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Produksjon (boepd) Driftsinntekter (millioner kroner)

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

Netto realisert oljepris  (USD/boe)  101,5  100,7  97,8  102,0  102,5 

EBITDA (millioner kroner)  (29,2)  166,1  55,5  (284,5)  (45,3)

Nettoresultater (millioner kroner)  (0,1)  (64,5)  338,6  (569,4)  (504,0)

Kontantstrøm fra drift (millioner kroner)  354,2  64,6  1 310,8  79,0  99,6 

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

Nøkkeltall

VeseNtlig høyere produksjoN løfter 
resultatet

 Driftsinntekter for andre kvartal 2014 var 318 millioner 
kroner, tilsvarende en økning på 29 prosent fra andre kvartal 
2013. EBItDA var negativ 29 millioner kroner i andre kvartal 
2014 hvorav letekostnader utgjorde 173 millioner kroner. 
EBItDA hittil i år var positiv med 137 millioner kroner, 
sammenliknet med minus 211 mil lioner kroner i samme 
periode i fjor.

 For første halvår 2014 var driftsinntektene 702 millioner 
kroner, sammenlignet med 462 millioner kroner i første 
halvår i fjor. vesentlig høyere produksjon er hovedårsaken til 
de økte inntektene. Høyere oljepris og gunstige valutakurser 
bidrar også noe.

 Norecos andel av olje- og gassproduksjon var 5 763 boepd 
i andre kvartal 2014 og 6 360 boepd i første halvår 2014. 

Det er en økning på 47 prosent sammenliknet med første 
halvår 2013. Realisert oljepris i kvartalet var 101,5 dollar 
per fat oe (110,8 dollar per fat råolje). I første halvår 2014 
var realisert oljepris 101,1 dollar per fat oe (109,3 dollar 
per fat råolje).

 letebrønnen på verdande ble avsluttet i andre kvartal. 
Noreco var operatør og gjennomførte operasjonene på en 
sikker og kostnadseffektiv måte. Det ble kun påvist en 
mindre mengde hydrokarboner i brønnen.

 Gohta avgrensningsbrønn ble fullført i juli. Det ble påvist 
olje og gass som forventet og det ble gjennomført to 
produksjonstester. testen i gassdelen av reservoaret var 
positiv, men resultatene fra oljesonen er ikke entydige. 
videre evaluering av funnet er i gang og en ny avgrens-
ningsbrønn forventes boret i 2015.
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helse, Miljø, sikkerhet og kValitet (hMsk)

Noreco var operatør for letebrønnen verdande i pl484-lisensen 
i Norskehavet. Boringen av brønnen ble gjennomført med bore-
riggen Bredford Dolphin og avsluttet i juni uten alvorlige HmS 
hendelser. I kvartalet har det heller ikke inntruffet andre alvor-
lige hendelser ellers i selskapet.

produsereNde felt

Norecos olje- og gassproduksjon i andre kvartal 2014 var i gjen-
nomsnitt 5 763 fat oljeekvivalenter per dag (boepd). Gjennom-
snittlig realisert pris per boe i andre kvartal var 101,5 dollar mot 
100,7 dollar for første kvartal 2014. For første halvår 2014 var 
produksjonen 6 360 boepd, og gjennomsnittlig realisert pris per 
boe var 101,1, sammenlignet med 4 303 boepd og 103,9 dollar 
per boe for tilsvarende periode i fjor.

produksjonen på Huntington-feltet var i april og mai 2014 
betydelig lavere enn forventet, mens produksjonen i juni var 
god. Årsakene til redusert produksjon i perioden har i hovedsak 
vært enkelte tekniske utfordringer på produksjonsfartøyet 
voyageur Spirit, samt vedlikehold på central Area transmis-
sion System (cAtS) Riser platform. For andre kvartal 2014 var 
Norecos andel av gjennomsnittlig produksjon på Huntington 
3 187 boepd, mens Norecos andel i første halvår 2014 var 
3 913 boepd.

produksjonen fra Oselvar har vært relativt stabil, og gjen-
nomsnittlig produksjon i andre kvartal var 550 boepd.

produksjonen fra Nini (som omfatter Nini og Nini Øst) har i 
andre kvartal 2014 vært på 1 839 boepd netto til Noreco. 
produksjonen var som planlagt nedstengt i 2 uker i mai i 
forbindelse med reparasjon av vertsplattformen Siri.

