusjon i 1951 med Sporveienes 

Bensindepot NOR ble navnet 

forandret til NOR & Vacuum A/S. 

Derved skaffet selskapet seg ogsa 

kapasitet for lagring, distribusjon og 

salg av alle petroleumsprodukter 

gjennom en landsomfattende kjede 

av tankanlegg og bensinforhandlere. 

I 1957 ble selskapets navn forandret 

til Mobil Oil NOR A/S. I 1959 ble 

imidlertid de siste norske aksjonsrer 

kjopt ut, og selskapet fikk navnet 

Mobil Oil A/S Norge, som idag har 

ansvaret for all markedsf0ring av 

selskapets produkter her i landet. 

Ved utgangen av 1977 hadde Mobil 

Oil A/S Norge ca. 200 ansatte. 

Markedsandelen for bensin var i 

1977 9,5%. For destillatproduktene 

diesel, solar, lette fyringsoljer og 

petroleum var andelen totalt 8,4%, 

mens den for marine destillater 

(solar) alene var 10,5% av det 

norske markedet. Mobil hadde 

11,4% av markedet for smoremidler, 

og mer enn 1/4 av den norske 

handelsflate benytter Mobils 

sm0reoljer og fett. Totalt omsatte 

selskapet ca. 3,5 millioner fat 

petroleumsprodukter i Norge - d.v.s. 

ca. 550 millioner liter. 

Mobil er sikret leveranser av raolje 

fra en rekke land, blant annet Saudi 

Arabia og Nigeria. Videre kan nevnes 

at selskapets produksjon i Nordsjoen 

er stigende. I den britiske delen er 

utvinningen fra Beryl-feltet kommet 

godt igang, og fra 1979 vil 

Statfjordfeitet ytterligere sikre 

leveransene av raolje. 

Nar det gjelder ferdige produkter, er 

basis for forsyningene av drivstoff og 

fyringsoljer Mobils raffineri i 

Amsterdam. Om nodvendig kan vi 

trekke produkter fra en rekke andre 

Mobil-raffinerier verden over. 

Smoremidler leveres fra Mobils 

moderne blandingsfabrikk ved 

Uddevalla i Sverige. 

4 





Mobil  MinlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-MarKlJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. 
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1. Gjennomfort stil preger Mobils 

Pegasus-stasjoner. Denne stasjonen 

ligger ved 0stre Aker vei i Oslo. 

2. Mobil Mini-Marked med ren og delikat 

utstilling. 

3. Mobil 1 - en syntetisk smoreolje som 

ble introdusert i Norge i 1977 og som 

har slatt godt an pa det norske 

marked. 

SERVICESTASJONER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mobil har bygget opp et 

landsomfattende nett bestaende av 

ca. 270 servicestasjoner - fra 0s t fo l d 

til 0st-Finnmarl<. An leggene drives 

av forhandlere pa selvstendig 

uavhengig basis. Det er et viktig 

prinsipp at forhandlerne skal vaere 

herre i eget hus, og Mobi ls styrke er 

i h0y grad basert pa de lokale 

forhandleres forankring og posisjon i 

lokaisamfunnet. 

Pa grunn av gunstig 0konomisk 

utvikling som de senere ar liar 

resultert i et hoyt antall nyregistrerte 

biler, viste bensinsalget for 1977 en 

0kning pa ca. 7 % sammenl ignet med 

aret f0r. Mobils okning var pa ca. 

4 % , hvilket forte til en mindre svikt i 

markedsandelen for bensin. Dette 

skyldes bl.a. at Mobi l , som er godt 

representert langs svenskegrensen , 

taper omsetning til svenske stasjoner 

som selger bensinen vesent l ig 

rimeligere enn i Norge. Grunnen til 

prisforskjellen er lavere skatter og 

avgifter i Sver ige. 

