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Produksjon (foe/d) Driftsinntekter (millioner kroner)

2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 2. kv-12

Netto realisert oljepris  (USD/foe)  102,5  106,3  107,9  103,7  99,3 

EBITDA (millioner kroner)  (45,3)  (165,5)  (452,4)  (31,6)  (185,5)

Nettoresultat (millioner kroner)  (504,0)  (272,9)  (193,8)  (184,6)  (87,4)

Sum eiendeler (milliarder kroner)  7,5  7,9  7,9  8,5  9,2 

Nøkkeltall

HovedpuNkter aNdre kvartal 2013

 Produserte 4 561 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i snitt i 
andre kvartal. realisert oljepris 102,5 dollar per fat (oe)

 Huntington produksjonsstart i april mer enn dobler 
norecos produksjonskapasitet. enkelte tekniske  
problemer har forsinket produksjonsoppbygningen, som 
pågår.

 dansk produksjon stanset inntil videre på grunn av nye 
feil på Siri-plattformen, forventes å starte igjen i 
september.

 Høye letekostnader i kvartalet – tre brønner sluttført
 Oselvar stengt i påvente av utskiftning av defekt 
kompressor på Ula-plattform, forventes å starte igjen i 
september.

 Obligasjonseierne innvilget endrede lånevilkår. Forfall på 
nOr 05 utsatt til utgangen av året

 nedskrivinger på til sammen 497 millioner kroner, 
vesentlig påvirket av lavere forward-kurve for oljepris

 Gohta-brønnen påbegynt i juli. Boringen pågår fortsatt 

raPPOrt FOr andre Kvartal  
OG FørSte Halvår 2013

nOrweGian enerGy cOmPany aSa
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koNserNets regNskap

noreco-konsernet hadde driftsinntekter på 246 millioner 
kroner i andre kvartal 2013, en økning på 6,5 prosent 
sammenlignet med andre kvartal 2012. Produksjonen i 
norge og danmark var lavere i andre kvartal 2013 enn i 
2012, men denne reduksjonen blir mer enn oppveiet av 
oppstart av produksjonen fra Huntington feltet. For første 
halvår 2013 var totale driftsinntekter 462 millioner kroner, 
sammenlignet med 412 millioner kroner i første halvår 2012.

Produksjonen i andre kvartal var 4 561 fat oe per dag, opp 
fra 4 225 fat oe per dag for tilsvarende periode året før. 
Gjennomsnittlig realisert pris i kvartalet for olje, gass og nGl 
ble 102,5 dollar per fat oe mot 99,3 dollar per fat oe for 
andre kvartal 2012. For første halvår 2013 var produksjonen 
4 303 fat oe per dag, og gjennomsnittlig realisert pris var 
103,9 dollar per fat oe, samm enlignet med 3 559 fat oe per 
dag og 107,2 dollar per fat oe for tilsvarende perioder i fjor.

produksjonskostnader i andre kvartal ble 108 millioner kroner, 
opp fra 46 millioner kroner for samme kvartal i fjor, og opp fra 
74 millioner kroner i første kvartal 2013. Produksjonskostnadene 
øker hovedsakelig som en følge av oppstart av Huntington 
feltet. For første halvår 2013 kom produksjonskostnadene på 
182 millioner kroner, mot 119 millioner kroner for samme 
periode i fjor. av produksjonskostnadene utgjør 20 millioner 
kroner leie av FPSO voyageur Spirit. På vegne av lisensen 
bestrider operatøren denne leien med henvisning til at endelig 
overleveringstest (Factory acceptance test) av fartøyet ikke er 
godkjent. det er derfor forventet at det enes om tilbakebetaling 
av disse kostnadene eller annen kommersiell avtale med 
tilsvarende effekt i løpet av høsten.

letekostnadene var 119 millioner kroner i andre kvartal og 
gjelder avslutning av de tre brønnene som ble påbegynt i 
første kvartal. det ble ikke påvist hydrokarboner i noen av 
dem som omtalt i avsnittet om Utforskning. For første halvår 
2013 utgjorde letekostnadene 362 millioner kroner, ned 
30 prosent fra samme periode i fjor som følge av at tallene 
for andre kvartal 2012 er påvirket av kostnadsføringen av 
cortina-funnet.

lønnskostnader ble 38 millioner kroner i andre kvartal, opp 
fra 34 millioner kroner i andre kvartal i fjor. For første halvår 
2013 kom disse kostnadene på 75 millioner kroner, mot 
72 millioner kroner for samme periode i fjor. andre 
driftskostnader beløp seg til 28 millioner kroner i andre 
kvartal og 49 millioner kroner for første halvår 2013. det er 
14 prosent lavere enn i første halvår i fjor.

eBItda (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og  
amortiseringer) i andre kvartal 2013 var negativt med 
45 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 
186 millioner kroner i andre kvartal 2012. For første halvår 
2013 var eBitda negativt med 211 millioner kroner, 
sammenlignet med et underskudd på 333 millioner kroner 
for samme periode i fjor, hovedsakelig drevet av lavere lete- 
og vurderingskostnader.

avskrivninger kom på 89 millioner kroner i andre kvartal, og 
150 millioner kroner for første halvår 2013 sammenlignet 
med henholdsvis 79 og 132 millioner kroner for tilsvarende 
perioder i fjor.

Nedskrivninger var 497 millioner kroner før skatt og 
398 millioner kroner etter skatt for andre kvartal 2013. 
nedskrivingene relaterer seg til norsk, dansk og britisk 
virksomhet med henholdsvis 41, 282 og 174 millioner kroner. 
det vesentligste av nedskrivingene følger av at verdien av 
gjenværende reserver er redusert som følge av at markedets 
forventede fremtidige oljepris (forward kurven) var lavere per 
30. juni 2013 enn ved foregående kvartalsavslutning.

nedskrivingene i norge gjelder Oselvar. nedskrivingene i 
danmark er knyttet til goodwill med 8 millioner kroner og 
274 millioner kroner til de produserende feltene cecilie, nini 
og nini øst. nedskriving av disse danske feltene er, i tillegg til 
fall i oljepris, også drevet av lavere forventet regularitet de 
neste tolv måneder.

Goodwill relatert til virksomhet i Storbritannia er skrevet ned 
med 174 millioner kroner. dette skyldes lavere oljepris som 
nevnt over, samt at verdsettelsen av Huntington lisensen er 
påvirket av verdien på Fulmar-delen er nedjustert som følge av 
oppdatert informasjon om markedsverdien av sammenlignbare 
ikke-utbygde funn på britisk kontinentalsokkel.

For hele første halvår 2013 er det nedskrevet 657 millioner 
kroner før skatt og 533 millioner etter skatt. nedskrivingene 
i første kvartal var knyttet til Oselvar, samt norsk og dansk 
goodwill.

etter gjennomført nedskrivinger er resterende goodwill i 
balansen 215 millioner kroner per utgangen av andre kvartal 
2013, hvor 43 millioner kroner er relatert til dansk virksomhet 
og 173 millioner kroner relaterer seg til konsernets britiske 
virksomhet. Goodwillverdien understøttes av de produse-
rende felt og verdien av balanseførte funn. Over tid vil derfor 
ytterligere nedskrivinger forekomme. tidfestingen av disse 
avhenger blant annet av feltenes produksjon, utvikling i 
oljepris og valutaendringer.

