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Produksjon (boe/d) Driftsinntekter (millioner kroner)

1. kv-14 4. kv-13 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13

Netto realisert oljepris  (USD/boe)  100,7  97,8  102,0  102,5  106,3 

EBITDA (millioner kroner) 166,1  55,5  (284,5)  (45,3)  (165,5)

Nettoresultat (millioner kroner) (64,5)  338,6  (569,4)  (504,0)  (272,9)

Kontantstrøm fra drift (millioner kroner) 64,6  1 310,8  79,0  99,6 (14,5)

Sum eiendeler (milliarder kroner) 6,2  6,2  6,9  7,5  7,9 

Nøkkeltall

HovedpuNkter

 Omsetningen for første kvartal 2014 var 384 millioner 
kroner, opp 51 prosent fra forrige kvartal. eBItDa var 
positiv 166 millioner kroner.

 Gjennomsnittlig produksjon i første kvartal 2014 var 
6 964 boepd. realisert oljepris var 100,7 dollar per fat 
oe (108,1 dollar per fat råolje).

 Produksjonen fra Nini-feltet på dansk sokkel startet opp i 
begynnelsen av februar med høye produksjonsnivåer. 
Produksjonen fra Huntington-feltet i storbritannia har 
vært nær platå i februar og mars.

 spennende leteaktivitet pågår på verdande. Boringen 
startet 8. april. avgrensningsbrønn på Gohta forventes å 
starte opp boring innen få dager.

 Noreco vil gjennom gode søknader posisjonere seg for 
tildeling av nye lisenser i tfO 2014 i Norge, 28. runde i 
storbritannia og 7. runde i Danmark.

raPPOrt fOr første Kvartal 2014
NOrweGIaN eNerGy cOmPaNy asa
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Helse, Miljø, sikkerHet og kvalitet (HMsk)

Noreco ferdigstilte planleggingen av den egenopererte 
brønnen verdande i første kvartal. Boringen startet 8. april, 
og det er ikke rapportert alvorlige HmsK hendelser hittil.

Noreco sin beredskapsorganisasjon er i kontinuerlig bered-
skap mens boreoperasjonen pågår.

produsereNde felt

Norecos olje- og gassproduksjon i første kvartal 2014 var i  
gjennomsnitt 6 964 fat olje ekvivalenter per dag (boepd).  
Gjennomsnittlig realisert pris per boe i første kvartal var 
100,7 dollar mot 97,8 dollar for fjerde kvartal 2013.

Produksjonen på Huntington-feltet var i januar 2014 lavere enn 
forventet, mens produksjonen i februar og mars var stabilt høy. 
Årsakene til redusert produksjon i perioden har i hovedsak vært 
dårlig vær, vedlikehold på central area transmission system 
(cats) riser Platform og for sent ankommen tankbåt. for første 
kvartal 2014 var Norecos andel av gjennomsnittlig produksjon 
på Huntington 4 646 boepd.

Produksjonen fra Oselvar har vært relativt stabil siden  
produksjonen ble restartet 1. oktober 2013. Gjennomsnittlig 
produksjon i første kvartal var 574 boepd.

etter at produksjonen fra Nini (som omfatter Nini og Nini øst) og 
Cecilie feltene hadde vært nedstengt siden juli 2013 som følge 
av skader på vertsplattformen siri, ble produksjonen fra Nini 
gjenopptatt 1. februar 2014. Produksjonen har i kvartalet vært 
på 1 415 boepd netto til Noreco.

Produksjonen ved Nini gjennomføres ved en midlertidig løsning 
som innebærer direkte lasting av olje fra prosessanlegget på 
siri plattformen til tankskip. Denne løsningen har en langt lavere 
regularitet enn vanlig produksjonsprosess. Oppstart på cecilie 
er forventet i andre kvartal 2014, etter nødvendig reparasjons- 
og vedlikeholdsarbeid på en av kompressorene på prosess-
anlegget på siri plattformen er ferdigstilt. Operatøren planlegger 
å ferdigstille den permanente reparasjonen av siri plattformen i 
løpet av tredje kvartal 2014, hvoretter produksjonen fra hele 
området forventes gjenopptatt.

Lulita-feltet har hatt en stabil produksjon gjennom kvartalet 
med 217 boepd netto til Noreco.

Enoch-feltet var nedstengt også i første kvartal. vedlikeholds-
arbeidet på brønnen er ferdigstilt, og man venter nå på 
opp kopling av rørledning. Produksjonsstart er noe forsinket, og 
ventes nå i midten av tredje kvartal 2014.

fuNN og utforskiNg

letearbeidet i første kvartal har primært vært rettet mot 
videre modning av resterende leteportefølje samt planleg-
ging av Pl484 verdande-brønnen. resultater fra denne 
brønnen er tidligst forventet mot slutten av mai. Boringen av 
den første avgrensningsbrønnen på Pl492 Gohta forventes å 

starte opp boring innen få dager. resultater fra denne 
brønnen er forventet i begynnelsen av juli.

De norske lisensene Pl414, Pl414B, Pl453s, Pl591, 
Pl591B, Pl624 og Pl634 ble tilbakelevert i første kvartal. I 
tillegg har nå lisens 9/06 i Danmark blitt tilbakelevert.

koNserNets regNskap

Noreco-konsernet hadde driftsinntekter på 384 millioner 
kroner i første kvartal 2014, en økning på 51 prosent 
sammenlignet med fjerde kvartal 2013 og en økning på 
78 prosent sammenlignet med første kvartal 2013.

Produksjonskostnader i første kvartal var 138 millioner 
kroner, sammenlignet med 139 millioner kroner for forrige 
kvartal. I første kvartal 2013 var produksjonskostnadene 
74 millioner kroner. økningen fra 2013 skyldes hovedsakelig 
produksjonskostnader relatert til Huntington-feltet, som 
startet produksjonen i andre kvartal 2013. I første kvartal 
2014 utgjør produksjonskostnader relatert til Huntington 66 
millioner kroner.