I de senere ar er Mobi ls 

servicestasjoner bygget i henhold til 

Pegasus Design, en byggesti l som er 

utarbeidet av den kjente amer ikanske 

industridesigner Eliot Noyes. Det er 

tatt sikte pa at stasjonene 

presenteres i form og farger som glir 

naturlig inn i det omkr ing l iggende 

milj0. 

M O BIL M IN I -M AR KE D 

Mobil har i l0pet av de siste 10 arene 

bygget opp en frivil l ig innkjopskjede 

for bi l rekvisi ta, sport- og fri t idsartikler 

som selges g jennom stas jonenes 

Min i -Markeder . Ettersp0rselen etter 

disse varegruppene er stor og salget 

representerer et verdi ful l t t i lskudd i 

den enkel te forhandlers okonomi 

sammen med omsetn ingen av 

kioskvarer. 

M O BIL 1 

Mobil har rike tradisjoner som 

smoreol jese lskap og har i stor grad 

ledet utvikl ingen pa dette felt. 

Mobi ls syntet iske smoremid ler har 

al lerede i f lere ar v ^ r t i bruk innen 

norsk industri til spesiel t vanskel ige 

smoreoppgaver - f .eks. Mobi l 

Glygoyle for papir- og 

piast industr ien. 

Norske bii ister drar na nytte av 

denne tekno log ien, idet Mobil i 

oktober 1977 introduserte en ny 

syntet isk smoreol je her i landet; 

Mobil 1 - den forste motorol je som 

bevisel ig reduserer bensinforbruket , 

og som gir lettere kaldstart enn noen 

annen helarsol je. 

Dette er en belt ny generas jon 

smoreol jer som Mobi l forel0pig er 

alene om i Norge. 

Mobil apnet ingen nye 

servicestasjoner siste ar, men vil 

innvie tre i lopet av 1978. 
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TAN KAN LEG G LANGS KYSTEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leveranser av drivstoff og smoreoljer 

til fiske-, fangst- og fraktefart0yer har 

tradisjonelt vsert en av hj0rnestenene 

i Mobils virksomhet i Norge. 

Mobil har idag en kjede bestaende 

av 130 tankanlegg langs hele 

norskekysten. 18 aniegg med en 

total lagringskapasitet pa 120.000 

er sakalte hovedanlegg, hvorfra 

drivstoff distribueres til de mindre 

tankanlegg, servicestasjonene og 

ovrige Mobilkunder. 

Mobil hever na standarden ved 

hovedanleggene, bl.a. utvides og 

moderniseres anieggene i Troms0, 

Honningsvag og Hammerfest, for a 

kunne tilfredsstille fremtidens krav til 

moderne og velutstyrte tankanlegg. 

I de senere ar har reguieringer av 

fisket fort til at Mobils tradisjonelle 

omsetning til fiskeflaten har vist 

stagnasjon. Svikten her er innidlertid 

oppveiet av okende leveranser til 

oljevirksomheten i Nordsjoen. 



1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INDUSTRI- OG 

FYRINGSOLJEKUNDER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mobi ls v i rksomhet dekker ogsa 

omsetn ing av pet ro leumsprodukter 

direkte til forbrukere - d.v.s. alle 

typer forbrukere fra de helt store 

industr ibedri f ter, til husstander som 

trenger fyr ingsol je. Denne siste 

gruppen blir hovedsakel ig betjent av 

lokale, se lvstendige 

fyr ingsol jeforhandlere som 

v idereselger Mobi ls produkter. Som 

en serv ice til fy r ingso l jekundene 

utforer Mobil et tersyn, vedl ikehold og 

reparasjon av kjeler og 

brennerinstal lasjoner. 

Mobil nyter utstrakt anseelse som 

leverandor av smoremid ler til 

maskiner som anvendes under 

eks t reme forhold i mask in- og 

verkstedindustr i , bergverk, 

papir industr i og elektrometal lurgisk 

industr i . Her har bl.a. Mobi ls 

syntet iskezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sm0remidler med sine 

f remragende egenskaper funnet sin 

naturi ige plass. 