ved utgangen av kvartalet startet produksjonen fra Cecilie.

produksjonen ved Nini og cecilie gjennomføres ved en midler-
tidig løsning som innebærer direkte lasting av olje fra prosess-
anlegget på Siri plattformen til tankskip. Denne løsningen har 
en langt lavere regularitet enn vanlig produksjonsprosess. 
operatøren planlegger å ferdigstille den permanente repara-
sjonen av Siri plattformen i løpet av tredje kvartal 2014, hvor-
etter produksjonen fra hele området forventes gjenopptatt, 
samt at lagertanken under Siri plattformen forventes å igjen 
kunne tas i bruk.

Lulita-feltet har hatt en stabil produksjon i første del av kvar-
talet, men har vært nedstengt siden utgangen av mai i forbin-
delse med planlagt sommerstenging. produksjonen på lulita-
feltet ble gjenopptatt 3. august. produksjonen for kvartalet 
ble 172 boepd netto til Noreco.

Enoch-feltet var nedstengt også i andre kvartal. vedlikeholds-
arbeidet på brønnen er ferdigstilt, og man venter nå på 
oppkopling av rørledning. produksjonsstart er noe forsinket, 
og ventes nå tidligst mot slutten av tredje kvartal 2014.

fuNN og leteaktiVitet

letearbeidet i andre kvartal har primært vært rettet mot 
søknaden for tFo 2014 og boringen av pl484 verdande-
brønnen. Brønnen ble påbegynt 8. april og avsluttet 13. juni. 
Brønnen påviste hydrokarbonførende sandsteinslag i både 
midtre del av Jura og nedre del av Kritt. Reservoaret i midtre 
Jura var imidlertid av dårlig kvalitet og bare tynne sandlag ble 
funnet i Nedre Kritt. Det ble ikke utført noen test og brønnen 
ble avsluttet som en tørr brønn.

Gohta-brønnen i pl492 ble påbegynt 23. mai og ble boret til 
2 490 meter under havoverflaten. Både olje og gass ble 
påvist i permisk karbonatreservoarstein. Det ble samlet inn 
loggdata og gjennomført to produksjonstester for å under-
søke reservoar- og strømningsegenskapene. Det lykkes ikke 
å isolere gass fra testen i oljesonen og informasjonen fra 
oljesonen er derfor mangelfull. testen i gass-sonen ga gode 
resultater. produksjonen her tilsvarer 5 284 boepd.

Resultatene fra brønnen har bidratt med viktig informasjon om 
reservoarkontinuitet og væskeegenskaper i funnet. videre 
evaluering av funnet er i gang og en ny avgrensningsbrønn 
forventes boret i 2015.

Innsamlingen av seismiske data i den Noreco-opererte lisensen 
pl762 ble avsluttet i slutten av juli.

De norske lisensene pl360 og pl606 ble tilbakelevert i andre 
kvartal.

koNserNets regNskap

Noreco-konsernet hadde driftsinntekter på 318 millioner 
kroner i andre kvartal 2014, en økning på 29 prosent 
sammenlignet med andre kvartal 2013. For første halvår var 
totale driftsinntekter 702 millioner kroner, sammenlignet 
med 462 millioner kroner i første halvår 2013, tilsvarende en 
økning på 52 prosent.

Produksjonskostnader i andre kvartal var 132 millioner kroner, 
sammenlignet med 108 millioner kroner for samme periode i 
fjor. For første halvår 2014 økte produksjonskostnadene med 
89 millioner kroner til 271 millioner kroner sammenlignet med 
første halvår 2013. Økningen skyldes hovedsakelig produk-
sjonskostnader relatert til Huntington-feltet, som startet produk-
sjonen i andre kvartal 2013. For spesifikasjon av produksjons-
kostnadene per felt, se note 3 til kvartalsregnskapet.