Netto finansposter var minus 119 millioner kroner for andre 
kvartal og minus 239 millioner kroner for første halvår 2013. 
Begge har økt noe fra nivået for fjoråret som følge av økte 
rentekostnader. dette er hovedsakelig drevet av høyere 
amortisering av låneomkostninger relatert til nye lån og 
honorar knyttet til henstand fra låneavtaler (waivere), uten 
løpende kontant effekt.

skatt utgjorde en inntekt på 246 millioner kroner for andre 
kvartal og 480 millioner kroner for første halvår 2013, sterkt 
påvirket av skattemessige fradrag for letekostnader i norge. 
(Se ytterligere informasjon om skatt i note 7 til kvartals-
regnskapet)

resultat etter skatt for andre kvartal var minus 504 millioner 
kroner, sammenliknet med minus 87 millioner kroner i andre 
kvartal 2012. For første halvår 2013 ble underskuddet 
777 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 
214 millioner kroner i fjor.

lisenser og aktiverte utforskingskostnader ved utgangen av 
andre kvartal var bokført til 874 millioner kroner, med 
tilhørende utsatt skatt på 425 millioner kroner. dette fordeler 
seg i hovedsak på de ikke-utbygde funnene amalie i danmark 
og Huntington Fulmar i Storbritannia.
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noreco arbeider sammen med operatøren for å gjøre 
endelige vurderinger av potensialet og planen videre for 
amalie, og dette arbeidet skal fullføres i løpet av andre halvår 
2013. Funnets bokført verdi er 257 millioner kroner, og 
193 millioner kroner fratrukket utsatt skatt.

noreco og partnerne i Huntington lisensen P1114 på britisk 
sokkel har inntil nylig fokusert på arbeidet med å få Forties-
delen av Huntington i produksjon. når produksjonen nå er i 
gang jobber man videre med å finne løsninger for Fulmar-
reservoaret som ligger dypere i Huntington lisens. dette 
arbeidet vil pågå gjennom tredje og fjerde kvartal 2013. 
Fulmars bokførte verdi er 570 millioner kroner, og 239 millioner 
kroner fratrukket utsatt skatt.

varige driftsmidler er ved utgangen av kvartalet bokført til 
3 717 millioner kroner. inkludert i dette er Oselvar, som har 
blitt nedskrevet de siste tre kvartaler grunnet generelt lavere 
produksjon enn forventet ved gjennomføringen av utbyggingen 
og en lavere oljepris. Operatøren arbeider med å bygge ny 
reservoarmodell for å bedre kunne ta beslutninger om mulige 
tiltak for å forbedre feltets ytelse. resultater fra dette 
arbeidet forventes fremlagt innen rapporteringen av tredje 
kvartal 2013. Bokført verdi på Oselvar er 689 millioner kroner, 
og 539 millioner kroner fratrukket utsatt skatt ved utgangen 
av andre kvartal 2013. Se ytterligere informasjon i note 9 i 
kvartalsregnskapet.

kundefordringer og andre fordringer er ved utgangen av 
andre kvartal 540 millioner kroner. inkludert i dette beløpet 
er konsernets fordring på forsikringsoppgjør for hendelsen på 
Siri-plattformen i 2009 (se note 10 i kvartalsregnskapet). 
Oppdatert teknisk dokumentasjon som fremdeles støtter 
norecos krav vil bli presentert for forsikringsselskapene 
innen kort tid.

ved utgangen av andre kvartal hadde noreco en 
kontantbeholdning på 418 millioner kroner. i løpet av andre 
kvartal har selskapet nedbetalt 96 millioner kroner 
(16,5 millioner dollar) på den reservebaserte lånefasiliteten 
(rBl). Ubenyttet kreditt under denne fasiliteten utgjorde 
16,5 millioner dollar (99 millioner kroner) ved kvartalets slutt. 
Per 15. juli 2013 ble rammen nedjustert i henhold til 
nedtrappingsplanen i låneavtalen hvor tilgjengelig ramme ble 
endret fra 86 millioner dollar til 70 millioner dollar.

i slutten av juni gjorde noreco et opptrekk på den nye 
letelånsfasiliteten med 205 millioner kroner. total ramme på 
denne fasiliteten er 1 240 millioner kroner.

ved utgangen av andre kvartal var konsernets ‘gearing ratio’ 
høyere enn avtalt nivå for obligasjonslånene. dette er det 
andre kvartalet med brudd på dette vilkåret etter at det var 
gitt henstand for måling for fjerde kvartal 2012. Oppstarten 
av produksjonen fra Huntington og opptrapping av produk-
sjons nivået til installasjonens forventede kapasitet har vist 
seg å gå saktere en forventet. dette påvirker konsernets 
kortsiktige kontantstrømmer og resultat. ny henstand fra 
lånevilkåret vedrørende ‘gearing ratio’ ble 8. juli 2013 
godkjent av obligasjonseierne. ny henstand medfører at 
første tidspunkt for test av ‘gearing ratio’ blir ved utgangen av 
tredje kvartal 2013. Selskapet er først i brudd med sine 
lånevilkår hvis beregnet ratio er utenfor avtalt faktor i to 

etterfølgende kvartaler, og slike avvik ikke er reparert innenfor 
60 dager etter utløp av siste kvartalsdato som viser avvik.

rentebærende gjeld eksklusiv letelån var 3 455 millioner 
kroner ved utgangen av andre kvartal 2013, sammenlignet 
med 3 437 millioner kroner ett år tidligere. Samlet letelån i 
konsernet var 755 millioner kroner ved utgangen av kvartalet 
sammenlignet med 806 millioner ved utgangen av andre 
kvartal 2012. Samlet rentebærende gjeld ved kvartalets slutt 
var dermed 4 210, hvorav 3 920 millioner kroner var 
klassifisert som kortsiktig gjeld, selv om forfall for enkelte av 
lånene er mer enn tolv måneder fram i tid. iaS 1.75 krever 
imidlertid at langsiktig gjeld hvor man er i brudd med et 
lånevilkår på balansedagen skal klassifiseres som kortsiktig 
hvis det ikke er blitt gitt henstand fra slike vilkår før 
balansedagen for en periode på 12 måneder eller mer. Se 
ytterligere informasjon i note 11 til kvartalsregnskapet.

produsereNde felt

noreco-konsernets olje- og gassproduksjon i andre kvartal 
2013 var på gjennomsnittlig 4 561 fat oe per dag. For første 
halvår 2012 var produksjonen 3 608 fat oe per dag.

Huntington-feltet kom i produksjon 12. april 2013. Oppstarten 
av feltet var preget av tekniske utfordringer, blant annet relatert 
til gasskompressorer om bord. Produksjonsbrønnene har 
derimot som forventet vist svært gode produksjonsegenskaper. 
Gjennomsnittlig produksjon for kvartalet for noreco var 1 188 fat 
oe per dag. Kun mindre mengder gass ble eksportert.

Operatøren på FPSO’en voyageur Spirit arbeider kontinuerlig 
med å ferdigstille utstyret for prosessering og eksport av 
gass. det har vist seg å være mer komplisert og tidkrevende 
enn først antatt å ferdigstille utstyret for prosessering og 
eksport av gass. i løpet av juli måned kom den ene av to 
gasseksportkompressorer i drift, og bruttoproduksjonen var 
enkelte dager 27 000 fat oe per dag inkludert gasseksport. 
norecos andel av gjennomsnittlig dagsproduksjon utgjorde 
likevel kun 2 344 fat oe per dag i juli.

den 8. august krevde britiske myndigheter og operatøren 
umiddelbar stans i produksjonen på feltet inntil man hadde 
funnet en forsvarlig løsning på problemer relatert til 
ventilasjonssystemet i lagertankene om bord. Produksjonen 
ble gjenopptatt 19. august med en midlertidig løsning. en 
permanent løsning er nå i ferd med å bli kjørt i gang. Så snart 
den er på plass, forventer operatøren at produksjonen raskt 
vil kunne øke til platå som er anslått til omkring 30 000 fat 
oe per dag. det tilsvarer 6 000 fat oe per dag til noreco.

all fokus i Huntington-lisensen har hittil vært på oppstart av 
produksjon. Parallelt med vurderingen av potensialet i Fulmar-
funnet, har partnerne nå begynt å se på mulighetene i 
omkringliggende områder, som vil kunne øke verdien av 
utbyggingen.

lav regularitet og ikke-planlagt nedetid på verts plattformen 
fortsetter å påvirke produksjonen fra Oselvar-feltet. Gjennom-
snitts produksjonen i andre kvartal var 407 fat oe per dag.  
en planlagt vedlikeholdsstans på Ula og ekofisk/norpipe-
systemet startet 29. mai. den ble forlenget utover 
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kvartalsslutt på grunn av ytterligere forsinkelser på Ula. 
Oselvar-feltet kom i produksjon igjen 2. august, men måtte 
stenge igjen 9. august på grunn av en defekt kompressor på 
Ula. Operatøren har indikert at produksjonen kan gjenopptas 
med en ny kompressor i første halvdel av september.