Som det forste ol jeselskap i Norge 

har Mobil kunnet ti lby EDB-styr te 

ved l i keho ldsopplegg til norske 

industr ibedri f ter. Dette sys tem har 

forenklet vedl ikeholdsarbeidet i 

bedr i f tene i vesent l ig grad og bidratt 

til a gj0re dem mer effekt ive og 

l0nnsomme. 

1. Mobils tankanlegg ved Haugesund 

ligger sentralt til pa Karmoy. 

2. Mobils datastyrte vedlikeholdsprogram 

ALIP (Automated Instruction 

Lubrication Printout) har vist seg 

verdifullt for norske industribedrifter. 

3. Sementovn ved Norcem avd. Dalen, 

Brevik, som smores med Mobils 

produkter i.h.t. ALIP-systemet. 
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4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4000 NORSKE ARBEIDSPLASSER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N ^ r m e r e 2.000 mennesker er 

direkte og indirekte knyttet til 

administrasjon, lagring, distr ibusjon 

og salg av Mobils produkter i Norge. 

jl Enda f lere, ca. 2.100 no rdmenn , var 

ved arets utgang t i lknyttet 

v i rksomheten Mobil Exploration 

ut0ver i Nordsjoen i samarbeide med 

sine partnere. Totalt gir dette mer 

enn 4.000 arbeidsplasser som i 

v idere forstand danner l ivsgrunnlaget 

for en befolkning pa bort imot 15.000 

mennesker . 

I t i l legg til dette sysselset tes en lang 

rekke mennesker som er t i lsluttet 

Mobils under leverandorer bade nar 

det gjelder v i rksomf ie ten i Nords joen 

og markedsfor ingen hvor norske 

under leverandorer engasjeres i 

I bygge- og vedl ikef io ldsarbeider pa 

tankaniegg og servicestasjoner. 

Det er verdiful le arbeidsplasser vi t ier 

snakker om. 

1 - 2 - 3 . Naermere 2 000 me nne ske r spre dt 

ove r he le la nde t sysse lse tte s av 

M obils a ktlvite te r pa la nd. 
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Regnskap zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RESULTATREGNSKAP 

DRIFTSINNTEKTER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Salg, netto (Note 1) 

Solgte varers kost 

Bruttofortjeneste 

Provisjoner (Note 2) 

Andre inntekter (Note 3) 

Sum driftsinntekter 

1977 

442.490.451 

360.297.339 

82.193.112 

9.622.086 

12.135.753 

103.950.951 

1976 

413.143,827 

347.415.115 

65.728.712 

11.276.156 

10.972.790 

87.977.658 

DRIFTSUTGIFTER 

Lonn, pensjoner, trygdeutgifter (Note 4) 

Ordinffire avskrivninger aniegg (Note 5) 

Tap pa fordringer 

Andre driftsutgifter 

Sum driftsutgifter 

Driftsoverskudd 

27.608.634 

11.814.700 

1.768.002 

54.717.087 

95.908.423 

8.042.528 

24.379.740 

11.458.181 

891.259 

48.356.691 

85.085.871 

2.891.787 

FINANSINNTEKTER/(-UTGIFTER) 

Agio-inntekt (Note 6) 

Renteinntekter 

Renteutgifter til besl. selskaper (Note 7) 

Andre renteutgifter 

Andre utgifter 

Netto finansinntekter/(-utgifter) 

3.081.070 

2.954.077 

( 8.614.515) 

( 652.582) 

( 249.920) 

( 3.481.870) 

4.618.363 

3.024.160 

6.067.261) 

325.304) 

506.668) 

743.290 

EKSTRAORDIN/ERE INNTEKTER 

Fortjeneste ved salg av anieggsmidler 

Andre inntekter 

Sum 

Overskudd for arsoppgj0rsdisposisjoner 

244.143 

687.511 

931.654 

5.492.312 

318.140 

318.140 

3.953.217 

ARSOPPGJ0RSDISPOSISJONER 

Tilleggsavskrivninger 

Pensjonspremiefond (Note 8) 

