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Hilsen fra CEO 
 

New Subsea Technology har hatt en fantastisk 
utvikling i 2018, med femdobling av omsetning og 
med et positivt resultat på bunnlinjen.  Dette er svært 
imponerende for et selskap som utvikler ny teknologi. 

Første del av vårt «Integrated Drilling and Production 
System» (IDPS) prosjekt er levert på tid og budsjett, 
samtidig som leteversjonen «Integrated Drilling 
System» (IDS) er levert som selskapets første 
kommersielle produkt til Aker BP, også på tid og budsjett. 

I slutten av året ble NST tildelt 9 millioner kroner i Demo2000 støtte for pilotering 
av IDPS, noe som understreker den strategisk riktige retningen teknologien 
representerer for norsk sokkel. 

De positive resultatene er levert av en gruppe svært dyktige, dedikerte og stolte 
medarbeidere som utgjør New Subsea Technology.   

NST har gjennom sitt arbeid fått bekreftet produktenes konkurransefortrinn, men 
også fått erfare at introduksjon av banebrytende teknologi kan være utfordrende 
i en industri som er preget av tradisjonelle tankesett og sterke leverandør-kunde 
bindinger.  

For å lykkes med piloteringen av ny teknologi er NST avhengig av et tett samarbeid 
med operatører og lisenshavere, gjerne i form av en «JIP», som bistår både med 
økonomiske støtt og vilje til å utfordre dagens standarder. Således vil 
forutsetningene for NST sin nåværende forretningsmodell bli testet i nærmeste 
fremtid og vil være styrende for videre utvikling av selskapet i 2019. 

NST og menneskene bak ser frem til et utfordrende og spennende år for teknologi 
og forretningsutvikling. 
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Virksomhetens art og lokalisering /beliggenhet 
 
New Subsea Technology (NST) sin visjon er å bli en ledende aktør innen 
fremtidens subsea-løsninger, og har på kort tid fått fotfeste som en integrator og 
leverandør av innovativ og banebrytende havbunnsteknologi. NST sine produkter 
er spesielt utviklet med tanke på å drive frem nye og mer kostnadseffektive 
standarder for fremtidens undervannsbrønner og tilhørende infrastruktur. 
Kundestudier viser at selskapets teknologier kan bidra til å forbedre 
lønnsomheten ved eksisterende felt gjennom økt utvinningsgrad, samt være 
utløsende for nye feltutbygginger.  Ved å utfordre konvensjonelle metoder for 
installasjon og ressursdisponering er selskapet også med på å redusere 
klimautslipp og påvirkninger på ytre miljø. 

  

Selskapet har ved utgangen av året sin forretningsadresse og hovedsete i 
Stavanger, med nær tilknytning til industrien og viktige samarbeidspartnere.  
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Høydepunkt fra 2018 
 

DNV GL studie bekrefter vesentlige 
miljøfordeler ved bruk av IDPS. 

 

IDS fabrikkert og sikkert montert, 
klart til offshore installasjon og bruk. 

 

IDPS design ferdigstilt og verifisert. 
Gap analyse avdekker et kortere og 
enklere kvalifikasjonsløp enn først 
antatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommersielle avtaler etablert med 
NST underleverandører for IDPS. 

 

Tildeling av 9 millioner DEMO2000 
midler, etter en hard konkurranse 
med andre industrielle aktører. 

 

Modning av nye teknologier 
gjennom NST SEA AS.  
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Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 

 
2018 ble et godt år for NST med en solid omsetningsvekst og måloppnåelse av 
fastlagte milepæler. NST har lyktes i å drive frem en robust designbasis for 
selskapets hovedprodukt (IDPS), samtidig som det har fokusert på salgsarbeid av 
IDS og mulighetsstudier av nye teknologier. Driftsinntektene økte til kr 
23.014.184 som i hovedsak stammer fra inntekter fra kommersielle salg av IDS 
og inntekter fra teknologiutviklingssamarbeidet IDPS. Årsresultatet før skatt 
endte på kr 1.030.917 etter en nedskriving av tidligere aktiverte immaterielle 
eiendeler pålydende kr. 1.238.237.   
 