Letekostnadene utgjorde 173 millioner kroner i andre kvartal, 
sammenlignet med 119 millioner kroner i andre kvartal 2013. 
Boreoperasjonen på pl484 verdande ble avsluttet i andre 
kvartal 2014. Som omtalt i avsnittet om Funn og leteaktiviteter 
ble det påvist hydrokarboner i brønnen, men brønnen ble 
avsluttet som en tørr brønn og er følgelig kostnadsført. Kost-
nadsføringen av verdande utgjør 149 millioner kroner før skatt, 
og 33 millioner kroner etter skatt. For hele første halvår 2014 
utgjorde letekostnadene 199 millioner kroner, tilsvarende en 
reduksjon på 45 prosent sammenlignet med første halvår 
2013. Reduksjonen skyldes at tallene for 2013 er påvirket av 
kostnadsføring av tre letebrønner.
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Lønnskostnader var 22 millioner kroner i andre kvartal, 
sammenlignet med 38 millioner kroner i andre kvartal i fjor. 
lønnskostnadene for første halvår 2014 utgjorde 52 millioner 
kroner mot 75 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, tilsva-
rende en reduksjon på 23 millioner kroner. Nedgangen skyldes 
i hovedsak at Noreco nå har færre ansatte enn i fjor, men også 
at deler av Norecos kostnader relatert til verdande-opera-
sjonen fordeles mellom partnerne i lisensen.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amor-
tiseringer) viste i andre kvartal 2014 et underskudd på 
29 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 
45 millioner kroner i andre kvartal 2013. For første halvår 
2014 viste EBItDA et overskudd på 137 millioner kroner, mot 
et underskudd på 211 millioner kroner i første halvår 2013. 
Endringen skyldes vesentlig høyere driftsinntekter, betydelig 
lavere letekostnader, samt lavere lønns- og andre driftskost-
nader i første halvår 2014 enn i 2013.

Avskrivninger var 108 millioner kroner i kvartalet, opp fra 
89 millioner kroner for andre kvartal 2013. Avskrivningene 
følger produksjonen. Økningen er derfor i hovedsak relatert 
til produksjonsøkning ved Huntington-feltet, som først startet 
å produsere i andre kvartal 2013.

Kvartalets nedskrivninger og reverseringer var netto positiv 
med 54 millioner kroner før skatt og 40 millioner kroner etter 
skatt. Beløpet er en kombinasjon av en goodwill nedskriving på 
2 millioner kroner relatert til virksomheten i Storbritannia, samt 
reversering av 56 millioner kroner av tidligere nedskrivinger på 
de danske feltene knyttet til Siri-satellittene (cecilie og Nini).

Hittil i år bidrar nedskrivninger og reverseringer med et netto 
positivt resultatelement på 22 millioner kroner før skatt og 
31 millioner etter skatt.

test for verdifall per 30. juni 2014 ble utarbeidet ved å anvende 
prinsipper i samsvar med IAS 36 og disse prinsippene er 
konsistent anvendt i forhold til tidligere perioder. Eiendelene 
som er inkludert i test for verdifall er sensitive for endringer i 
forutsetninger. test for verdifall i andre kvartal er vesentlig 
påvirket av en høyere oljeprisforventning i markedet enn ved 
forrige kvartalsavslutning. prisene som er benyttet i progno-
sene er om lag fem prosent over prisforventningen som ble 
lagt til grunn per 31. mars 2014, og dette er hovedforklaringen 
til at tidligere nedskrivninger blir reversert i kvartalet. Dersom 
prisforventningen hadde vært uendret fra forrige analyse, ville 
det vært behov for å regnskapsføre nedskrivinger på 94 milli-
oner kroner etter skatt i andre kvartal.

Se ytterligere detaljer knyttet til test for nedskriving i note 10 
og 11 til kvartalsregnskapet.

Finansinntekter beløp seg til 61 millioner kroner for andre 
kvartal 2014, sammenlignet med 16 millioner kroner i tilsva-
rende periode i fjor. Økningen skyldes økt valutagevinst, hvor 
det i andre kvartal 2014 er inkludert en gevinst på 28 milli-
oner kroner ved reklassifisering av omregningsdifferanser 
ved avhending av datterselskapet Noreco petroleum UK ltd.

Finanskostnader i første halvår var 227 millioner kroner, mot 
270 millioner kroner for samme periode i fjor. Samlede rente-
kostnader på obligasjonslånene beløp seg til 170 millioner 

kroner i første halvår 2014, mot 197 millioner kroner i første 
halvår 2013. Av årets rentekostnader utgjør kupongrente 95 
millioner kroner, mens det resterende beløp på 75 millioner 
kroner knytter seg til amortisering uten kontanteffekt som 
følge av restruktureringen av obligasjonslånene som ble gjen-
nomført i fjerde kvartal 2013.