Tap pa krav 

Skatter (Note 9) 

Sum arsoppgJ0rsdisposisjoner 

1.442.219 

3.300.000 

1.058.500 

82.502 

5.883.221 

1.642.829 

1.075.000 

1.000.000 

81.746 

3.799.575 

Arsoverskudd/(-underskudd) 390.909) 153.642 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

som er foreslatt disponert slik: 

Reservefond 

Disposisjonsfond 

Sum disponert 

390.909) 

390.909) 

15.364 

138.278 

153.642 
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BALANSEKONTO PR. 31. D E S E M B E R 

E I E N D E L E R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Omiepsmidler: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kontanter og bankinnskudd 

Kundefordringer (Note 10) 

Andre kortsiktige fordringer 

Varebeholdning (Note 11) 

Forskudd til leverandorer 

Sum oml0psmidler 

1977 

44.000 

62.329.748 

21.158.693 

79.591.989 

1.300.000 

164.424.430 

1976 

40.000 

68.855.736 

17.437.591 

64.371.002 

1.050.000 

151.754.329 

Langsiktige anbringelser: 

Aksjer i datterselskaper (Note 12) 

Aksjer i andre selskaper (Note 13) 

Lan til ansatte 

Andre fordringer (Note 14) 

Sum langsiktige anbringelser 

14.000 

210.350 

3.079.709 

20.111.169 

23.415.228 

151.281 

209.350 

2.682.550 

21.118.130 

24.161.311 

Anieggsmidler: (Note 15) 

Bunkringsbater 

Transportmidler 

Maskiner og inventar 

Stasjons- og tankanlegg 

Aniegg under oppforelse 

Tomter 

Sum anieggsmidler 

Sum eiendeler 

68.526 

1.766.306 

8.911.945 

69.578.403 

3.929.781 

13.951.681 

98.206.642 

286.046.300 

58.479 

1.465.547 

9.532.026 

74.145.180 

1.246.290 

14.132.557 

100.580.079 

276.495.719 

31. desember 1977 

Oslo, den 24. april 1978 

J . C. KONGSLI H. BAUMANN O. E G S E T H F. R. SQUIRES 
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BALANSEKONTO PR. 31. DESEMBER 

GJELD OG EGENKAPITAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kortsiktig gjeld: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aksepter 

Leverand0rer 

Offentlige avgifter og feriepenger 

Kassekreditt (Note 16) 

Gjeld til beslektede selskaper 

Annen kortsiktig gjeld 

Sum kortsiktig gjeld 

1977 

681.210 

49.775.016 

47.435.141 

1.563.413 

28.535.927 

6.404.743 

134.395.450 

1976 

566.255 

32.717.906 

39.908.536 

77.971 

43,730.505 

3.802.210 

120,803.383 

Langsiktig gjeld: 

Beslektet selskap 

Annen langsiktig gjeld 

Ansvarlig lanekapital 

Sum langsiktig gjeld 

89.473.016 

66.650 

35.000.000 

124.539.666 

89.473.016 

74.875 

35.000.000 

124.547.891 

Betingede skattefrie avsetninger: 

Varelagerreserve 
3.500.000 3.500.000 

Bundet egenkapital: 

Aksjekapital 

Reservefond 

Sum bundet egenkapital 

14.250.000 

2.153.298 

16.403.298 

20.250.000 

1.739.445 

21.989.445 

Fri egenkapital: 

Disposisjonsfond 

Sum egenkapital (Note 17) 

Sum gjeld og egenkapital 

7.207.886 

23.611.184 

286.046.300 

5.655,000 

27.644.445 

276.495,719 

Garantiansvar: 

Kunder 

Ansatte 

Sum garantiansvar 

Pantstillelser (Note 18) 