Produksjonen fra feltene nini, nini øst og cecilie var nedstengt 
i 12 dager i andre kvartal på grunn av planlagt vedlikehold og 
installasjonsarbeid i forbindelse med reparasjoner av 
vertsplattformen Siri. nini var nedstengt i ytterligere 9 dager 
og cecilie i 14 dager for vedlikehold av kompressorer på Siri. 
Produksjonen ble igjen stoppet da en hittil uoppdaget sprekk 
på innsiden av sponson tanken (støttestruktur for stigerør 
forbundet med lagringstank) ble funnet.

Operatøren planlegger å fullføre reparasjonen av Siri-
plattformen sommeren 2014, men har gjort klar en midlertidig 
løsning som vil innebære at produksjon fra nini, nini øst og 
cecilie kan gjenopptas ved at produsert olje blir pumpet 
direkte om bord i tankskip. det foreligger fortsatt ingen 
myndighetsgodkjennelse for en slik midlertidig løsning og det 
er ikke satt noen ny dato for produksjonsstart. Operatøren har 
opplyst at lavere regularitet uansett vil måtte påregnes fram til 
plattformen er reparert neste sommer.

lulita-feltet har vært nedstengt siden 28. april for å reparere to 
ventiler i gasseksportsystemet fra Harald og for å fjerne voks fra 
oljeeksportrørledningen. Operatøren vurderer nå alternativer for 
reparasjonen av den siste ventilen og forventer å komme i 
produksjon igjen sent i tredje kvartal. Gjennomsnittsproduksjonen 
for kvartalet fra de danske feltene var 2 967 fat oe per dag.

enoch-feltet var nedstengt hele kvartalet i påvente av 
vedlikeholdsarbeid på en brønnventil. Produksjonsstart 
forventes tidlig 2014.

utforskINg

noreco avsluttet tre letebrønner i andre kvartal - Pl453s 
Ogna, UK P1658 Scotney og Pl360 lupin. i tillegg til de tre 
brønnene i andre kvartal så ble UK P1666 romeo avsluttet i 
første kvartal. Brønnen fant olje i et reservoar av lav kvalitet.

i Pl453 Ogna brønnen var reservoaret i primærmålet av dårli-
gere kvalitet enn forventet og uten spor av hydrokarboner. 
P1658 Scotney hadde et tynt reservoar i primærmålet med 
spor av hydrokarboner.

Pl360 lupin strukturen hadde et reservoar i primærmålet 
men av dårlig kvalitet og uten spor av hydrokarboner.

i resten av andre kvartal har fokuset vært arbeid mot tFO 
2013, nært forestående borebeslutninger samt videre 
modning av lisensporteføljen, inkludert oppstart av våre nye 
lisenser Pl701 og Pl591B fra tFO 2012 og P1934, P1989, 
P2003, P2009, P2026, og P2032 fra UK 27. runde.

På lisensen 9/95 maja i danmark (noreco 20,1 prosent) fort-
setter brønnplanlegging med mål om å bore Xana-prospektet 
i 2014. dette prospektet kan strekke seg inn i Gita lisensen 
(9/06) der noreco har 12 prosent. i nabolisensen 7/86 pågår 
nå en ny dataevaluering på amalie-funnet. dette arbeidet vil 

danne grunnlag for å vurdere videre aktiviteter i løpet av 
2013.

i andre kvartal ferdigstilte noreco og danoil en avtale hvor 
noreco tar over 3,7 prosent eierandel i dansk lisens 9/95 
maja fra danoil. effektiv dato for denne overtakelsen er 22. mai 
2012. denne eierandelen på 3,7 prosent er danoils del av 
Paresources eierandel i 9/95 som ble ledig da Paresources 
trakk seg etter at majoriteten i lisensen besluttet å bore Xana 
prospektet.

lisens Pl525 ble tilbakelevert i andre kvartal.

Helse, mIljø, sIkkerHet og kvalItet

noreco har ikke vært operatør for boreoperasjoner i andre 
kvartal 2013. det er heller ikke rapportert alvorlige HmS 
hendelser i norecos øvrige virksomhet i kvartalet.

Selskapet arbeider med risikovurderinger og beredskapsplaner 
for boring av verdande i Pl484. Brønnen planlegges boret i 
2014.

orgaNIsasjoN

Svein arild Killingland ble ansatt som ny administrerende 
direktør for konsernet 13. mai 2013.

ved inngangen av 2013 hadde noreco 69 ansatte. antall 
ansatte er redusert gjennom første halvår. ved utgangen av 
andre kvartal hadde selskapet 60 fast ansatte. antall 
konsulenter innleid på heltid har vært tilnærmet uendret i 
året, og er om lag 10 personer.

utsIkter

med Huntington-feltet i produksjon er norecos produksjons-
kapasitet mer enn doblet. det er ventet at norecos andel av 
platåproduksjon på dette feltet alene vil være omkring 
6 000  fat oe per dag. det er videre ventet at produksjonen fra 
nini, nini øst og cecilie vil ha lavere regularitet inntil feilene på 
vertsplattformen på Siri-feltet har funnet sin permanente 
løsning. Operatøren og eierne av Siri-plattformen har antydet 
at en slik løsning kan være på plass sommeren 2014.

norecos utforskingsprogram består for tiden av fire vedtatte 
brønner. Selskapet vil arbeide videre med å utvikle sin 
leteportefølje for å legge grunnlag for framtidig leteaktivitet 
gjennom aktiv porteføljestyring, deltakelse i lisensrunder og 
eventuelt farm-ins.

etter at obligasjonseierne i sommer aksepterte justerte 
lånebetingelser skal selskapet innfri to obligasjonslån på til 
sammen 982 millioner kroner ved årsslutt. Før dette vil 
selskapet motta skatterefusjon på totalt 1 341 millioner 
kroner. av dette beløpet vil 564 millioner kroner bli benyttet 
til innfrielse av kortsiktig andel av letelånet.

Forbedring av selskapets finansieringsstruktur har høy 
prioritet. Selskapet vurderer kontinuerlig tiltak og muligheter 
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Stavanger, 28. august 2013
Styre og Administrerende direktør
Norwegian Energy Company ASA

Ståle Kyllingstad
Styreleder

Svein Arild Killingland
Administrerende direktør

Eimund Nygaard 
Styremedlem

Hilde Drønen
Styremedlem

Hilde Alexandersen 
Styremedlem

Bård Arve Lærum
Styremedlem

for å tilpasse lisensporteføljen, herunder fremtidige 
forpliktelser, med sikte på å redusere selskapets gjeld, 
kapitalkostnader og kapitalbehovet framover.

likviditetsutviklingen fremover påvirkes i stor grad av at 
selskapet kan utnytte produserende aktiva som sikkerhet for 
eksisterende eller en ny reservebasert lånefasilitet (rBl) 
eller andre sikrede lånestrukturer. i tillegg til arbeid med 
sikrede finansieringsalternativer, vurderes også en restruk-
turering av dagens øvrige låneportefølje. Produksjonsnivået 
fra konsernets felt, hvor produksjon fra Huntington feltet er 
av stor betydning, forventes å tilføre selskapet vesentlig 
likviditet fremover. denne likviditetstilførsel vil være svært 
viktig for en tilfredsstillende samlet finansieringsløsning.

erklærINg I HeNHold tIl 
verdIpapIrHaNdelloveN, paragraf 5-6

vi bekrefter at konsernets halvårsregnskap for perioden 
1. januar til 30. juni 2013 etter vår beste overbevisning er 
utarbeidet i samsvar med iaS 34 delårsrapportering, og at 
opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets 
eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en 
rettvisende:
• oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og 

deres innflytelse på halvårsregnskapet
• beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer 

virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode
• beskrivelse vesentlige transaksjoner med nærstående
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alle tall er i Nok 1 000 Note
urevidert

2. kv 2013

urevidert
omarbeidet(1)

2. kv 2012

urevidert
Ytd  

2. kv 2013

urevidert
omarbeidet(1)

Ytd 2. kv 2012

revidert
omarbeidet(1)

2012

driftsinntekter 2  245 977  230 043  461 795  411 548  831 768 

Produksjonskostnader  (107 774)  (46 181)  (182 180)  (118 692)  (244 231)

lete- og vurderingskostnader 3,8  (119 260)  (333 553)  (361 768)  (518 612)  (1 188 396)

lønnskostnader 4  (37 526)  (33 783)  (74 915)  (72 113)  (134 251)

andre driftskostnader 4  (27 790)  (28 988)  (49 313)  (57 162)  (114 027)

andre (tap) / gevinster 5  1 075  26 909  (4 393)  22 109  31 867 

sum driftskostnader  (291 275)  (415 596)  (672 569)  (744 470)  (1 649 039)

driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger 
(eBItda)