Resultatskatt var positiv med 132 millioner kroner i andre 
kvartal og 180 millioner kroner i første halvår 2014. Skatten i 
første halvår tilsvarer en gjennomsnittlig skatterate på 
73,6 prosent. Resultatet i perioden er preget av ulike skattere-
gimer og skattesatser. produksjon i Danmark og Storbritannia 
bidrar til positive resultat før skatt i disse landene. Den norske 
delen av konsernet har skattemessige underskudd hovedsa-
kelig på grunn av letekostnader og renter på obligasjonslå-
nene. Skatteraten representerer et vektet gjennomsnitt i 
forhold til resultatene i de forskjellige datterselskapene.

Resultat etter skatt for andre kvartal var 0 millioner kroner, 
sammenlignet med et underskudd på 504 millioner kroner 
for andre kvartal 2013. For første halvår ble underskuddet 
65 millioner kroner, mot 777 millioner kroner i fjor.

Lisenser og aktiverte letekostnader ved utgangen av andre 
kvartal var bokført til 820 millioner kroner med tilhørende 
utsatt skatt på 508 millioner kroner. Dette fordeler seg i 
hovedsak på det ikkeutbygde funnet Huntington Fulmar i 
Storbritannia og Gohta funnet i Barentshavet på norsk sokkel.

Noreco og partnerne i Huntington-lisensen p1114 har blitt 
enige om å gå videre med et felles prosjekt for å evaluere 
mulighetene for utbygging av Fulmar-reservoaret. Fulmars 
bokførte verdi er 582 millioner kroner brutto, og 243 millioner 
kroner fratrukket utsatt skatt.

Gohta-funnet har en bokført verdi i balansen på 204 millioner 
kroner per 30. juni 2014. Fratrukket utsatt skatt er netto 
bokført verdi 45 millioner kroner.

Kundefordringer og andre fordringer er ved utgangen av 
andre kvartal 653 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet 
er 363 millioner kroner relatert til konsernets fordring på 
forsikringsoppgjør for hendelsen på Siri-plattformen i 2009. 
Kravet er grundig dokumentert og underbygget av omfat-
tende tekniske og juridiske vurderinger. Noreco sendte stev-
ning til den danske domstolen 14. februar 2014 og i etter-
kant av dette har domstolen mottatt tilsvar fra motparten 
som ikke inneholder noe ny informasjon. Neste steg knyttet 
til rettsprosessen er et formelt møte mellom partene i løpet 
av tredje kvartal 2014, hvor videre plan for rettsprosessen 
skal fastsettes.

ved utgangen av andre kvartal hadde Noreco en samlet 
kontantbeholdning på 1 042 millioner kroner hvorav 534 milli-
oner er bundet. 502 millioner kroner av de bundne midlene er 
avsatt som sikkerhetsstillelse for fjerningsforpliktelser knyttet 
til de produserende feltene Nini og cecilie i Danmark. Fri 
kontantbeholdning ved utgangen av andre kvartal var 507 milli-
oner kroner. Selskapet hadde i tillegg 214 millioner kroner i 
tilgjengelige lånefasiliteter, slik at samlet tilgjengelig likviditet 
var 722 millioner kroner. For å tilpasse trekkrammen for letefi-
nansieringen til planlagt aktivitetsnivå de neste to år, samt for 
å begrense finansieringskostnader, har Noreco i kvartalet bedt 
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bankene om å redusere trekkrammen for letelånet fra 1 240 
millioner kroner til 850 millioner kroner. Se ytterligere informa-
sjon i note 13.