/Ansvar for diskonterte veksler 

4,720,520 

1,286.409 

6,006,929 

5.000.000 

986,135 

6.088.223 

748.944 

6.837.167 

5.000.000 

1.413.485 

H. C. LEWINSKY K. MOURSUND O. A. THORSEN T. AARRE 
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FINANSIERINGSANALYSE 

KAPITAL T I L F 0 R T VED zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Arets underskudd 

Reduksjon avskrivningsreserve 

Ordineere avskrivninger 

Tilleggsavskrivninger 

Egenfinansiering tilfort fra arets virksomhet 

Reduksjon langsiktige fordringer 

Sum kapitaltilf0rsel 

KAPITAL ANVENDT TIL 

Investert i faste aniegg (netto) 

Nedbetalt langsiktige Ian 

Reduksjon av egenkapital (Note 17) 

Sum kapitalanvendelse 

Netto reduksjon i arbeidskapital zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

som fremkommer slik i balansen: 

Kortsiktig gjeld oket 

Omiopsmidler 0ket 

Netto reduksjon i arbeidskapital 
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NOTER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regnskapet er redJgert i overensstemmende med aksjeloven. 

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Salg fremkommer slik: 

Fakturert salg 719.032,315 

Fradrag for inkasserte avgifter: 

Veiavgift 160.519.773 

Svovelavgift 

Merverdiavgift 

Sum avgifter 

3.912.479 

112.109.612 

Netto salg 

276.541.864 

442.490.451 

2) Provisjoner pa kr. 9.622.086 inkluderer provisjoner for leveringer til norske skip i utiandet med kr. 9.157.670. 

3) Andre inntekter omfatter vesentlig refusjoner for kJ0retillegg og drift av bensinstasjoner. 

4) Inkluderer lonn til forretningsf0rer og styrehonorar med kr. 280.210 

5) Ordinsre avskrivninger er foretatt i fienhold til Riksskattestyrets veiiedende satser. 

6) KJ0p bokf0res til kurser pa anskaffeisestidspunktet. 

Realisert fortjeneste/tap bokfores ved betaling. 

Ut fra gjeldende kurser pr. 31.12.1977 foreligger en ureaiisert agiogevinst pa ca. kr. 1.500.000. 

7) Renter pa gjeld til beslektet selskap er beregnet pa grunnlag av rentesatser fra 6.8% til 8.2%. 

8) Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for de ansatte. 

Arets avsetning til pensjonspremiefond tilsvarer 1.5 ganger arlig premie. Premiefondet hos forsikringsselskapet er 

pa kr. 8.500.000 inklusive arets avsetning. 

Selskapet dekker l0pende pensioner til tidligere ansatte som ikke inngar i den kollektive pensjonsordning. Rent 

forsikringsmessig er selskapets pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 1977 beregnet til ca. kr. 6.510.000, som ikke er 

medtatt som forpliktelse i regnskapet. 

9) Belopene representerer formuesskatt. Det aviagte regnskap gir ikke grunnlag for iligning av inntektsskatter. 

Selskapet har, i likhet med tidligere ar, en forpliktelse pa ikke ilignet formuesskatt pa ca. kr. 82.000, som ikke er 

medtatt som forpliktelse. 

10) Kundefordringer er redusert med avsetning til tap pa krav pa kr. 6.802.000 pr. 1977 og kr. 5.780.000 pr. 1976. 

11) Varebeholdninger er vurdert etter innkjopspriser (FIFO). 

17 



12) Aksjer i datterselskap. 

Selskapet har en eierinteresse pa 5 8 % , palydende kr. 14.000 i Favang Autoverksted A /S. Selskapets eneste 

virksomhet er utieie av en bensinstasjon. Bokfort verd i av selskapets samtlige eiendeler utgjor ca. kr. 73.000, og 

netto bokfort egenkapital tilsvarer aksjenes palydende verd i. Pa bakgrunn av denne beskjedne aksjepost er det 

ikke funnet n0dvendig a utarbeide konsernregnskap . 