 (45 298)  (185 553)  (210 774)  (332 922)  (817 271)

avskrivninger 9  (89 005)  (79 473)  (149 926)  (132 230)  (269 355)

nedskrivninger 8,9  (496 718)  -    (656 897)  -    (421 262)

driftsresultat (eBIt)  (631 020)  (265 026)  (1 017 597)  (465 152)  (1 507 887)

Finansinntekter 6  15 627  46 560  30 053  56 785  76 083 

Finanskostnader 6  (134 508)  (153 076)  (269 546)  (282 772)  (562 067)

Netto finansposter  (118 881)  (106 517)  (239 493)  (225 987)  (485 984)

resultat før resultatskatt  (749 901)  (371 543)  (1 257 090)  (691 139)  (1 993 872)

resultatskatt 7  245 943  284 178  480 210  477 033  1 401 252 

resultat for perioden  (503 958)  (87 365)  (776 881)  (214 106)  (592 620)

utvidet resultat for perioden (etter skatt)

Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat

aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon  -    -    -    -    2 968 

Sum  -    -    -    -    2 968 

Poster som vil bli reklassifisert til resultat

Kontantstrømsikring  1 699  10 780  2 945  6 206  (10 733)

Omregningsdifferanser valuta  94 929  155 873  234 090  (986)  (201 254)

Sum  96 628  166 653  237 035  5 220  (211 987)

sum utvidet resultat for perioden  96 628  166 653  237 035  5 220  (209 019)

totalresultatet for perioden  (407 330)  79 288  (539 846)  (208 886)  (801 639)

resultat per aksje (nOK)

Grunnleggende  (1,42)  (0,36)  (2,18)  (0,88) (2,26)

Fullt utvannet  (1,42)  (0,36)  (2,18)  (0,88) (2,26)

1) Se note 1 for beskrivelse av omarbeidelse av 2012 tallene.

OPPStillinG av tOtalreSUltatet
KOnSOlidert
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alle tall er i Nok 1 000 Note
urevidert

 
30.06.13

revidert
omarbeidet(1)      

31.12.12

revidert
omarbeidet(1)      

01.01.12

anleggsmidler

lisenser og aktiverte utforskingskostnader 8  873 647  818 707  1 249 839 

Goodwill 8  215 244  496 812  656 395 

Utsatt skattefordel 7  190 634  105 018  609 733 

varige driftsmidler 9  3 717 407  3 990 712  4 296 788 

tilgode skatt 7  214 634  -    -   

sum anleggsmidler  5 211 566  5 411 249  6 812 755 

omløpsmidler

tilgode skatt 7  1 340 622  1 339 030  506 056 

derivater 13  7 959  7 247  26 754 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 10,13  540 321  564 175  833 786 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter 13  418 262  604 113  688 708 

sum omløpsmidler  2 307 164  2 514 564  2 055 305 

sum eiendeler  7 518 730  7 925 813  8 868 060 

egenkapital

aksjekapital 15  1 103 892  1 096 876  755 913 

annen egenkapital  400 569  931 030  1 670 746 

sum egenkapital  1 504 461  2 027 907  2 426 659 

langsiktig gjeld 

Utsatt skatt 7  1 105 552  1 244 827  1 991 192 

Pensjonsforpliktelser  7 089  7 089  15 654 

Fjerningsforpliktelser  289 198  323 078  298 130 

Obligasjonslån 11  -    -    2 317 825 

annen rentebærende gjeld 11,13  290 208  242 729  292 803 

sum langsiktig gjeld  1 692 047  1 817 723  4 915 605 

kortsiktig gjeld

Obligasjonslån (2) 11,13  3 048 827  2 779 390  643 344 

annen rentebærende gjeld 11,13  870 906  862 147  420 981 

derivater 11,13  7 939  11 073  -   

Betalbar skatt 7  83 057  51 440  180 409 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 12,13  311 493  376 134  281 063 

sum kortsiktig gjeld  4 322 223  4 080 184  1 525 796 

sum gjeld  6 014 270  5 897 907  6 441 401 

sum egenkapital og gjeld  7 518 730  7 925 813  8 868 060 

1) Se note 1 for beskrivelse av omarbeide av 2012 tallene.
2) Konsernets langsiktige obligasjonslån per 31.12.2012 og per 30.06.2013 med innvilget henstand før balansedagen er 

klassifisert som kortsiktig siden henstands varighet  ikke overstiger 12 måneder. Se ytterligere informasjon i note 11.

OPPStillinG av FinanSiell StillinG
KOnSOlidert
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urevidert
alle tall er i Nok 1 000

aksje
kapital overkurs

reserve for
valutakurs-

omregninger

reserve
for sikring

annen
egenkapital

sum
egenkapital

2012

egenkapital per 01.01.2012 i henhold til  
årsrapport 2012

 755 913  2 504 407  137 728  -    (970 222)  2 427 826 

effekt av retrospektiv implementering av iaS19r  -    -    -    -    (1 167)  (1 167)

egenkapital per 01.01.2012  755 913  2 504 407  137 728  -    (971 389)  2 426 659 

resultat for perioden  (214 106)  (214 106)

utvidet resultat for perioden (etter skatt)

Omregningsdifferanser valuta  (986)  (986)

Kontantstrømsikring  6 206  6 206 

sum utvidet resultat for perioden  -    -    (986)  6 206  -    5 220 

transaksjoner med aksjonærene

verdi av opsjonsprogram  -    7 458  7 458 

sum transaksjoner med aksjonærene for  
perioden

 -    -    -    -    7 458  7 458 

egenkapital per 30.06.2012  755 913  2 504 407  136 742  6 206  (1 178 037)  2 225 231 

2013

egenkapital per 01.01.2013  1 096 876  2 552 706  (63 525)  (10 733)  (1 547 417)  2 027 907 

resultat for perioden  (776 881)  (776 881)

Årets utvidede resultat (etter skatt)

aktuarielle gevinster og tap - ytelsespensjon  -   

Omregningsdifferanser valuta  234 090  234 090 

Kontantstrømsikring  2 945  2 945 

totalresultatet for perioden  -    -    234 090  2 945  (776 881)  (539 846)

transaksjoner med aksjonærene

Kapitalforhøyelse  7 015  1 810  8 825 

verdi av opsjonsprogram  7 574  7 574 

sum transaksjoner med aksjonærene for  
perioden

 7 015  1 810  -    -    7 574  16 400 

egenkapital per 30.06.2013  1 103 892  2 554 516  170 565  (7 789)  (2 316 723)  1 504 461 

OPPStillinG av endrinG i eGenKaPitalen
KOnSOlidert
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Alle tall er i NOK 1 000
Urevidert

YTD 2. kv. 2013
Urevidert

YTD 2. kv. 2012

resultat for perioden  (776 881)  (214 106)

resultatskatt  (480 210)  (477 033)

Spesifikasjon av avstemmingsposter mellom resultat før skatt, og kontantstrøm  
fra operasjonelle aktiviteter

(Betalt skatt) / refundert skatt  (19 982)  (22 601)

avskrivninger og nedskrivninger  806 823  132 229 

Kostnadsføring av balanseførte letekostnader  306 811  448 101 

Kostnader ved opsjonsprogram  7 574  7 458 

(Gevinst) / tap ved salg av lisenser  -    (31 864)

Urealiseert tap (gevinst) for finansielle instrumenter  (712)  9 756 

effekt av valutakursendringer  37 216  12 672 

netto finansposter  239 493  225 987 

andre poster uten kontanteffekt  39 052  36 226 

Endringer i arbeidskapital

endring kundefordringer  62 363  38 672 

endring leverandørgjeld  (18 629)  8 828 

endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter  (117 759)  134 805 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  85 160  309 130 

kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler  (44 792)  (353 992)

Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler  (297 534)  (372 636)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (342 326)  (726 628)

kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

innbetaling av egenkapital  8 825  -   

innbetaling ved opptak av obligasjonslån  300 000  200 000 

innbetaling ved opptak av letelån  204 744  380 613 

innbetaling ved opptak av rBl lån/andre  -    149 674 

Utbetaling ved tilbakebetaling av obligasjonslån  -    (173 000)

Utbetaling ved tilbakebetaling av letelån  (8 608)  -   

Utbetaling ved nedbetaling av rBl/andre  (166 387)  -   

tilbakekjøp av egne obligasjoner  (48 000)  -   

Betalte låneomkostninger  (20 817)  -   

Betalte renter  (198 442)  (220 563)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  71 315  336 724 

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  (185 851)  (80 774)

Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året  604 113  688 708 

kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt  418 262  607 934 

OPPStillinG av KOntantStrømmer
KOnSOlidert
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1 regNskapsprINsIpper 

Grunnlag for utarbeidelse
det konsoliderte regnskapet for andre kvartal og første halvår 2013 
sammenstiller morselskapet norwegian energy company aSa 
(nOrecO) og dets datterselskaper. det konsoliderte regnskapet for 
perioden er avlagt i henhold til iaS 34 delårsrapportering og den 
norske verdipapirhandelloven § 5 – 6.