NST har i løpet av 2018 sikret intensjonsavtaler med flere operatørselskap samt 
Norges Forskningsråd (DEMO2000) til en verdi på nærmere 200 millioner kroner, 
for finansiering av teknologi kvalifikasjonsprogrammet for IDPS. Programmet ble 
igangsatt i september med full tilslutning fra JIP partnerskapet.  Ved utgangen av 
året utestår imidlertid budsjett tilslutning i lisenspartnerskapet for den ene JIP 
partneren. I påvente av en endelig avklaring iverksatte NST i desember 2018 tiltak 
for å redusere kostnadseksponering av nye aktiviteter.   I mars 2019 prioriteres 
det kun ressurser mot aktiviteter som kan resultere i positiv tilslutning til 
utviklingsbudsjett fra lisenspartnere.      
Styret ser det som vesentlig å informere om dette i årsberetningen for 2018 da 
utfallet vil ha direkte innvirkning på selskapets aktivitet i 2019.  
 
Selskapet har gjennom året opprettholdt en positiv arbeidskapital balanse og har 
ved årsslutt et bankinnskudd på kr 3.8 millioner.  
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Viktige finansielle parameter 
 

 
 2018 2017 2016 
Resultat    
Omsetning 23.014 4.319 0 
Driftsresultat 1.007 1.847 -43 
Finansposter 23 -11  
Resultat før skatt 1.030 1.836 -43 
Resultat etter skatt 782 1.399 -43 
    
Soliditet    
Egenkapital 2.172 1.390 -19 
Egenkapital grad  15% - 
    
Likviditet    
Kontanter og ekv. 3.852 6.136 281 

 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og 
gjeld, finansielle stilling og resultat. og Utviklingsaktiviteter 
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Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering 
 

Selskapet sysselsatte i 2018 totalt 12 årsverk med både teknisk og kommersiell 
kjernekompetanse. Ved utgangen av året er antall årsverk noe redusert i 
påvente av videre  finansiering av det pågående 
teknologikvalifikasjonsprogrammet. Selskapet har en overrepresentasjon av 
menn og ved videre drift vil ledelsen aktivt jobbe med å forbedre kvinneandelen 
i selskapet.   

Selskapet følger interne retningslinjer og rutiner for generell styring og 
administrasjon av selskapet, deriblant også retningslinjer som skal sikre gode 
arbeidsvilkår for den enkelte ansatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytre Miljø 
 

NST har i samarbeid med sine leverandører jobbet aktivt for å sikre en forsvarlig 
og sikker produktleveranse. Letesystemet (IDS) ble produsert og levert uten 
kritiske hendelser eller unormale påvirkninger på det ytremiljø.  NST kartla i 
2018 i samarbeid med DNV GL et miljø-studie som kartla og bekreftet 
signifikante reduksjoner i utslipp til miljøet ved bruk av IDPS mot konvensjonell 
teknologi.  
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Fremtidsutsikter 
 

Selskapet har ved inngangen til 2019 et høyt aktivitetsnivå med mulighetsstudie 
for et operatørselskap, IDS tilbuds arbeider, og oppfølging av det påbegynte 
IDPS arbeidet.  

IDPS prosjektet har også hatt god fremdrift i starten av året 2019, og ferdigstilt 
første fase av utviklingsprosjektet.  I påvente av budsjett tilslutningen fra 
lisenspartnerskapet for den videre fremdrift, er kostnads-korrigerende tiltak 
iverksatt. I 2019 budsjettet for NST er IDPS prosjektet planlagt som en vesentlig 
aktivitetsdriver og er vesentlig for selskapets omsetning.  Første halvår av 2019 
vil således være påvirket av lisenspartnerskapets beslutningsprosess og utfall.   

Selskapet vil fremover gå inn i forhandlinger med leverandører og 
operatørselskap for å sikre videreføring av teknologiutviklingen. 

Aktiviteten med tilbudsarbeider for IDS har resultert i konkrete interesser fra 
operatørselskaper, og det vil jobbes videre med å modne nye samarbeids 
avtaler. 

Selskapet ser også på mulighetene for å utnytte ressursene i selskapet i ulike 
konsultative oppdrag.  
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Disponering av resultat 
 

Styret foreslår å disponere selskapets overskudd kr 781 576 til å tjene selskapets 
fremtidige interesser, og således tilføre dette til selskapets egenkapital.  
Selskapets egenkapital vil etter denne disponeringen utgjøre ca. 25% av den 
totale balansen.    

Redegjørelse for Årsregnskap 
 

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling 
og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter 
regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved 
bedømmelse av regnskapet. 
 
Med den utvikling vi er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til 
rette for videre drift og utvikling. 
 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt 
drift er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av 
regnskapet. 
 
 

Stavanger den 7. Mai 2019 
Styret i New Subsea Technology AS 
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