Selskapet eiet i 1976 datterselskapene A /S Turistgarasjen, A /S Norpark og Oslo Oljebunkring A /S 100%. 

I lopet av 1977 er d isse oppl0st, og selskapet har overtatt datterselskapenes eiendeler og g jeld . 

13) Aksjer i andre selskaper. 

Selskap 

A /S Moretral 

A /S Bulktransport 

A /S Kongens Plass 1 

Andre mindre poster 

Alle aksjer er bokfort etter palydende verd i. 

Eierandel 

35 .7% 

1.3% 

40 .0% 

Palydende 

125.000 

50.000 

12.000 

23.350 

210.350 

14) Andre fordringer er redusert med avsetning til tap pa krav pa kr. 1.258.500 pr. 1977 og kr. 1.000.000 pr. 1976. 

15)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anieggsmidler: 

Ansk.kost Endringer i 1977 Akk.avskr. pr. 31/12-77 Bokfort verd i 

pr. 1/1-77 Tilgang Avgang Ord . Till. pr. 31/12-77 

Bunkringsbater 893.471 33.144 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 858.089 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 68.526 

Transportmid ler 6.930.610 838.534 119.760 5.883.078 — 1.766,306 

Maskiner og inventar 29.731.658 2.525.576 623.369 21.687.610 1.034.310 8.911.945 

Stasjons- og tankanlegg 136.966.828 6,623,876 1.547.782 68,389.781 4.074.738 69,578,403 

Aniegg under utferelse 1.246.290 3.929.781 1.246.290 — - 3.929.781 

Tomter (1) 14.132.557 64,000 244.876 — — 13,951,681 

m anieggsmid ler 189.901.414 14,014.911 3.782.077 96.818.558 5,109.048 98.206.642 

(1) Tomter inkluderer oppskrivning med kr. 2.886,385. 

Investering og salg av anieggsmidler (1000 kr.): 

1977 1976 1975 1974 1973 

Irrv^  Solg t Inv^  Solg t Inv^  Solg tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Inv. Solg t Inv^  Solg t 

12.769 2.536 8.371 5.439 6.618 4.286 9.885 3.735 14.808 3.559 

16) Innvilget kassekred itt utgjor kr. 10 millioner. 
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17) I 1977 er selskapet fusjonert med det beslektede selskap Mobil Marine Oil A/S. Dette selskap fiadde en 

aksjekapital pa kr. 500.000 og det eide aksjer i Mobil Gil A/S Norge for palydende kr. 6.500.000. Ved fusjonen 

ble aksjekapitalen i Mobil Oil A/S Norge nedskrevet med nettobel0pet pa kr. 6.000.000. 

Ved fusjonen hadde Mobil Marine Oil A/S reservefond pa kr. 413.853 og disposisjonsfond pa kr. 1.943.795 som 

er tillagt selskapets fonds. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bevegelsen pa egenkapitalen fremkommer slik: 

Aksjekapital Reservefond Disposisjonsfond 

Pr. 1/1 1977 20.250.000 1.739.445 5.655.000 

Mobil Marine Oil A/S (6.000.000) 413.853 1.943.795 

Arets underskudd ( 390.909) 

Pr. 31/12 1977 14.250.000 2.153.298 7.207.886 

Aksjene i Mobil Oil A/S Norge eies av Mobil Petroleum Company Inc. 

18) Selskapet har som sikkerhet for kassekreditt avgitt pantstillelser pa kr. 5.000.000 i diverse eiendommer og 

aniegg. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Til Generalforsamlingen i 

Mobil Oil A / S Norge 

OSLO 

Vi har utfort revisjonen for 

regnskapsaret 1977. Var 

gjennomgaelse er utf0rt i samsvar 

med gjeldende bestemmelser om 

revisjon og regler for god 

revisjonsskikk, og 

overensstemmende hermed har vi 

foretatt stikkprovevis testing av 

regnskapsforselen og foretatt andre 

kontroller som vi har funnel 

n0dvendig. 