Referanse til sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
dette delårsregnskapet er avlagt etter samme regnskapsprinsipper 
som årsregnskapet for 2012, med unntak for endringer som følger 
av endringer av iFrS standarder som omtalt under. For fullstendig 
beskrivelse av norecos regnskapsprinsipper henvises det til årsregn-
skapet for 2012.

Omarbeidelse av sammenligningstall for 2012
Beskrivelse og forklaring relatert til de omarbeidelse som ble utført 
vedrørende 2012 tallene finnes i kvartalsrapporten for fjerde kvartal 
2012. effekter av nye standarder som også er innarbeidet i tall for 
2012 er redegjort for under.

Nye standarder, tolkninger og andre standardendringer som er 
implementert av Noreco per 1. januar 2013
noreco har implementert følgende endringer fra og med 1. januar 2013:
iaS 19 - ytelser til ansatte - endring i 2011 vedrørende ytelsesba-
serte pensjonsordninger
iaS 1 - Presentasjon av finansregnskap - endring vedrørende presen-
tasjon av utvidet resultat
iaS 1 - Presentasjon av finansregnskap - klargjøring av presentasjon 
av sammenligningstall og tilhørende krav til noter
iFrS 13 - måling av virkelig verdi

noreco har valgt å ikke tidlig implementere iFrS 10, 11, 12 og 
endringene i iaS 27 og 28. 

For ytterligere kommentarer relatert til nye standarder som kommer 
i de kommende år vises det til note 2.1.1 i årsregnskapet for 2012.

IAS 19 - Ytelser til ansatte - Pensjon
Fra 1. januar 2013 har noreco anvendt iaS 19 ytelser til ansatte (juni 
2011) (“iaS 19r”) og endret basis for beregning av pensjonsforplik-
telser og pensjonskostnader. noreco har tidligere benyttet korridorme-
toden for regnskapsføring av uamortiserte estimatavvik. Korridorme-
toden er ikke lenger tillatt, og alle estimatavvik skal etter iaS 19r føres 
i oppstilling for utvidet resultat (Other comprehensive income - Oci). 
Korridoren per 1. januar 2012 som utgjorde 5,3 millioner kroner er 
nullstilt. Pensjonsforpliktelsen økte tilsvarende per 1. januar 2012, 
mens egenkapitalen ble redusert med 1,2 millioner kroner (etter skatt).

tidligere ble avkastning på pensjonsmidler beregnet ved bruk av en 
langsiktig forventet avkastning på pensjonsmidlene. Som følge av 
anvendelse av iaS 19r, beregnes nå periodens netto rentekostnad 
ved å anvende diskonteringsrenten for forpliktelsen ved begynnelsen 
av perioden på netto forpliktelsen. netto rentekostnad består derfor 
av rente på forpliktelsen og avkastning på midlene, begge beregnet 
med diskonteringsrenten. endring i netto pensjonsforpliktelse som 
følge av premiebetalinger og utbetaling av pensjon hensyntas. netto 
rentekostnad vil også i fortsettelsen bli presentert som en del av 

pensjonskostnadene som inngår i regnskapslinjen for lønnskostnader. 
Forskjellen mellom faktisk avkastning på pensjonsmidlene og den 
resultatførte regnskapsføres fortløpende mot Oci. Pensjonskostnaden 
i 2012 under tidligere prinsipp utgjorde 14,8 millioner kroner.

Som følge av endret prinsipp for behandling av uamortisert estimata-
vvik og beregning av netto rentekostnad, økte den resultatførte pens-
jonskostnaden til 15,0 millioner kroner for 2012, mens estimatavvik 
på 2,9 millioner kroner ble inkludert i utvidet resultat. Pensjonsforplik-
telsen per 31. desember 2012 ble redusert til 7,1 millioner kroner. iaS 
19r er anvendt retrospektivt, og sammenligningstallene er endret. i 
og med at pensjonsforpliktelsen ikke er vesentlig i forhold til norecos 
balanse innhentes det kun ny aktuarberegning i fjerde kvartal hvert år, 
så fremt det ikke er spesielle forhold som medfører store endringer. av 
den grunn blir aktuarmessig gevinst og tap for hele året innregnet i 
fjerde kvartal, og implementeringseffekt for 2012 er også inkludert i 
oppstilling for totalresultatet i fjerde kvartal 2012.

implementeringseffekten og retrospektiv anvendelse har følgende 
effekter på totalresultat for 2012 og inngående og utgående 
oppstilling av finansiell stilling for 2012:
 

Konsolidert oppstilling av totalresultatet
(NOK 1 000)

YTD 
2.kv 2012

2012

lønnskostnader 0  (273)

aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon 
i utvidet resultat

0 2 968

Konsolidert oppstilling  
av finansiell stilling

01-01-12 31-12-12

Utsatt skattefordel  4 137  (6 174)

annen egenkapital  (1 167)  1 741 

Pensjonsforpliktelse  5 304  (7 915)

IAS 1 Presentasjon av poster i utvidet resultat - tilleggsendring til IAS 1
iaS 1 Presentasjon av finansregnskap er endret og medfører at 
poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere 
omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. endringen 
påvirker ikke hvilke poster som skal inkluderes i utvidet resultat. 
Oppstillingen for utvidet resultat for 2013 er endret som følge av 
denne endringen.

IFRS 13 Måling av virkelig verdi
iFrS 13 ”Fair value measurement” definerer hva som menes med 
virkelig verdi når begrepet benyttes i iFrS, gir en enhetlig beskrivelse 
av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i iFrS og definerer hvilke 
tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Stand-
arden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men
gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd 
eller tillatt i andre iFrSer. noreco benytter virkelig verdi som målekri-
terium for visse eiendeler og forpliktelser. tilleggsopplysninger 
vedrørende disse er tatt inn i note 13 til denne kvartalsrapporten.

nOter
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2  driftsinntekter

(NOK 1 000) 2. kv 2013 2. kv 2012 YTD 2. kv 2013 YTD 2. kv 2012

 Salg av olje  240 751  219 516  445 793  398 626 

 Salg av gass og nGl  5 226  10 527  16 003  12 922 

 totale inntekter  245 977  230 043  461 795  411 548 

3  lete- og vurderingskostnader

(Nok 1 000) 2. kv 2013 2. kv 2012 YTD 2. kv 2013 YTD 2. kv 2012

Kjøp av seismikk, analyser og generelle G&G kostnader  (29 224)  (29 184)  (50 922)  (58 808)

Kostnadsføring av aktiverte utforskingsbrønner tidligere år  (92)  (114 206)  (35 063)  (128 927)

Kostnadsføring av tørre utforskingsbrønner dette år  (87 461)  (186 748)  (271 749)  (319 175)

andre utforskings- og vurderingskostnader  (2 483)  (3 415)  (4 035)  (11 703)

Sum utforskings- og vurderingskostnader  (119 260)  (333 553)  (361 768)  (518 612)

Utforskingsorganisasjonens andel av noreco’s samlede lønnskostnader og 
andre driftskostnader utgjør:

 (50 922)  (21 735)  (98 565)  (50 550)

Selskapet har oppdatert sin metodikk for beregning av leteaktiviteters andel av lønns- og andre driftskostnader for å få bedre samsvar mellom denne 
beregningen og hvordan letekostnader defineres i forbindelse med opptrekk av letelån. For perioden fra 01.07.2012 til 30.06.2013 er dette beløpet 
196 millioner kroner.