Rentebærende gjeld eksklusiv letelån og kassekreditt var 
bokført til 2 510 millioner kroner (pålydende verdi 3 056 milli-
oner kroner) ved utgangen av andre kvartal 2014, sammen-
lignet med 2 481 millioner kroner (pålydende verdi 3 102 milli-
oner kroner) ved utgangen av fjerde kvartal 2013. Endringen i 
pålydende verdi skyldes tilbakebetaling av 53 millioner kroner 
for obligasjonslånene NoR06, NoR10 og NoR11. I tillegg er 
forfalte renter på det konvertible obligasjonslånet NoR12 lagt 
til pålydende verdi, ettersom det ble betalt ved akkumulering 
på hovedstolen (payment in kind), i samsvar med låneavtalen. 
Konsernets letelån var bokført til 335 millioner kroner ved 
utgangen av kvartalet sammenlignet med 333 millioner ved 
utgangen av fjerde kvartal 2013. Samlet rentebærende gjeld 
ved kvartalets slutt var bokført til 2 854 millioner kroner, hvorav 
862 millioner kroner er klassifisert som kortsiktig gjeld.

forretNiNgsutVikliNg

Noreco Norway AS og North Energy ASA er enige om å bytte 
lisensandeler mellom seg. Som følge av avtalen vil Noreco øke 
sin eierandel i Haribo-lisensen pl616 i Nordsjøen og redusere 
sin eierandel i verdande-lisensen pl484 i Norskehavet.

Norecos eierandel i pl616 vil øke fra 20 prosent til 30 prosent 
som følge av avtalen. Denne lisensen inneholder blant annet 
Haribo-prospektet hvor det nylig ble besluttet å bore en lete-
brønn, sannsynligvis medio 2015. Reserveanslaget for dette 
prospektet er 69-192 millioner fat oljeekvivalenter.

videre vil Noreco Norway AS i følge avtalen overdra 15 prosent 
av pl484 til North Energy ASA. Etter dette vil Norecos eier-
andel i lisensen der verdande-brønnen nylig ble boret være 
15 prosent.

overdragelsene vil bli gjennomført med effekt fra 1. juli 2014. 
transaksjonene forutsetter myndighetsgodkjennelse.

risiko og usikkerhet

Investeringer i Noreco involverer risikoer og usikkerhet som 
beskrevet i styrets årsberetning og note 3 i årsrapporten for 
2013. Norecos mest vesentlige risikofaktorer for de neste seks 
måneder er relatert til oljepris, letesuksess, produksjonsav-
brudd, valutakurser og dermed også gjeldsbetjeningsevne.

orgaNisasjoN

ved inngangen til 2014 hadde Noreco 54 ansatte. ved 
utgangen av andre kvartal var antall ansatte redusert til 53. 
tre ansatte i oppsigelsestid er ikke inkludert i disse tallene. 
Selskapet har i tillegg syv fulltidskonsulenter.

Sykefraværet var i andre kvartal 0,85 prosent. Det fokuseres 
løpende på å beholde nøkkelkompetanse i selskapet, samt å 
utvikle, vedlikeholde og forbedre organisasjonen.

ved utgangen av mai valgte finansdirektør Ørjan Gjerde å si 
opp. tommy Sundt er ansatt som Gjerdes etterfølger fra og 
med september 2014. Sundt kommer fra stillingen som 
finansdirektør i oljeselskapet Rocksource ASA.

utsikter

Noreco er et letedrevet olje- og gasselskap med betydelige 
inntekter fra produksjon. Basert på leteaktivitet i Norge og 
inntekter fra  produksjon, finansieres selskapets 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 forutsigbar kontantstrøm. 
Selskapet har allokert betydelige ressurser til oppfølging av 
de aktuelle lisensene. Ut over dette påvirkes selskapets 
inntekter av oljeprisutvikling og vekslingskurs mellom ameri-
kanske dollar og norske kroner.

produksjonsnivåene fra Norecos to viktigste felt, Huntington 
på britisk sokkel og Nini i Danmark, har variert til dels bety-
delig hittil i år. I begge tilfeller er det nå utsikter til mer stabil 
produksjon, men oljeproduksjon fra Huntington vil fortsatt 
være avhengig av tilgang til cAtS-systemet for eksport av 
gass. Reparasjonen av Siri-plattformen som mottar produk-
sjon fra Nini, er fullført og regulær produksjon forventes 
reetablert i september eller oktober i år. vedlikeholdsarbei-
dene som har lagt begrensninger på Huntington avsluttes i 
august. Enoch-feltet ventes å komme tilbake i produksjon 
mot slutten av tredje eller tidlig fjerde kvartal i år.