Letekostnadene var 25 millioner kroner i første kvartal, 
sammenlignet med 243 millioner i første kvartal 2013. Det 
pågikk ingen boreoperasjoner i løpet av første kvartal og det 
ble heller ikke nedskrevet noen vesentlige leteeiendeler.

Lønnskostnader var 31 millioner kroner i første kvartal, 
sammenlignet med 37 millioner kroner i første kvartal i fjor, 
og 23 millioner foregående kvartal. Noreco har færre ansatte 
ved inngangen til 2014 enn ett år tidligere. økning i  
kostnadene fra forrige kvartal skyldes at fjerde kvartal var 
påvirket av en engangseffekt på 7 millioner kroner i forbin-
delse med inntektsføring av pensjonsforpliktelsen på grunn 
av avvikling av ordningen med ytelsespensjon.

Andre driftskostnader beløp seg til 24 millioner kroner i 
første kvartal 2014, sammenlignet med 22 millioner for 
samme periode i fjor og 20 millioner i fjerde kvartal i 2013. 
økningen skyldes en engangseffekt på 5 millioner kroner 
som påløp da Noreco besluttet å kjøpe seg ut av  
eksisterende kontorleieavtale og inngå en rimeligere avtale 
for nye men mindre kontorlokaler sentralt i stavanger.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amor-
tiseringer) viste i første kvartal 2014 et overskudd på 
166 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 
165 millioner kroner i første kvartal 2013. endringen skyldes 
vesentlig høyere driftsinntekter og vesentlig lavere letekost-
nader i første kvartal 2014 enn i 2013.

Avskrivninger var 143 millioner kroner i kvartalet, opp fra 
61 millioner kroner for første kvartal 2013. avskrivningene 
følger produksjonen. økningen er derfor i hovedsak relatert 
til produksjon ved Huntington-feltet, som først startet å 
produsere i andre kvartal 2013.

Nedskrivninger og reverseringer var netto negativ med 
32 millioner kroner før skatt og 9 millioner kroner etter skatt 
for første kvartal 2014. Beløpet er en kombinasjon av 
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følgende nedskrivinger og reverseringer av tidligere kostnads-
førte nedskrivinger:

• Goodwill relatert til virksomhet i storbritannia – nedskrevet 
med 28 millioner kroner (samme beløp før og etter skatt).

• Oselvar – nedskrevet med 34 millioner kroner (9 millioner 
etter skatt).

• enoch – nedskrevet med 10 millioner kroner (2 millioner 
etter skatt).

• Danske felt knyttet til siri-plattformen (cecilie og Nini) – 
reversert med 40 millioner kroner (30 millioner etter skatt).

se ytterligere detaljer knyttet til test for nedskriving i note 9 
og 10 til kvartalsregnskapet.

Netto finansposter utgjorde en netto kostnad på 105 milli-
oner kroner for første kvartal 2014, sammenlignet med en 
kostnad på 121 millioner for første kvartal 2013. samlede 
rentekostnader beløp seg til 90 millioner kroner hvorav 
35 millioner kroner var amortisering av poster uten kontantef-
fekt relatert til restrukturering av obligasjonsgjeld og øvrige 
lånekostnader.

Skatt utgjorde en inntekt på 49 millioner kroner for første 
kvartal. Det tilsvarer en gjennomsnittlig skatterate på 
43,0 prosent. resultatet i perioden er preget av ulike skat-
teregimer og skattesatser. Produksjonen i Danmark og UK 
bidrar til at begge disse land har positivt resultat før skatt. 
Den norske delen av konsernet går i minus hovedsakelig på 
grunn av renter på obligasjonslånene. skatteraten represen-
terer et vektet gjennomsnitt i forhold til resultatene i de 
forskjellige datterselskapene.

Resultat etter skatt for første kvartal var minus 64 millioner 
kroner, sammenlignet med minus 273 millioner kroner for 
første kvartal 2013.

Lisenser og aktiverte letekostnader ved utgangen av første 
kvartal var bokført til 745 millioner kroner med  
tilhørende utsatt skatt på 457 millioner kroner. Dette fordeler 
seg i hovedsak på det ikke-utbygde funnet Huntington fulmar 
i storbritannia og Gohta funnet i Barentshavet.

Noreco og partnerne i Huntington-lisensen P1114 har i løpet 
av første kvartal blitt enige om å gå videre med et felles 
prosjekt for å evaluere mulighetene for utbygging av  
fulmar-reservoaret. fulmars bokførte verdi er 567 millioner 
kroner brutto, og 236 millioner kroner fratrukket utsatt skatt. 
Huntington fulmar inngår ved test for verdifall i en felles 
kontant genererende enhet for Huntington-lisensen. eventu-
elle negative endringer av forutsetninger vil først påvirke 
goodwillverdiene før øvrige bokførte verdier blir berørt. Hvis 
vurderingen knyttet til mulig kommersialitet endres, vil det 
kunne medføre direkte nedskrivinger av aktiverte utforskings-
kostnader.

Gohta-funnet har en bokført verdi i balansen på 133 millioner 
kroner per 31. mars 2014. fratrukket utsatt skatt er netto 
bokført verdi 29 millioner kroner.

Kundefordringer og andre fordringer er ved utgangen av 
fjerde kvartal 629 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet 
er 353 millioner kroner relatert til konsernets fordring på 

forsikringsoppgjør for hendelsen på siri-plattformen i 2009. 
Kravet er nå grundig dokumentert. Noreco sendte stevning til 
den danske domstolen 14. februar 2014, men det pågår i 
parallell løpende dialog med forsikringssyndikatet for å 
vurdere mulighetene for forlik.

ved utgangen av første kvartal hadde Noreco en samlet 
kontantbeholdning på 1 086 millioner kroner hvorav 
589 millioner er bundet. 492 millioner kroner av de bundne 
midlene er avsatt som sikkerhetsstillelse for fjerningsforplik-
telser knyttet til de produserende feltene Nini og cecilie i 
Danmark. fri kontantbeholdning ved utgangen av første 
kvartal var 497 millioner kroner. selskapet hadde i tillegg 
51 millioner kroner i tilgjengelige lånefasiliteter. se ytterligere 
informasjon i note 12.