4  lønnskostnader og andre driftskostnader

(Nok 1 000) 2. kv 2013 2. kv 2012 YTD 2. kv 2013 YTD 2. kv 2012

lønnskostnader  (37 526)  (33 783)  (74 915)  (72 113)

andre driftskostnader  (27 790)  (28 988)  (49 313)  (57 162)

Sum lønnskostnader og andre driftskostnader  (65 316)  (62 771)  (124 228)  (129 275)

Herav utgjør utforskingsorganisasjonen følgende kostnader  (50 922)  (21 735)  (98 565)  (50 550)

Kostnadene inkluderer alle direkte lønnskostnader og allokerte administrative kostnader for utforskingsorganisasjonen.
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5 andre (tap) / gevinster

(Nok 1 000) 2. kv 2013 2. kv 2012 YTD 2. kv 2013 YTD 2. kv 2012

verdiendring put opsjoner  1 075  (4 955)  (4 393)  (9 756)

Gevinst (tap) ved salg av lisenser  -    31 864  -    31 864 

Sum andre (tap) / gevinster  1 075  26 909  (4 393)  22 109 

(tap) / gevinst pr lisens salg
Regnskapsmessig 

virkningstidspunkt
2. kv 2013 2. kv 2012 YTD 2. kv 2013 YTD 2. kv 2012

rau 22-05-12  -   31 864  -   31 864

Sum  -   31 864  -   31 864

6 Finansinntekter og -kostnader 
 

(Nok 1 000)

finansinntekter 2. kv 2013 2. kv 2012 Ytd 2. kv 2013 Ytd 2. kv 2012

renteinntekt  11 105  6 353  12 965  10 379 

annen finansinntekt  4 522  40 206  17 088  46 406 

Sum finansinntekt  15 627  46 560  30 053  56 785 

 

finanskostnader 2. kv 2013 2. kv 2012 Ytd 2. kv 2013 Ytd 2. kv 2012

rentekostnad obligasjonslån  (100 749)  (88 879)  (197 315)  (173 611)

rentekostnad konvertible lån  -    (1 772)  -    (6 181)

rentekostnad reservebasert lån  (8 597)  (9 355)  (17 909)  (19 252)

rentekostnad letelån  (6 345)  (9 483)  (12 559)  (17 670)

rentekostnad kortsiktig gjeld  (1 477)  113  (1 599)  (375)

aktiverte rentekostnader  -    -    -    11 280 

Kalkulatorisk rente fjerningsforpliktelse  (6 109)  (6 856)  (10 973)  (13 387)

andre finanskostnader  (11 231)  (36 844)  (26 112)  (63 576)

tap ved tilbakekjøp av obligasjoner  -    -    (3 079)  -   

Sum finanskostnader  (134 508)  (153 076)  (269 546)  (282 772)

netto finansposter  (118 881)  (106 517)  (239 493)  (225 987)
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7 Skatt
 

(Nok 1 000) 2. kv 2013 2. kv 2012 Ytd 2. kv 2013 Ytd 2. kv 2012

resultat før skatt  (749 901)  (371 543)  (1 257 090)  (691 139)

resultatskatt  245 943  284 178  480 210  477 033 

tilsvarer en skatterate på 32,8 % 76,5 % 38,2 % 69,0 %

Skatteraten for 2. kvartal 2013 ble 32,8% mot 76,53% for samme kvartal i 2012. Høy leteaktivitet i norge (78%) og Storbritannia (62%) med høye 
skattesatser på aktivitet på sokkelen bidrar til en høy skatterate. imidlertid medfører goodwill nedskriving uten skatteeffekt og nedskriving av pro-
duserende felt i danmark med en skattesats på 25% at skattesatsen blir lavere enn tilsvarende periode forrigere år. det er de samme forhold som 
forklarer endringen av skattesatsen for første halvår 2013 i forhold til 2012.

Balanseføringen av utsatt skattefordel er basert på forventninger om at tilstrekkelig skattemessig overskudd til å utnytte det fremførbare underskuddet 
vil være tilgjengelig de kommende år i Storbritannia. Planlagt restrukturering av konsernets virksomhet i Storbritannia er tatt hensyn til i forbindelse 
med denne vurderingen i henhold til iaS 12.36.(d).

Utsatt skattefordel og utsatt skatt er presentert netto for hver jurisdiksjon og skatteregime når de legale enheter har, eller forventes å få, en lovlig 
rett til å motregne betalbar skatt og skatterefusjon, og utsatt skattefordel og utsatt skatt relaterer seg til resultatskatt som innkreves av samme 
skattemyndighet.

tilgode skatt

(Nok 1 000) 30.06.13 31.12.12 01.01.12

langsiktig fordring

Skatterefusjon knyttet til letevirksomhet i norge i 2013  214 634 

kortsikrig fordring

Skatterefusjon knyttet til letevirksomhet i norge i 2012  617 918  617 918  506 056 

Skatterefusjon knyttet til avvikling av petroleumsvirksomheten i norwegian energy company aSa  722 704  721 112 

sum skatt til gode  1 555 256  1 339 030  506 056 

31. desember 2012 gjennomførte norwegian energy company aSa de planlagte overdragelsene av sin petroleumsvirksomhet til noreco norway aS, 
med den virkning at fra og med utløpet av samme dato er alle relaterte lisenser, kontrakter og personell overført til dette datterselskapet. noreco 
norway aS er dermed eier av alle konsernets lisenser på den norske kontinentalsokkelen. Konsernspissen norwegian energy company aSa har 
dermed avviklet sine direkte petroleumsaktiviteter, og har krevd utbetalt skatteverdien av fremførbart underskudd fra norske myndigheter i henhold til 
bestemmelsene i petroleumsskatteloven § 3 c) 4. ledd. retten til refusjon er bekreftet i form av en bindende forhåndsuttalelse fra Oljeskattenemnda. 
Skatterefusjon utbetales mot slutten av desember 2013.

Betalbar skatt

(Nok 1 000) 30.06.13 31.12.12 01.01.12

Betalbar skatt i norge  -    -    -   

Betalbar skatt i utlandet  83 057  51 440  180 409 

sum betalbar skatt  83 057  51 440  180 409 

alle tall rapportert i resultat og balansen er basert på norecos skatteberegninger, og er å anse som estimater frem til ligning for hvert enkelt år er oppgjort.
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8  immaterielle eiendeler 
  

(Nok 1 000) 

Lisenser og 
aktiverte  

utforskings-
kostnader

Goodwill Sum

anskaffelseskost 01.01.13  944 407  947 343  1 891 751 

tilgang  297 534  -    297 534 

Kostnadsføring av balanseførte letekostnader  (306 811)  -    (306 811)

Omregningsdifferanser  64 217  69 502  133 718 

anskaffelseskost 30.06.13  999 347  1 016 845  2 016 191 

akkumulerte av- og nedskrivninger    

akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.13  125 700  450 531  576 231 

årets nedskrivning  -    306 980  306 980 

Omregningsdifferanser  -    44 089  44 089 

akkumulerte av- og nedskrivninger 30.06.13  125 700  801 601  927 301 

Bokført verdi 30.06.13  873 647  215 244  1 088 891 

test for verdifall 2. kvartal 2013

For detaljert beskrivelse av anvendt metodikk for nedskrivingsvurderinger vises det til note 12 til årsregsregnskapet for 2012.

Hovedforutsetninger lagt til grunn for test for verdifall per 30. juni 2013:

diskonteringsrente (etter skatt) 9,00%

inflasjon 2,00%

Kontantstrøm etter skatt

reserver/ressurser Selskapets estimerte ressurser per 30.06.2012

Oljepris Forward-kurve for oljepris for periode 2013-2019, fra 2020 er oljeprisen inflasjonsjustert.

valutakurs Gjennomsnittlig forward-rate for perioden 2013-2016. Fra 2017 er forventet gjennomsnittlige kurs for 
2016 benyttet.

resultat av test for verdifall av goodwill per 30.06.2013
Goodwill knyttet til dansk virksomhet er nedskrevet med 8 millioner kroner. nedskrivingen skyldes at markedets forventning til fremtidige oljepris var 
lavere ved utgangen av 2. kvartal i forhold til 1. kvartal 2013.