Norecos boreprogram består for tiden av tre vedtatte brønner. 
I Danmark forventes Xana-brønnen å bli påbegynt i fjerde 
kvartal. Neste år er det vedtatt brønner på Niobe og Haribo 
prospektene på henholdsvis britisk og norsk sokkel, og det 
er også sannsynlig med ytterligere en avgrensningsbrønn på 
Gohta. Hver av disse boringene vil bringe større klarhet i 
potensialet i de aktuelle lisensene, og kan, med positive 
resultat, medføre oppjustering av selskapets ressurser. Det 
pågår for tiden arbeid med å modne Huntington Fulmar 
formasjonen mot en potensiell utbygging, og en beslutning 
om utbygging forventes i første kvartal 2015. Dersom 
lisenspartnerne beslutter å utbygge feltet, vil Norecos utvinn-
bare reserver øke betydelig.

tildeling av nye lisenser vil på sikt kunne tilføre Noreco nye, 
verdifulle arealer. Selskapet vil levere søknader for nye lisens-
runder i Norge og Danmark senere i år. I tillegg er det levert 
søknad i Storbritannia. tildelinger er forventet mot slutten av 
2014 og i 2015.
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Stavanger, 13. august 2014

Styre og Administrerende direktør Norwegian Energy Company ASA

Morten Garman
Styreleder

 Marika Svärdström Erik Henriksen Hilde Drønen Trygve Pedersen
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 Hilde Alexandersen Bård Arve Lærum
 Styremedlem Styremedlem

Svein Arild Killingland
Administrerende direktør

erklæriNg i heNhold til VerdipapirhaNdelloVeN, paragraf 5-6

Styret og administrerende direktør har i dag behandlet og 
godkjent halvårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 
2014.

Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med IAS 34 Delårsrap-
portering som er godkjent av EU samt norske tilleggskrav i 
verdipapirhandelloven.

Etter vår beste overbevisning:

• er halvårsrapporten utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder

• gir opplysninger i regnskapet et rettvisende bilde av konser-
nets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet

• gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over
o viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres 

innflytelse på halvårsregnskapet
o de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virk-

somheten står overfor i neste regnskapsperiode
o vesentlige transaksjoner med nærstående.
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Nok millioner Note urevidert
2. kv 2014

urevidert
2. kv 2013

urevidert
ytd  

2. kv 2014

urevidert
ytd  

2. kv 2013

revidert
2013

driftsinntekter 2  318  246  702  462  894 

produksjonskostnader 3  (132)  (108)  (271)  (182)  (430)

lete- og vurderingskostnader 4,10  (173)  (119)  (199)  (362)  (666)

lønnskostnader 5  (22)  (38)  (52)  (75)  (127)

Andre driftskostnader 6  (19)  (28)  (44)  (49)  (95)

Andre (tap) / gevinster 7  (0)  1  0  (4)  (15)

sum driftskostnader  (347)  (291)  (565)  (673)  (1 333)

driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (eBitda)  (29)  (45)  137  (211)  (440)

Avskrivninger 11  (108)  (89)  (251)  (150)  (319)

Nedskrivninger og reverseringer 10,11  54  (497)  22  (657)  (1 211)

driftsresultat (eBit)  (83)  (631)  (91)  (1 018)  (1 969)

Finansinntekter 8  61  16  74  30  570 

Finanskostnader 8  (109)  (135)  (227)  (270)  (556)

Netto finansposter  (49)  (119)  (154)  (239)  15 

resultat før resultatskatt  (132)  (750)  (245)  (1 257)  (1 954)

Resultatskatt 9  132  246  180  480  947 

resultat for perioden  (0)  (504)  (65)  (777)  (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  -    2  -    3  7 

Avbrutt kontantstrømsikring  -    -    -    -    4 

Reklassifisering av omregningsdifferanser ved avhending av 
datterselskap

 (28)  -    (28)  -    -   

omregningsdifferanser valuta  63  95  26  234  264 

Sum  35  97  (2)  237  274 

sum utvidet resultat for perioden  35  97  (2)  237  275 

totalresultatet for perioden (etter skatt)  35  (407)  (67)  (540)  (733)

Resultat per aksje (NoK 1)

Grunnleggende  (0,00)  (1,42)  (0,01)  (2,18)  (1,49)