Rentebærende gjeld eksklusiv letelån var bokført til 
2 519 millioner kroner (pålydende verdi 3 102 millioner 
kroner) ved utgangen av første kvartal 2014, sammenlignet 
med 2 481 millioner kroner (pålydende verdi 3 102 millioner 
kroner) forrige kvartal. Konsernets letelån var bokført til 
334 millioner kroner ved utgangen av kvartalet sammenlignet 
med 333 millioner ved utgangen av fjerde kvartal 2013. 
samlet rentebærende gjeld ved kvartalets slutt var dermed 
bokført til 2 853 millioner kroner, hvorav 898 millioner kroner 
er klassifisert som kortsiktig gjeld.

orgaNisasjoN

ved inngangen til 2014 hadde Noreco 54 ansatte. ved 
utgangen av første kvartal var antall ansatte redusert til 52. 
fire ansatte i oppsigelsestid er ikke inkludert i disse tallene. 
I første kvartal 2014 ble finansteamet styrket med en nyan-
settelse med tiltredelse i andre kvartal. selskapet har i tillegg 
åtte fulltidskonsulenter.

sykefraværet var i første kvartal 3,05 prosent. Det fokuseres 
løpende på å beholde nøkkelkompetanse i selskapet, samt å 
utvikle, vedlikeholde og forbedre organisasjonen.

styremedlemmet David Gair meddelte i april at han ønsket å 
fratre sitt verv av personlige årsaker. Noreco’s ordinære 
generalforsamling i april valgte trygve Pedersen som nytt 
styremedlem.

utsikter

Noreco er et letedrevet olje- og gasselskap som finansierer 
sin virksomhet hovedsakelig gjennom letelånsordningen i 
Norge og belåning av produserende olje- og gassfelt samt 
salg av eiendeler i felt og funn. God og stabil produksjon fra 
selskapets felter er derfor en viktig forutsetning for forut-
sigbar kontantstrøm. selskapet har derfor allokert betydelige 
ressurser til oppfølging av de aktuelle lisensene. Ut over 
dette påvirkes selskapets inntekter også av oljeprisutvikling 
og vekslingskurs mellom amerikanske dollar og norske 
kroner.

Produksjonsnivåene fra Norecos to viktigste felt, Huntington 
på britisk sokkel og Nini i Danmark, har variert til dels  
betydelig hittil i år. På Huntington er det nå utsikter til mer 
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stabil produksjon, men det er fortsatt utfordringer. Nini-feltet 
vil fortsatt benytte en midlertidig produksjonsløsning med 
lavere enn vanlig regularitet inntil siri-plattformen er ferdig 
reparert i tredje kvartal. De mindre cecilie- og enoch-feltene 
ventes å komme tilbake i produksjon mot slutten av andre 
kvartal i år.

Norecos boreprogram for 2014 består for tiden av tre 
vedtatte brønner. Boringen på verdande-lisensen går mot 
slutten i disse dager. Den første avgrensningsbrønnen på 
Gohta-lisensen forventes å starte opp boring innen få dager, 
og i Danmark forventes Xana-brønnen å bli påbegynt i fjerde 
kvartal. Hver av disse boringene vil bringe større klarhet i 
potensialet i de aktuelle lisensene, og kan, med positive 
resultat, medføre oppjustering av selskapets ressurser. 
Dersom de pågående vurderingene av Huntington fulmar-
formasjonen resulterer i en beslutning om utbygging, vil 
Norecos utvinnbare reserver øke betydelig.

tildeling av nye lisenser vil på sikt kunne tilføre Noreco nye, 
verdifulle arealer. selskapet utarbeider nå parallelt søknader 
for nye lisensrunder i Norge og Danmark. I tillegg er det nylig 
levert søknad i storbritannia. tildelinger er forventet mot 
slutten av 2014 og i 2015.

leting etter, og produksjon av, olje- og gassressurser er 
kompetansekrevende virksomhet. Dyktige ansatte og en 
organisasjon med gode og kostnadseffektive systemer utgjør 
en forskjell. selskapet legger derfor vekt på å beholde og 
tiltrekke seg ansatte med riktig kompetanse.
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Nok millioner Note urevidert
1. kv 2014

urevidert
1. kv 2013

revidert
2013

driftinntekter 2  384  216  894 

Produksjonskostnader  (138)  (74)  (430)

lete- og vurderingskostnader 3,9  (25)  (243)  (666)

lønnskostnader 4  (31)  (37)  (127)

andre driftskostnader 5  (24)  (22)  (95)

andre (tap) / gevinster 6  1  (5)  (15)

sum driftskostnader  (218)  (381)  (1 333)

driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (eBitda)  166  (165)  (440)

avskrivninger 10  (143)  (61)  (319)

Nedskrivninger og reverseringer 9,10  (32)  (160)  (1 211)

driftsresultat (eBit)  (8)  (387)  (1 969)

finansinntekter 7  13  14  570 

finanskostnader 7  (118)  (135)  (556)

Netto finansposter  (105)  (121)  15 

resultat før resultatskatt  (113)  (507)  (1 954)

resultatskatt 8  49  234  947 

resultat for perioden (64)  (273)  (1 008)

utvidet resultat for perioden (etter skatt)

Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat

aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon  -    -    0 

Sum  -    -    0 

Poster som vil bli reklassifisert til resultat

Kontantstrømsikring  -    1  7 

avbrutt kontantstrømsikring  -    -   4

Omregningsdifferanser valuta  (37)  139  264 

Sum  (37)  140  274 

sum utvidet resultat for perioden  (37)  140  275 

totalresultatet for perioden (102)  (133)  (733)

resultat per aksje (NOK 1)