Goodwill knyttet til Britisk virksomhet er nedskrevet med 174 millioner kroner. nedskrivingen skyldes at markedets forventning til fremtidige oljepris 
var lavere ved utgangen av 2. kvartal i forhold til 1. kvartal 2013.

Goodwill for Britisk og dansk virksomhet har en bokført verdi lik de gjenvinnbare beløper, og endringer i forutsetninger kan medføre fremtidige ned-
skrivinger.

resultat av test for verdifall av lisenser og aktiverte utforskingskostnader per 30.06.2013
Kvartalsvis test for verdifall av alle immaterielle eiendeler har blitt utført. Basert på vurdering av fremdrift, ny informasjon fra evalueringsarbeid, og 
andre kommersialitets analyser vedrørende norecos ikke-utbygde funn, er det ikke funnet nødvendig å kostnandsføre andre balanseførte kostnader 
enn de som relaterer seg til de tørre brønnene som ble ferdigstilt frem til rapportering av 2. kvartal 2013. Kostnadsføring av balanseførte letekostnader 
i kvartalet relaterer seg i hovedsak til Pl360 lupin og Pl453 Ogna i norge og P1658 Scotney i Storbritannia.

amalie har en bokført verdi lik gjenvinnbart beløp ved utgangen av andre kvartal, og endringer i forutsetninger kan medføre fremtidige nedskrivinger. 
Huntington Fulmar inngår ved test for verdifall i en felles kontantgenererende enhet for Huntington lisensen, og negative endringer av forutsetninger vil 
først påvirke goodwill verdiene før øvrige verdier blir berørt. Hvis vurderingen knyttet til mulig kommersialitet endres, vi det kunne medføre nedskrivinger 
av aktiverte utforskingskostnader.
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9 varige driftsmidler 
  

(Nok 1 000)
anlegg under 

bygging
produksjons-

anlegg
kontor-utstyr  

og inventar sum

anskaffelseskost 01.01.13  2 256 667  2 632 606  3 591  4 892 864 

tilgang  35 756  9 036  -    44 792 

Overført fra anlegg under bygging til Produksjonsanlegg  (2 447 617)  2 447 617  -    -   

revaluering fjerningseiendeler (1)  45 830  (111 870)  -    (66 040)

Omregningsdifferanser  109 363  201 623  296  311 283 

anskaffelseskost 30.06.13  -    5 179 012  3 887  5 182 899 

akkumulerte av- og nedskrivninger

akkumulerte avskrivninger 01.01.13  -    898 577  3 574  902 151 

årets avskrivning  -    149 926  -    149 926 

årets nedskrivninger  -    349 917  -    349 917 

Omregningsdifferanser  -    63 202  295  63 497 

akkumulerte av- og nedskrivninger 30.06.13  -    1 461 622  3 869  1 465 491 

Bokført verdi 30.06.13  -    3 717 389  18  3 717 407 

test for verdifall 2. kvartal 2013

For detaljert beskrivelse av anvendt metodikk for nedskrivingsvurderinger vises det til note 12 til årsregsregnskapet for 2012.

Hovedforutsetninger lagt til grunn for test for verdifall per 30. juni 2013:

diskonteringsrente (etter skatt) 9,00%

inflasjon 2,00%

Kontantstrøm etter skatt

Prognose periode estimert levetid for olje/gass feltet

reserver/ressurser Selskapets estimerte reserver per 30.06.2013

Oljepris Forward-kurve for oljepris for periode 2013-2019, fra 2020 er oljeprisen inflasjonsjustert.

valutakurs Gjennomsnittlig forward-rate for perioden 2013-2016. Fra 2017 er forventet gjennomsnittlige kurs for 
2016 benyttet.

resultat av test for verdifall per 30.06.2013
For det norske feltet Oselvar har endringer i markedets forventede fremtidige oljepris redusert det gjenvinnbart beløp. dette har for andre kvartal 2013 
medført en nedskriving på 41 millioner kroner (11 millioner kroner etter skatt)

det gjenvinnbare beløpet for den samlede kontantgenererende enheten for de danske feltene knyttet opp til Siri-plattformen (nini, nini øst og cecilie) 
har ved utgangen av andre kvartal blitt vesentlig redusert som en følge av markedets endrede forventning til fremtidig oljepris (forward kurven) og 
det faktum at verdien av periodens produserte reserver overstiger avskrivingene i henhold til produksjonsenhetsmetoden. i tillegg har hendelser 
etter balansedagen medført at forventet regularitet de kommende tolv måneder er nedjustert basert på mottatt informasjon fra operatøren ved Siri-
plattformen. For andre kvartal medførte dette en nedskriving på 274 millioner kroner (206 millioner kroner etter skatt) for den kontantgenererende 
enheten for Siri fairway.

Oselvar, enoch og Siri fairway har en bokført verdi etter nedskrivinger som er lik gjenvinnbart beløp ved utgangen av andre kvartal, og endringer i 
forutsetninger kan medføre fremtidige nedskrivinger. nedskrivingene kan reverseres helt eller delvis ved ny informasjon som medfører høyere gjen-
vinnbart beløp.
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10  Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 
  

(Nok 1 000) 30.06.13 31.12.12

Kundefordringer  77 054  139 417 

tilgodehavende operatører vedrørende deltakelse i lisenser  15 368  40 231 

mindreuttak olje/nGl  44 586  38 183 

Forskuddsbetalinger  161  182 

andre fordringer 1)  403 152  346 162 

sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  540 321  564 175 

1) Selskapet arbeider fremdeles med et forsikringskrav knyttet til skadene på Siri-plattformen som ble oppdaget i 2009. dette har tatt lenger tid enn 
antatt på grunn av kravets tekniske kompleksitet. det totale kravet overstiger to milliarder kroner, hvorav 356 millioner kroner er bokført som en 
kortsiktig fordring per 30. juni 2013. dette beløpet relaterer seg til erstatning for deler av påløpte kostnader for å hindre ytterligere skade, samt 
produksjonsbortfall i 2009/2010. Basert på foreliggende teknisk dokumentasjon, omfattende tredjeparts vurderinger og de foreliggende forsikring-
savtalene, er selskapet av den oppfatning at det er dekning for det bokførte kravet under forsikringsavtalene, og at dette gjøres opp innen 12 
måneder. Kravet er dermed klassifisert som en kortsiktig fordring. USd-beløpet er uendret siden 31.12.2012. 

11 rentebærende gjeld 
  

(Nok 1 000) 30.06.13 31.12.12

rentebærende gjeld med avtalt forfall senere enn 12 måneder etter 
balansedagen (1) pålydende Bokført verdi pålydende Bokført verdi

Obligasjonslån nOr04 (2)  1 219 500  1 199 228  1 250 000  1 221 745 

Obligasjonslån nOr06 (2)  192 500  186 237  275 000  266 767 

Obligasjonslån nOr07 (2)  227 500  218 502  325 000  315 270 

Obligasjonslån nOr09 (2)  300 000  293 703  -    -   

letelån  204 744  191 040  -    -   

reservebasert lån  114 530  99 167  261 621  242 729 

sum rentebærende gjeld med forfall senere enn 12 måneder  2 258 774  2 187 877  2 111 621  2 046 511 

rentebærende gjeld med avtalt forfall tidligere enn 12 måneder etter 
balansedagen (1) pålydende Bokført verdi pålydende Bokført verdi

Obligasjonslån nOr05  698 500  690 382  700 000  682 480 

Obligasjonslån nOr06  82 500  82 500  -    -   

Obligasjonslån nOr07  97 500  97 500  -    -   

Obligasjonslån nOr08  284 000  280 774  300 000  293 128 

letelån  564 086  564 086  572 694  572 694 

reservebasert lån  306 820  306 820  289 453  289 453 

sum rentebærende gjeld med forfall tidligere enn 12 måneder  2 033 406  2 022 063  1 862 147  1 837 755 

sum rentebærende gjeld  4 292 180  4 209 940  3 973 768  3 884 266 

Klassifisert som langsiktig gjeld  319 274  290 208  261 621  242 729 

Klassifisert som kortsiktig gjeld  3 972 906  3 919 733  3 712 147  3 641 537 

1) vurdering om lånet har forfall senere eller tidligere enn 12 måneder er basert på tilbakebetalingsplan i gjeldende låneavtaler.
2) i oppstilling av finansiell stilling er obligasjonslånene nOr04, nOr06, nOr07 og nOr09 klassifisert som kortsiktige, selv om lånene har avtalt 

forfall lenger frem enn 12 måneder. iaS 1.75 krever slik klassifisering, hvis låntaker var i brudd med låneavtalen på balansedagen, og ikke før 
balansedagen har sikret seg henstand med 12 måneders varighet fra balansedagen. noreco har sikret seg midlertidig henstand fra lånevilkåret 
om ‘gearing ratio’, men denne gjelder ikke i 12 måneder fram fra 30.06.2013.
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12 leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 
  

