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Inledning 

I denna rapport ges en översikt över de betalningar till myndigheter som Maha Energy AB och 
dess dotterbolag (”Maha Energy” eller ”Bolaget”) gjort under år 2020. Maha Energy 
eftersträvar en bolagsstyrning och transparens av högsta standard och stödjer idén om 
öppenhet i fråga om intäktsflöden från olje- och gasverksamheter i länder som äger 
naturresurser. Bolaget anser att detta gör det möjligt för medborgare i sådana länder att 
ställa myndigheterna till svars för de intäkter som genereras från dessa resurser. 

 
Grund för upprättande 

Denna rapport är upprättad i enlighet med Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till 
myndigheter. Lagen tillämpas på företag med verksamhet i utvinningsindustrin från och med 
det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015. 

 
Betalningar som redovisas i denna rapport är presenterade i USD (tusental). 

 
Rapporterande enheter 

Betalningar till myndigheter  som är  hänförliga till dotterbolag till Maha Energy AB med 
engagemang i utvinningsverksamhet som prospektering, utveckling och produktion av olja 
och gas under år 2020 omfattas av denna rapport. 

 
Myndighet 

Med myndighet avses varje nationell, regional eller lokal myndighet i ett land, och inkluderar en 
avdelning, verksamhet eller annan enhet som lyder under  en myndighet, vilket även 
inkluderar nationella oljebolag. Denna rapport omfattar betalningar av royalties till Petróleo 
Brasileiro S.A (”Petrobras”), ett bolag noterat på New York-börsen som sedan den 31 december 
2020 till 50,5% av de röstberättigade aktierna ägs direkt och indirekt av Brasiliens federala 
regering (http://www.investidorpetrobras.com.br). Dessa royalties beviljades som en del av 
1998 års ”Round Zero Bid Round” i Brasilien, eftersom Petrobas var den ursprunglige 
koncessionsägaren. Ett statligt ägt företag som bedriver verksamhet utanför sin jurisdiktion 
anses inte vara en myndighet. 

 
Kontantprincipen 

I rapporten tillämpas kontantprincipen, vilket innebär att betalningar redovisas för de perioder då de 
erlagts, vilket inte nödvändigtvis är samma period som då förpliktelserna uppstår. Återbetalningar 
redovisas också för den period då de mottogs av Bolaget och är presenterade som negativa belopp i 
rapporten. 

 
Väsentlighet 

Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter  föreskriver att  betalningar som, ensam 
eller tillsammans med andra sammanhängande betalningar, överstiger 870 SEK (tusental) (cirka 100 USD 
(tusental)) under ett räkenskapsår ska tas med i rapporten. 

 
Betalningstyper 

Skatter 

Detta avser skatter på vinst eller produktion som betalats av Bolaget. Betalningar 
redovisas netto. Konsumtionsskatter såsom mervärdesskatter, personliga inkomstskatter, 
försäljningsskatter, fastighets- och miljöskatter är undantagna. 

 
Royalties 

http://www.investidorpetrobras.com.br/
http://www.investidorpetrobras.com.br/
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Detta avser betalningar för förvärvande av rättigheter till att utvinna olje- och gasresurser. 
 

Avgifter 

Detta avser avgifter och andra belopp som betalats för förvärvandet av en licens eller koncession för 
att få tillträde till ett område där utvinningsverksamhet utförs. 
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Betalningsöversikt  

Land 
(i USD (i tusental)) 

 
Skatter 

 
Royalties 

 
Avgifter 

 
Totalt 

Brasilien 2 551 5 170 - 7 721 
Oman - - 10 350 10 350 
Totalt 2 551 5 170 10 350 18 071 

 
 

Betalningar per land 

Brasilien 

Myndigheter 

 

(i USD (i tusental)) Skatter Royalties Avgifter Totalt 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 2 551 4 561 - 7 112 
Agência Nacional do Petróleo - - - - 
Petróleo Brasileiro S.A - 609 - 609 
Totalt 2 551 5 170 - 7 721 

 
 
 

Per projekt 
(i USD (i tusental)) 

 
Skatter 

 
Royalties 

 
Avgifter 

 
Totalt 

Tie Field 2 551 3 711  6 262 
Tartaruga Block  1 459  1 459 
Totalt 2 551 5 170 - 7 721 

 
Oman 

Myndigheter 
(i USD (i tusental)) 

 
Skatter 

 
Royalties 

 
Avgifter 

 
Totalt 

Omans finansministerium - - 10 250 10 250 
Sultanatet Oman - Omans olje- och 
gasministerium  - - 100 100 

Totalt - - 10 350 10 350 
   

Per projekt 
(i USD (i tusental)) 

 
Skatter 

 
Royalties 

 
Avgifter 

 
Totalt 

Block 70 - - 10 350 10 350 
Totalt - - 10 350 10 350 
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