Grunnleggende  (0,01)  (0,77)  (1,49)

fullt utvannet  (0,01)  (0,77)  (1,49)

OPPstIllING av tOtalresUltatet
KONsOlIDert
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Nok millioner Note urevidert
31.03.14

revidert
31.12.13

anleggsmidler

lisenser og aktiverte letekostnader 9  745  743 

Goodwill 9  143  174 

Utsatt skattefordel 8  322  293 

varige driftsmidler 10  2 904  3 087 

tilgode skatt 8  43  -   

Bundne bankinnskudd 12,15  513  500 

sum anleggsmidler 4 669  4 797 

omløpsmidler

tilgode skatt 8  378  378 

Derivater 15  1  1 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 11,15  629  551 

Bundne bankinnskudd 12,15  76  74 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter 12,15  497  403 

sum omløpsmidler  1 581  1 408 

sum eiendeler 6 250  6 205 

egenkapital

aksjekapital 18  566  466 

annen egenkapital 1 181  1 284 

sum egenkapital 1 747  1 750 

langsiktig gjeld 

Utsatt skatt 8  957  953 

fjerningsforpliktelser 17  330  327 

Obligasjonslån 13  1 955  1 939 

sum langsiktig gjeld  3 242  3 220 

kortsiktig gjeld

Obligasjonslån 13,15  564  541 

annen rentebærende gjeld 13,15  334  333 

Derivater 15  4  4 

Betalbar skatt 8  15  13 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 14,15  344  343 

sum kortsiktig gjeld  1 261  1 235 

sum gjeld  4 502  4 455 

sum egenkapital og gjeld 6 250  6 205 

OPPstIllING av fINaNsIell stIllING
KONsOlIDert
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urevidert
Nok millioner

aksje
kapital

reserve for
valutatkurs-

omregninger

reserve  
for sikring

annen
egenkapital

sum
egenkapital

2013

egenkapital per 01.01.2013  1 097  (64)  (11)  1 005  2 028 

resultat for perioden  -    (273)  (273)

Årets utvidede resultat (etter skatt)

Omregningsdifferanser valuta  -    139  -    -    139 

Kontantstrømsikring  -    -    1  -    1 

totalresultatet for perioden 0  139  1  (273)  (133)

transaksjoner med aksjonærene

Kapitalforhøyelse  7  -    -    2  9 

verdi av opsjonsprogram  -    -    -    2  2 

sum transaksjoner med aksjonærene for perioden  7 0 0  4  11 

egenkapital per 31.03.2013  1 104  76  (9)  736  1 906 

2014

egenkapital per 01.01.2014  466  200  -    1 084  1 750 

resultat for perioden (64) (64)

Årets utvidede resultat (etter skatt)

Omregningsdifferanser valuta  (37)  (37)

totalresultatet for perioden 0  (37)  -   (64) (102)

transaksjoner med aksjonærene

Kapitalforhøyelse  100  (0)  100 

emisjonskostnader  -    -    -    (3)  (3)

verdi av opsjonsprogram  2  2 

sum transaksjoner med aksjonærene for perioden  100 0 0  (1)  99 

egenkapital per 31.03.2014  566  163 0 1 018 1 747

OPPstIllING av eNDrING I eGeNKaPItaleN
KONsOlIDert
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Nok millioner
Urevidert YTD 

1. kv 2014
Urevidert YTD

1. kv 2013

resultat for perioden (64)  (273)

resultatskatt (49)  (234)

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

avskrivninger  143  61 

Nedskrivinger og reverseringer  32  160 

Kostnadsføring av balanseførte letekostnader  1  219 

Kostnader ved opsjonsprogram  2  2 

Urealisert tap / (gevinst) for finansielle instrumenter  0  3 

Netto betalte og mottatte renter og lånekostnader  7  121 

effekt av valutakursendringer  11  (0)

tap ved tilbakekjøp av obligasjonslån  -    1 

amortisering av lånekostnader  36  13 

Kalkulatoriske renter på fjerningsforpliktelse  7  5 

Endringer i arbeidskapital

endring kundefordringer  89  44 

endring leverandørgjeld  4  (20)

endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter  (154)  (115)

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  65  (14)

kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler  (5)  (39)

Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler  (12)  (205)

Netto kontantstrøm fra/(til) investeringsaktiviteter  (17)  (244)

kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling av egenkapital  100  9 

Betalte emisjonskostnader  (12)  -   

Innbetaling ved opptak av obligasjonslån  -    300 

Utbetaling ved nedbetaling av rBl lån  -    (48)

tilbakekjøp av egne obligasjoner  -    (48)

Betalte låneomkostninger  (35)  (16)

Betalte renter  (7)  (82)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  46  116 

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  94  (143)

Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året  403  604 

kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt  497  461 

OPPstIllING av KONtaNtstrømmer
KONsOlIDert
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1 regnskapsprinsipper 

Grunnlag for utarbeidelse
Det konsoliderte regnskapet for første kvartal 2014 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 verdipapir-
handelloven § 5 – 6.

summeringen i enkelte av tabellene i rapporten avviker noe fra 
summen som er vist som følger av avrunding av tallene.