(Nok 1 000) 30.06.13 31.12.12

leverandørgjeld  10 445  29 074 

Skyldig operatører vedrørende deltagelse i lisenser  90 304  185 802 

meruttak olje/nGl  51 491  45 256 

Skyldige renter på lån  54 280  52 053 

Skyldig personalkostnader  19 971  32 530 

Skyldig offentlige avgifter  3 519  7 786 

annen kortsiktig gjeld  81 483  23 633 

sum annen kortsiktig gjeld  311 493  376 134 

13 Finansielle instrumenter

13.1 virkelig verdi hierarki
tabell under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. de ulike nivåene er definert som følger
nivå 1 - notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse
nivå 2 - verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris enten direkte eller indirekte for eiendeler eller forpliktelser.
nivå 3 - verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder.
 
 

per 30.06.2013

(Nok 1 000) Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3  sum 

eiendeler

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat

- derivater holdt for handelsformål  7 959  7 959 

- mindreuttak av olje  44 586  44 586 

sum eiendeler  -    52 546  -    52 546 

forpliktelser

derivater benyttet til sikring

- rentebytteavtaler  7 939  7 939 

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat

- meruttak av olje  51 491  51 491 

sum forpliktelser  -    59 431  -    59 431 
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per 31.12.2012

(Nok 1 000) Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3  sum 

eiendeler

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat

- derivater holdt for handelsformål  7 247  7 247 

- mindreuttak av olje  38 183  38 183 

sum eiendeler  -    45 430  -    45 430 

forpliktelser

derivater benyttet til sikring

- rentebytteavtaler  11 073  11 073 

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat

- meruttak av olje  45 256  45 256 

sum forpliktelser  -    56 329  -    56 329 

 
virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. disse verdsettelses-
metodene maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og baserer seg minst mulig på konsernets egne estimater. dersom alle 
vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare data, er instrumentet inkludert i nivå 2.

virkelig verdier for instrumenter i nivå 2 er innhentet fra eksterne finansinstitusjoner, eller beregnet ved bruk av markedspris for olje.

13.2 Finansielle instrumenter per kategori
 

per 30.06.2013

(Nok 1 000)
utlån og 

fordringer

 eiendeler til 
virkelig verdi 
over resultat 

 sum 

eiendeler

derivater  7 959  7 959 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  495 574  44 586  540 160 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  418 262  418 262 

Sum  913 836  52 546  966 381 

(Nok 1 000)
derivater 

benyttet for 
sikringsformål

 andre 
finansielle 

forpliktelser til 
amortisert kost 

 gjeld til virkelig 
verdi over 

resultat 
 sum 

forpliktelser

Obligasjonslån  3 048 827  3 048 827 

annen rentebærende gjeld  1 161 114  1 161 114 

derivater  7 939  7 939 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  236 512  51 491  288 003 

Sum  7 939  4 446 452  51 491  4 505 883 
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per 31.12.2012

(Nok 1 000)
utlån og 

fordringer

 eiendeler til 
virkelig verdi 
over resultat 

 sum 

eiendeler

derivater  7 247  7 247 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  525 810  38 183  563 993 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  604 113  604 113 

Sum  1 129 923  45 430  1 175 353 

(Nok 1 000)
derivater 

benyttet for 
sikringsformål

 andre 
finansielle 

forpliktelser til 
amortisert kost 

 gjeld til virkelig 
verdi over 

resultat 
 sum 

forpliktelser

Obligasjonslån  2 779 390  2 779 390 

annen rentebærende gjeld  1 104 876  1 104 876 

derivater  11 073  11 073 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  -    330 878  45 256  376 134 

Sum  11 073  4 215 144  45 256  4 271 473 

13.3 Finansielle instrumenter  - virkelig verdi
 
Under følger en oppstilling av bokførte verdier sammenlignet med virkelig verdier på finansielle instrumenter per 30. juni 2013: 

(Nok 1 000) Bokført verdi virkelig verdi

finansielle eiendeler:

derivater  7 959  7 959 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  540 160  540 160 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  418 262  418 262 

Sum  966 381  966 381 

finansielle forpliktelser:

Obligasjonslån  3 048 827  2 937 323 

annen rentebærende gjeld  1 161 114  1 161 114 

derivater  7 939  7 939 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  288 003  288 003 

Sum  4 505 883  4 394 379 
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14 Segmentrapportering
 
Konsernets virksomhet er i sin helthet knyttet til leting og utvinning av olje, gass og nGl. Konsernets virksomhet vurderes til å ha en homogen risiko 
og avkastningsprofil før skatt, og utgjør således ett segment.

noreco har aktiviteter i norge, danmark og Storbritannia.

transaksjoner mellom selskaperne i konsernet skjer til ordinære betingelser som ville vært de samme for uavhengige parter.

eiendeler og gjeldsposter gjenspeiler i all hovedsak balansepostene til konsernselskapene i de respektive land.

merverdier er allokert til de enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet. investeringer i datterselskaper, lån, fordringer og gjeld mellom selska-
pene inngår i segmenteiendeler og gjeld. disse elimineres i konsernets konsoliderte oppstilling av finansiell stilling.

geografisk informasjon 30.06.2013 (Ytd)

(Nok 1 000) Norge danmark storbritannia øvrige konsern

driftsinntekter  58 643  339 737  63 415  -    461 795 

driftsresultat  (398 068)  (269 421)  (350 108)  (1 017 597)

netto finansposter  (239 493)

resultat før skatt  (1 257 090)

resultatskatt  480 210 

resultat for perioden  (776 881)

eiendeler  2 794 044  2 543 278  3 720 006  (1 538 598)  7 518 730 

Gjeld  4 118 424  1 367 113  2 067 330  (1 538 598)  6 014 270 

investeringsutgifter produksjonsmidler  105  6 853  2 077  -    9 036 

investeringsutgifter anlegg under bygging  -    -    35 756  -    35 756 

investeringsutgifter utforskings- og vurderingskostnader  176 299  4 209  117 026  -    297 534 

avskrivninger og nedskrivninger  110 314  488 375  208 133  -    806 823 

15 aksjekapital og overkurs
 
endringer i innbetalt egenkapital:

(Nok 1 000) antall aksjer aksjekapital overkurs

innbetalt egenkapital per 31. desember 2012  353 831 111  1 096 876  2 552 706 

Emisjoner i 2013:

ansattemisjon 14. januar 2013  1 814 206  5 624  1 306 

ansattemisjon 18. mars 2013  448 778  1 391  453 

emisjonskostnader - justering av avsetning tidligere perioder  51 

innbetalt egenkapital per 30. juni 2013  356 094 095  1 103 892  2 554 516 

 

16 Hendelser etter balansedagen
 
8. juli 2013 ble det avholdt et obligasjonseiermøte og henstand og avtalejusteringer ble godkjent av obligasjonseierne slik som foreslått av noreco. 
Basert på dette kan ikke noreco komme i brudd med lånevilkårene knyttet til ‘gearing ratio’ før i begynnelsen av mars 2014.

18. juli 2013 meldte noreco at produksjonen ved de danske felt koblet til Siri-plattformen var nedstengt på grunn av funn av et avvik ved en rutinemes-
sig inspeksjon. På grunn av sprekken som er identifisert forventer noreco at produksjonen fra nini, nini øst og cecilie frem til sommeren 2014 vil ha 
lavere regularitet enn hva som har vært normalt tidligere. estimerte kontantstrømmer som inngår i test for verdifall per 30. juni 2013 er oppdatert for 
endring i forventet regularitet. dette har medvirket til høye nedskrivinger i kvartalet.
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