Arsoppgjoret er oppgjort etter 

grunnsetningene for forsiktig 

forretningsf0rsel, og i samsvar med 

aksjelovens bestemmelser. 

Regnskapet er oppgjort etter samme 

prinsipp som foregaende ar. 

Arsoppgj0ret gir et rimelig uttrykk for 

arets driftsresultat og selskapets 

stilling pr. 31 . desember 1977. 

Vi kjenner ellers ikke til noe som 

etter var mening har betydning for 

bed0mmelsen av arsoppgjoret. Vi vil 

tilra at Generalforsamlingen fastsetter 

resultatregnskap og balanse som 

selskapets regnskap for 1977. 

Oslo, den 25. april 1978 

BOMAN OG HOKHOLT A / S 
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MOBIL EXPLORATION NORWAY 

INC. - NYTT SELSKAP I NORGE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I forb indelse med oljeletingen i 

NordsJ0en ble Mobil Exp loration 

Norway Inc. etablert i Stavanger i 

1973. Firmaet, som er et 

sosterselskap til Mobil Oil A /S 

Norge, fant olje pa Statfjord feltet i 

1974 og ivaretar idag 

operat0ransvaret for 

Statoii/Mob il-g ruppen, som bestar av 

iait 12 selskaper. Mobil har en 

eierandel pa 13,3% i feltet. 

Som operator for ovennevnte gruppe 

har Mobil Exploration inntatt en 

vesentlig plass og funksjon i norsk 

n^ ringsliv og er for tiden en av de 

viktigste oppdragsgivere for norsk 

entreprenor- og verksted industri. 

STATFJORD-FELTET 

Statfjords oljereservoar er fra 

juratiden og ble dannet for ca. 150 

millioner ar siden. Raoljen er av 

meget hoy kvalitet med et 

svovelinnhold pa kun"0,28%. 

Statfjord-feltet er det hittil 4. storste 

offshore-felt i verden. Ressursene er 

beregnet til a utg jore 3,3 milliarder 

fat, eller 440 millioner tonn olje samt 

ca. 100 milliarder m^  gass. 

For a gi et mer forstaelig bilde av 

hvor betydelige forekomstene er, kan 

det nevnes at om all olje fra Statfjord 

skulle forb rukes i Norge, ville den 

dekke landets antatte oljebehov i mer 

enn 50 ar. 

FREMTIDEN PA 

STATFJORD-FELTET 

Statfjord er en viktig faktor i 

p lanlegg ingen av den norske 

okonomi. Allerede tre ar etter at 

gass- og p etroleumsforekomstene 

var oppdaget ble verdens storste 

p roduksjonsanlegg til havs, Statfjord 

A, p lassert pa feltet hvor dybden er 

145 meter, og i et av verdens mest 

vffirharde farvann. Dette lot seg g jore 

takketzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vsere p ionerinnsats i 

utviklingen av ny teknolog i. 

De forste leveranser fra 

Statfjord-feltet ventes i 1979, og det 

er antatt at p roduksjonen vil vare i 

25 -30 ar. 

Forste ar er det beregnet at 

p roduksjonen pa Statfjord vil bli pa 

3 -5 millioner tonn, og fra 1984 - nar 

kapasiteten er fulit utbygget med tre 

p lattformer - forventes en 

p roduksjon pa ca. 45 millioner tonn 

olje pr. ar. 

Selskapet har et klart 0nske om a 

delta i den videre utvikling av 

ressursene pa norsk 

kontinentalsokkel innenfor de 

konsesjoner og retningslinjer som til 

enhver fid trekkes opp av norske 

mynd igheter. 