Fortsatt drift
styret bekrefter at konsernregnskapet for kvartalet er utarbeidet 
under forutsetning om fortsatt drift og at dette er lagt til grunn ved 
utarbeidelse av delårsregnskapet. Den finansielle soliditet og 
konsernets likviditetssituasjon per 31. mars 2014 var vurdert som 
tilfredsstillende sett i forhold til planlagt aktivitet for de kommende 
12 måneder. Det er likevel slik at selskapet er svært avhengig av 
produksjon fra Huntington og de øvrige feltene gjennom året for å 
være i stand til å møte de fremtidige forpliktelsene.

selskapets prognoser tilsier at likviditeten vil være tilstrekkelig i de 
kommende 12 måneder, men at det er en risiko for at man har liten 
margin i forhold til lånevilkåret etter betaling av obligasjonsforfall i 
desember 2014 hvis produksjonsforutsetningene ikke oppfylles i 
tråd med forventningene. lånevilkåret angir at man til en hver tid skal 
ha minimum 100 millioner kroner i frie kontanter. Prognosene er 
basert på forutsetninger knyttet til fremtidige driftsmessige forhold, 
markedsforhold og tidspunkter for visse hendelser. Dersom 
utviklingen gjennom 2014 avviker negativt fra prognosen kan det bli 
nødvendig for selskapet å iverksette ekstraordinære tiltak for å sikre 
oppfyllelse av lånevilkår samt sikre tilstrekkelig med likvider til å 
dekke løpende forpliktelser og gjeldsforfall. flere slike ekstraordinære 
og gjennomførbare tiltak er allerede er identifisert og kan iverksettes 
ved behov. 

Referanse til sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
Dette delårsregnskapet er avlagt etter samme regnskapsprinsipper 
som årsregnskapet for 2013, med unntak for endringer og tilføyelser 
som omtalt under. for fullstendig beskrivelse av Norecos regnskaps-
prinsipper henvises det til årsregnskapet for 2013.

Nye standarder, tolkninger og andre standardendringer som er 
implementert av Noreco per 1. januar 2014
Noreco har implementert følgende nye standarder og endringer fra 
og med 1. januar 2014:

Ifrs 10 - Konsernregnskap
Ifrs 11 - felleskontrollert virksomhet
Ifrs 12 - Noteopplysninger om investeringer i andre enheter
endringer i Ias  27 - separat finansregnskap
endringer i Ias 28-  Investeringer i tilknyttede foretak og felles-
kontrollert virksomhet

Ingen av disse endringen medfører endrede behandling av poster i 
regnskapet, for ytterligere kommentarer relatert til vurderingen av 
disse nye standardene vises det til note 2.1.1.b) i årsregnskapet for 
2013.

NOter
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2  Driftsinntekter

(NOK millioner) 1. kv 2014 1. kv 2013

 salg av olje  350  205 

 salg av gass og NGl  34  11 

 totale inntekter  384  216 

3   lete- og vurderingskostnader

(Nok millioner) 1. kv 2014 1. kv 2013

Kjøp av seismikk, analyser og generelle G&G kostnader  (14)  (22)

Kostnadsføring av aktiverte letebrønner tidligere år  (2)  (35)

Kostnadsføring av tørre letebrønner dette år  1  (184)

andre lete- og vurderingskostnader  (10)  (2)

sum lete- og vurderingskostnader  (25)  (243)

4  lønnskostnader

lønnskostnader består av følgende:

(Nok millioner) 1. kv 2014 1. kv 2013

lønn  (29)  (31)

arbeidsgiveravgift  (4)  (5)

Pensjonskostnad  (0)  (2)

Opsjonskostnad  (2)  (2)

andre personale kostnader  (1)  (1)

lønnskostnader belastet egenopererte lisenser  5  3 

totale lønnskostnader  (31)  (37)

5  andre driftskostnader

spesifikasjon av andre driftskostnader

(Nok millioner) 1. kv 2014 1. kv 2013

Husleiekostnader  (8)  (3)

It-kostnader  (5)  (7)

reisekostnader  (1)  (1)

Kontorkostnader  (1)  (1)

ekstern assistanse  (9)  (10)

andre driftskostnader  (1)  (1)

andre driftskostnader belastet egenopererte lisenser  2  1 

sum andre driftskostnader  (24)  (22)

linjen for Husleiekostnader inkluderer 5 millioner kroner i en engangskostnad påløpt i forbindelse med vedtak om flytting til mindre kontorer i 
stavanger.
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6  andre (tap) / gevinster 
 

(Nok millioner) 1. kv 2014 1. kv 2013

verdiendring put opsjoner  (1)  (5)

verdiendring - andre derivater  1  -   

Gevinst (tap) ved salg av lisenser  1  -   

sum andre (tap) / gevinster  1  (5)

(tap) / gevinst pr lisenssalg
regnskapsmessig  
virkningstidspunkt

1. kv 2014 1. kv 2013

Pl484 verdande (farm-out) 15.01.14  1  -   

sum  1  -   

7  finansinntekter og -kostnader
 

(Nok millioner)

finansinntekter 1. kv 2014 1. kv 2013

renteinntekt  4  2 

annen finansinntekt  9  13 

sum finansinntekt  13  14 

 

finanskostnader 1. kv 2014 1. kv 2013

rentekostnad obligasjonslån  (82)  (97)

rentekostnad reservebasert lån  -    (9)

rentekostnad letelån  (7)  (6)

rentekostnad kortsiktig gjeld  (0)  (0)

Kalkulatorisk rente fjerningsforpliktelse  (7)  (5)

tap ved tilbakekjøp av obligasjoner  -    (3)

andre finanskostnader  (21)  (15)

sum finanskostnader  (118)  (135)

Netto finansposter  (105)  (121)
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8  skatt 
  

(Nok millioner) 1. kv 2014 1. kv 2013

resultat før skatt  (113)  (507)

resultatskatt  49  234 

tilsvarer en skatterate på 43,0 % 46,2 %

skatteraten for 1. kvartal 2014 ble 43,0 % mot 46,2% for samme kvartal i 2013. Noreco opererer i tre land og seks forskjellige skatteregimer med 
ulike skattesats. Det medfører at skattesatsen varierer fra kvartal til kvartal basert på variasjoner i skattegrunnlagene. se ytterligere redegjørelser av 
de relevante skattesatser i årsrapporten for 2013 i note 2.19. for 1. kvartal 2014 er skattekostnadene i UK lavere enn 62% på grunn av nedskriving 
av goodwill uten skatteeffekt.

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 millioner) 31.03.14 31.12.13

langsiktig fordring

skatterefusjon knyttet til letevirksomhet i Norge i 2014  43 

kortsiktige fordring

skatterefusjon knyttet til letevirksomhet i Norge i 2013  378  378 

sum skatt til gode  421  378 

Betalbar skatt

(Nok millioner) 31.03.14 31.12.13

Betalbar skatt i Norge  -    -   

Betalbar skatt i utlandet  15  13 

sum betalbar skatt  15  13 

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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9 Immaterielle eiendeler 
  

(Nok millioner)
lisenser og aktiverte 

letekostnader goodwill sum

anskaffelseskost 01.01.14  743  1 025  1 768 

tilgang  12  -    12 

Kostnadsføring av balanseførte letekostnader  (1)  -    (1)

Omregningsdifferanser  (9)  (15)  (24)

anskaffelseskost 31.03.14  745  1 011  1 755 

akkumulerte av- og nedskrivninger    

akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.14  -    (852)  (852)

Årets nedskrivning  -    (28)  (28)

Omregningsdifferanser  -    12  12 

akkumulerte av- og nedskrivninger 31.03.14  -    (868)  (868)

Bokført verdi 31.03.14  745  143  888 

test for verdifall 1. kvartal 2014
for detaljert beskrivelse av anvendt metodikk for nedskrivingsvurderinger vises det til note 11 til årsregsregnskapet for 2013.

Hovedforutsetninger lagt til grunn for test for verdifall per 31. mars 2014:

Diskonteringsrente (etter skatt) 10,00 %

Inflasjon 2,00 %

Kontantstrøm etter skatt

reserver/ressurser selskapets estimerte reserver og ressurser per 31.03.2014

Oljepris forward-kurve for oljepris for periode 2014-2016, fra 2017 er oljeprisen inflasjonsjustert.

valutakurs Gjennomsnittlig forward-rate for perioden 2014-2017. fra 2018 er forventet gjennomsnittlige kurs for 2017 benyttet.

resultat av test for verdifall av goodwill per 31. mars 2014
Goodwill knyttet til Britisk virksomhet er nedskrevet med 28 millioner kroner for fjerde kvartal. Nedskrivingen skyldes oppdaterte forventninger til 
produksjon ved Huntington feltet.

Goodwill for Britisk og Dansk virksomhet har en bokført verdi lik eller litt lavere enn de gjenvinnbare beløper, og endringer i forutsetninger kan medføre 
fremtidige nedskrivinger.

resultat av test for verdifall av lisenser og aktiverte letekostnader per 31. mars 2014
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 noen vesentlige poster i første 
kvartal 2014.

Huntington fulmar inngår ved test for verdifall i en felles kontantgenererende enhet for Huntington lisensen, og negative endringer av forutsetninger vil 
først påvirke goodwillverdiene før øvrige verdier blir berørt. Hvis vurderingen knyttet til mulig kommersialitet endres, vi det kunne medføre nedskrivinger 
av aktiverte utforskingskostnader.
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10  varige driftsmidler 
  

(Nok millioner)
anlegg under 

bygging
produksjons-

anlegg
kontorutstyr og 

inventar
sum

anskaffelseskost 01.01.14  -    5 514  4  5 518 

tilgang  -    5  -    5 

Omregningsdifferanser  -    (69)  (0)  (69)

anskaffelseskost 31.03.14  -    5 450  4  5 454 

akkumulerte av- og nedskrivninger

akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.14  -    (2 427)  (4)  (2 431)

Årets avskrivning  -    (143)  -    (143)

Årets nedskrivninger  -    (44)  -    (44)

reversering av nedskrivinger  -    40  -    40 

Omregningsdifferanser  -    28  0  28 

akkumulerte av- og nedskrivninger 31.03.14  -    (2 546)  (4)  (2 549)

Bokført verdi 31.03.14  -    2 904  0  2 904 

test for verdifall 1. kvartal 2014 
for detaljert beskrivelse av anvendt metodikk for nedskrivingsvurderinger vises det til note 12 til årsregsregnskapet for 2013.

Hovedforutsetninger lagt til grunn for test for verdifall per 31. mars 2014:

Diskonteringsrente (etter skatt) 10,00 %

Inflasjon 2,00 %

Kontantstrøm etter skatt

Prognoseperiode estimert levetid for olje/gass feltet

reserver/ressurser selskapets estimerte reserver per 31.03.2014

Oljepris forward-kurve for oljepris for periode 2014-2016, fra 2017 er oljeprisen inflasjonsjustert.

valutakurs Gjennomsnittlig forward-rate for perioden 2014-2017. fra 2018 er forventet gjennomsnittlige kurs for 2017 benyttet.

resultat av test for verdifall per 31. mars 2014
for de norske feltene Oselvar og enoch har endringer i forutsetninger redusert feltenes gjenvinnbare beløp. Dette har for første kvartal 2014 medført 
nedskrivinger av Oselvar med 34 millioner kroner (9 millioner kroner etter skatt) og enoch med 10 millioner kroner (2 millioner kroner etter skatt).

Det gjenvinnbare beløpet for den samlede kontantgenererende enheten for de danske feltene knyttet opp til siri-plattformen (Nini og cecilie) har ved 
utgangen av første kvartal 2014 økt på grunn av oppdaterte forventninger produksjon i 2014, samt nedjusterte forventninger til produksjonskost-
nadene. for første  kvartal medførte dette en reversering av 40 millioner kroner (30 millioner kroner etter skatt) av tidligere gjennomførte nedskivinger 
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 første kvartal, og endringer i forut-
setninger kan medføre fremtidige nedskrivinger. Nedskrivingene kan reverseres helt eller delvis ved ny informasjon som medfører høyere gjenvinnbart 
beløp.