SIKKERHETEN HAR H0YESTE 

PRIORITET 

Oljeutvinning er ny industri i Norge 

og folgelig har det v^ r t nodvendig a 

starte fra g runnen for a utvikle 

sikkerhetsforskrifter for virksomheten 

i Nordsjoen. Det er vel kjent at 

forholdene her er vanskelige 

sammenlignet med andre steder i 

verden hvor det utvinnes olje. Dette 

krever ogsa at det tas helt spesielle 

forholdsreg ler for a verne om den 

enkeltes sikkerhet pa arbeidsp lassen, 

og for a ta hensyn til miljomessige 

krav ved denne virksomheten. Mobil 

har imid lertid stor erfaring g jennom 

mange ars virksomhet i oljeutvinning , 

og selskapets forskningsresultater og 

ekspertise har derfor v s r t et viktig 

grunnlag for a utarbeide 

sikkerhetsforskriftene for personellet 

pa p lattformene. 

Mobils sikkerhetsp rog ram for 

Nordsjoen er lagt opp og utvikles 

videre av selskapets dyktigste og 

mest rutinerte medarbeidere i n s r t 

samarbeide med norske 

mynd igheter, og etter norske 

arbeidsmiljobestemmelser. 

20 



1. Interior fra Statfjord A. 

; 2. Statfjord A-plattformen vil vaere klar for 

produksjon i 1979. 

2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mobil i verden 

MOBIL CORPORATION zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mobil Corporat ion er idag et av 

verdens 10 storste konserner og har 

r0tter helt t i lbake til 1866. 

Tradisjonelt er selskapet kjent som et 

internasjonalt o l jeselskap, og 

energi forsyning er fortsatt den 

vikt igste oppgave. 

De siste 10 arene har Mobil sorget 

for a fa f lere ben a sta pa ved a 

engasjere seg i annen v i rksomhet 

g jennom oppkj0p av andre selskaper 

- Montgomery Ward varehiuskjede i 

USA, samt Container Corporat ion of 

America, den ledende produsent av 

pappembal lasje i USA. 

Mobils totale omsetn ing for 1977 

belop seg til 34,4 mil i iarder dollar, og 

totale aktiva ved utgangen av 1977 

var 20,5 miliiarder dollar. 

Mobi l -selskaper har 

forretningsinteresser i mer enn 100 

land og sysselsetter n ^ r m e r e 

200.000 mennesker . 

O L J E L E T I N G 

Mobil er sterkt engasjert i ol jelet ing 

en rekke steder i ve rden . Foruten a 

ha funnet olje i norsk og brit isk 

sektor i Nords joen, har Mobil 

oppdaget et av verdens storste 

naturgassfelt , Arun-fe l tet , i Indonesia 

Mobil bygger ut ol je- og 

gassforekomster i Nigeria, Alaska og 

i den Mexicanske Gulf, og er 

selvsagt ogsa engasjert i den 

Persiske Gulf. 

1. Inngangspartiet til et av Montgomery 

Wards varehus. 

2. Mobil Chemical Company fremstiller 

petrokjemiske produkter i 49 fabrikker 

8 land. 
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FORSKNING FOR 

MORGENDAGEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mobil bruker store ressurser pa 

forskning, og 1500 personer er 

engasjert ved selskapets laboratorier. 

Det arbeides med a finne frem til 

bedre metoder for oljeleting og 

produksjon, til katalysatorer som kan 

forbedre raffinerienes ytelser - og 

ikke minst forskes det for a utvikle 

de mer ukonvensjonelle energikilder, 

som f.eks. solenergi og uran. 

Mobils forskere fiar frembrakt 

sm0reoljer med avanserte tekniske 

egenskaper, ikke minst de 

banebrytende syntetiske 

sm0remidlene. 

1977 vil ogsa bli fiusket som det aret 

Mobils forskere utviklet en prosess 

som kan omdanne kull til hioyoktan 

bensin via metanol. Denne prosess 

kan fa stor betydning for den videre 

planlegging og utnyttelse av verdens 

energiressurser. 
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Mobil Oil Norge 
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TIf. (02) 33 78 70 Slottsgarden, Sandbrugt. 3 
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