Noreco Kvartalsrapport 
1. kv. 2014

17

11 Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 

(Nok millioner) 31.03.2014 31.12.2013

skattefordringer  15  15 

Kundefordringer  17  106 

tilgodehavende operatører vedrørende deltakelse i lisenser  24  43 

mindreuttak olje/NGl  104  17 

forskuddsbetalinger  4  2 

andre fordringer (1)  464  368 

sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  629  551 

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 353 millioner kroner er bokført som en kortsiktig fordring 
per 31. mars 2014. 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 forsikringsavtalene, 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 31.12.2013. Noreco har sagt opp avtalen om forhandlings- og rentepause og har invitert til 
forhandlinger om oppgjør. Noreco sendte stevning til den danske domstolen 14. februar 2014, men det pågår i parallell løpende dialog med forsikringssyn-
dikatet for å vurdere mulighetene for forlik.

12 Bundne bankinnskudd, bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter 
 

(Nok millioner) 31.03.2014 31.12.2013

anleggsmidler

Bundne bankinnskudd pantsatt som sikkerhet for fjerningsforpliktelse i Danmark  492  500 

andre Bundne bankinnskudd  20  -   

omløpsmidler

Bundne bankinnskudd for tilbakebetaling til obligasjonseierne  71  70 

andre bundne bankinnskudd (skattetrekk etc.)  5  4 

sum bundne midler  589  574 

frie kontanter, bankinnskudd og kontantekvivalenter  497  403 

sum bankinnskudd  1 086  978 

Bundne midler
I henhold til melding av 28. februar 2014 vil Noreco i juni 2014 tilbakebetale 61 millioner kroner på obligasjonslånene NOr06, NOr10 og NOr11 hvis alle 
obligasjonseierne godtar tilbudet. De avsatte midlene på 71 millioner kroner som ikke blir utbetalt vil bli fristilt for Noreco og overført til frie bankinnskudd.

krav til minimum kontantbeholdning
Det foreligger et generelt likviditetskrav på 100 millioner kroner på konsernnivå i lånevilkårene til obligasjonslånene. mer informasjon vedrørende sels-
kapets lånevilkår finnes i årsrapporten for 2013 note 23.5.

trekkfasiliteter

(Nok millioner)
trekk-ramme i 

valuta Nok Benyttet ubenyttet tilgjengelig(1)

NOK (letefinansiering i Noreco Norway as)  1 240  1 240  345  895 33

UsD (Kassekreditt i Noreco Oil Denmark a/s)  3  18  -    18  18 

sum  1 258  345  913  51 

frie kontanter, bankinnskudd og kontantekvivalenter  497 

tilgjengelig likviditet per 31.03.14  548 

1) Grunnlag for trekk på letelånet er 70% av leteunderskuddet som vil være grunnlag for 78% skatterefusjon fra Norske skattemyndigheter.  
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13  rentebærende gjeld

 

(Nok millioner) 31.03.2014 31.12.2013

langsiktig gjeld pålydende Bokført verdi pålydende Bokført verdi

Obligasjonslån NOr06  500  409  500  402 

Obligasjonslån NOr10  899  838  899  829 

Obligasjonslån NOr11  720  494  736  502 

Obligasjonslån NOr12 Konvertibelt  367  214  367  206 

sum langsiktig obligasjonslån  2 485  1 955  2 502  1 939 

letelån  -    -    -    -   

sum langsiktig annen rentebærende gjeld  -    -    -    -   

kortsiktig gjeld pålydende Bokført verdi pålydende Bokført verdi

Obligasjonslån NOr06  100  82  100  80 

Obligasjonslån NOr10  500  466  500  461 

Obligasjonslån NOr11  17  17  -    -   

sum kortsiktig obligasjonslån  617  564  600  541 

letelån  345  334  345  333 

sum kortsiktig annen rentebærende gjeld  345  334  345  333 

sum rentebærende gjeld  3 447  2 853  3 447  2 813 
 

14 leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
 

(Nok millioner) 31.03.14 31.12.13

leverandørgjeld  18  58 

skyldig operatører vedrørende deltagelse i lisenser  209  190 

meruttak olje/NGl  7  16 

skyldige renter på lån  54  11 

skyldige personalkostnader  16  33 

skyldige offentlige avgifter  6  8 

annen kortsiktig gjeld  35  27 

sum annen kortsiktig gjeld  344  343 

Operatøren av Huntington-feltet har ikke kommet til endelig enighet med teekay, eieren av produksjonsfasiliteten (fPsO), vedrørende enkelte kostnader 
relatert til oppstarten ved feltet. De bestridte kostnadene relaterer seg til leie og enkelte operasjonelle kostnader for perioden siden oppstart i april 
2013 og frem til august 2013. Noreco har i likhet med operatøren ikke avsatt for disse uavklarte kostnadene som maksimalt kan beløpe seg til 43 
millioner kroner (Norecos andel) da begge parter mener at leier ikke skal dekke disse kostnadene i henhold til gjeldene avtaler.
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15   finansielle instrumenter

15.1 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 - versettelse 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 31.03.2014

instrumenter som løpende verdsettes til virkelig verdi

(Nok millioner) Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3  sum 

eiendeler

finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat

- Derivater holdt for handelsformål  1  1 

- mindreuttak av olje  104  104 

sum eiendeler  -    105  -    105 

forpliktelser

finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat

- rentebytteavtaler  4  4 

- meruttak av olje  7  7 

sum forpliktelser  -    11  -    11 

per 31.12.2013

(Nok millioner) Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3  sum 

eiendeler

finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat

- Derivater holdt for handelsformål  1  1 

- mindreuttak av olje  17  17 

sum eiendeler  -    19  -    19 

forpliktelser

Derivater benyttet til sikring

- rentebytteavtaler  4  4 

- meruttak av olje  16  16 

sum forpliktelser  -    20  -    20 

virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesme-
todene 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 råvare derivater og mer og mindre uttak av hydrokarboner er basert på markedsprisen på råolje ved utgangen av rapporteringsperi-
oden. virkelig verdi på rentebytteavtaler er basert på markedets forventing til fremtidige renter.
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15.2 finansielle instrumenter per kategori

per 31.03.2014

(Nok millioner)
utlån og 

fordringer

 eiendeler til 
virkelig verdi  
over resultat 

 sum 

eiendeler

Derivater  1  1 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  505  104  610 

Bundne bankinnskudd, bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  1 086  -    1 086 

sum 1 591  105 1 696

(Nok millioner)
 andre finansielle 

forpliktelser til 
amortisert kost 

 gjeld til virkelig 
verdi over 

resultat 
 sum 

forpliktelser

Obligasjonslån  2 519  2 519 

annen rentebærende gjeld  334  334 

Derivater  -    4  4 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  321  7  328 

sum  3 174  11  3 185 

per 31.12.2013

(Nok millioner)
utlån og 

fordringer

 eiendeler til 
virkelig verdi  
over resultat 

 sum 

eiendeler

Derivater  -    1  1 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  527  17  544 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  978  -    978 

sum  1 505  19  1 523 

(Nok millioner)
derivater benyttet 
for sikringsformål

 andre finansielle 
forpliktelser til 

amortisert kost 

 gjeld til virkelig 
verdi over 

resultat 
 sum 

forpliktelser

Obligasjonslån  2 481  2 481 

annen rentebærende gjeld  333  333 

Derivater 4 4

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  294  16  310 

sum  3 107 20 3 127
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15.3 finansielle instrumenter  - virkelig verdi

Under følger en oppstilling av bokførte verdier sammenlignet med virkelig verdier på finansielle instrumenter per 31. mars 2014:

(Nok millioner) Bokført verdi virkelig verdi

finansielle eiendeler:

Derivater  1  1 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  610  610 

Bundne bankinnskudd, bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  1 086  1 086 

sum 1 696 1 696

finansielle forpliktelser:

Obligasjonslån  2 519  2 557 

annen rentebærende gjeld  334  334 

Derivater  4  4 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  328  328 

sum  3 185  3 223 

16    segmentrapportering
 
Konsernet’s 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. lån, fordringer og gjeld mellom selskapene inngår i segmenteiendeler 
og gjeld. Disse elimineres i konsernets konsoliderte oppstilling av finansiell stilling.

geografisk informasjon 31.03.2014 (Ytd)

(Nok millioner) Norge danmark storbritannia konsern internt konsern

komprimert resultatoppstilling

Driftsinntekter  30  97  257  -    384 

totale driftskostnader  (70)  (71)  (77)  -    (218)

avskrivninger  (6)  (16)  (121)  -    (143)

Nedskrivninger og reverseringer  (44)  40  (28)  -    (32)

Driftsresultat  (90)  50  31  (8)

Netto finansposter  (94)  2  (12)  (105)

resultat før skatt  (184)  52  19  -    (113)

resultatskatt  99  (13)  (37)  -    49 

resultat for perioden (86)  39  (18)  -   (64)

komprimert balanseoppstilling

lisenser og aktiverte letekostnader  154  24  567  745 

Goodwill  (0)  42  101  143 

varige driftsmidler  332  322  2 250  2 904 

annet 1 892 1 288  553 (1 276) 2 458

sum eiendeler 2 378 1 676  3 472 (1 276) 6 250

sum gjeld  3 069  879  1 831 (1 276) 4 503

investeringsutgifter

Investeringsutgifter produksjonsmidler  (0)  3  2  -    5 

Investeringsutgifter anlegg under bygging  -    -    -    -    -   

Investeringsutgifter utforskings- og vurderingskostnader  5  7  0  -    12 

sum investeringsutgifter  5  10  2  -    17 
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17 fjerningsforpliktelser
 
spesifikasjon av fjerningsforpliktelser

(Nok millioner) 31.03.14 31.12.13

Balanse 1.1.2013  327  323 

endring i fjerningsforpliktelser i perioden  -    (45)

tidsverdi/kalkulatorisk rente  7  25 

effekt av valutakursendringer  (5)  24 

sum avsatte fjerningsforpliktelser  330  327 
 

avsatte forpliktelser vedrører forventede fremtidige kostnader (estimert ved å inflasjonsjustere dagens kostnader) til nedstengning og fjerning av 
brønner og produksjonsanlegg knyttet til virksomhet relatert til utvinning av hydrokarboner. avsatt forpliktelse er neddiskontert til nåverdi med risikofri 
rente justert for kredittrisiko, på 9,0 prosent som representerer konsernets forventede gjennomsnittlige alternative lånerente. Inflasjon på 2,0 prosent 
er benyttet. 

18  antall aksjer og aksjekapital
 
endringer i antall aksjer og aksjekapital

(Nok millioner) antall aksjer aksjekapital

31. desember 2013  4 656 094 082  466 

Endringer i aksjekapitalen i 2014

reparasjonsemisjon 21. januar 2014  1 000 000 000  100 

ansattemisjon 14. februar 2014  2 391 002  0 

31. mars 2014  5 658 485 084  566 

19 Hendelser etter balansedagen

23. april 2014 rapporterte Noreco at produksjonen fra Huntington-feltet i storbritannia ble stanset 12. april fordi flere koplinger i dekkgassystemet 
(inert gas system) måtte skiftes ut. Dette arbeidet ble ferdigstilt og produksjonen gjenopptatt 25. april. som følge av en ikke-planlagt nedstengning av 
stigerørsplattformen i gasstransportsystemet cats, måtte imidlertid Huntington og flere andre felt i området stenge fra og med 26. april. Produksjonen 
startet igjen 10. mai. Informasjonen om denne hendelsen endret på de kortsiktige forventningene til kontantstrømmer fra Huntington feltet og ned-
skrivingstesten for goodwill ble justert for dette.
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