Fullt utvannet  (0,00)  (1,42)  (0,01)  (2,18)  (1,49)

oppStIllING Av totAlRESUltAtEt
KoNSolIDERt
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Nok millioner Note urevidert
30.06.14

revidert
31.12.13

anleggsmidler

lisenser og aktiverte letekostnader 10  820  743 

Goodwill 10  145  174 

Utsatt skattefordel 9  278  293 

varige driftsmidler 11  2 964  3 087 

tilgode skatt 9  229  -   

Bundne bankinnskudd 13,16  525  500 

sum anleggsmidler  4 960  4 797 

omløpsmidler

tilgode skatt 9  378  378 

Derivater 16  0  1 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 12,16  653  551 

Bundne bankinnskudd 13,16  10  74 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter 13,16  507  403 

sum omløpsmidler 1 548  1 408 

sum eiendeler 6 508  6 205 

egenkapital

Aksjekapital 19  566  466 

Annen egenkapital  1 218  1 284 

sum egenkapital  1 784  1 750 

langsiktig gjeld 

Utsatt skatt 9  974  953 

Fjerningsforpliktelser 18  385  327 

obligasjonslån 14  1 992  1 939 

sum langsiktig gjeld  3 351  3 220 

kortsiktig gjeld

obligasjonslån 14,16  518  541 

Annen rentebærende gjeld 14,16  344  333 

Derivater 16  3  4 

Betalbar skatt 9  11  13 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 15,16  497  343 

sum kortsiktig gjeld 1 373  1 235 

sum gjeld 4 724  4 455 

sum egenkapital og gjeld 6 508  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  (777)  (777)

Årets utvidede resultat (etter skatt)

omregningsdifferanser valuta  234  0  234 

Kontantstrømsikring  3  3 

totalresultatet for perioden  -    234  3  (777)  (540)

transaksjoner med aksjonærene

Kapitalforhøyelse  7  2  9 

verdi av opsjonsprogram  8  8 

sum transaksjoner med aksjonærene for perioden  7  -    -    9  16 

egenkapital per 30.06.2013  1 104  171  (8)  238  1 504 

2014

egenkapital per 01.01.2014  466  200  1 084  1 750 

Resultat for perioden  (65)  (65)

Årets utvidede resultat (etter skatt)

Reklassifisering av omregningsdifferanser ved avhending 
av datterselskap

 (28)  (28)

omregningsdifferanser valuta  26  26 

totalresultatet for perioden (etter skatt)  -    (2)  -    (65)  (67)

transaksjoner med aksjonærene

Kapitalforhøyelse  100  (0)  100 

Emisjonskostnader  (3)  (3)

verdi av opsjonsprogram  4  4 

sum transaksjoner med aksjonærene for perioden  100  -    -    1  101 

egenkapital per 30.06.2014  566  198  -    1 021  1 784 

oppStIllING Av ENDRING I EGENKApItAlEN
KoNSolIDERt
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Nok millioner
Urevidert 

2. kv 2014
Urevidert

2. kv 2013
Urevidert YTD 

2. kv 2014
Urevidert YTD 

2. kv 2013

Resultat for perioden  (0)  (504)  (65)  (777)

Resultatskatt  (132)  (246)  (180)  (480)

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

Betalt skatt  (5)  (20)  (5)  (20)

Refundert skatt  -    -    -    -   

Avskrivninger  108  89  251  150 

Nedskrivinger og reverseringer  (54)  497  (22)  657 

Kostnadsføring av balanseførte letekostnader  148  88  149  307 

Kostnader ved opsjonsprogram  2  6  4  8 

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

Urealisert tap / (gevinst) for finansielle instrumenter  0  (3)  0  (1)

Netto betalte og mottatte renter og lånekostnader  91  117  98  198 

Effekt av valutakursendringer  (47)  37  (35)  37 

tap ved tilbakekjøp av obligasjonslån  -    0  -    1 

Amortisering av lånekostnader  41  14  77  27 

Kalkulatoriske renter på fjerningsforpliktelse  7  6  15  11 

Reklassifisering av omregningsdifferanser ved avhending av datterselskap  (28)  -    (28)  -   

Endringer i arbeidskapital

Endring kundefordringer  (103)  19  (14)  62 

Endring leverandørgjeld  7  1  11  (19)

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter  318  (1)  164  (77)

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  354  100  419  85 

kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler  (2)  (6)  (7)  (45)

Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler  (207)  (92)  (219)  (298)

Netto kontantstrøm fra/(til) investeringsaktiviteter  (209)  (98)  (226)  (342)

kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling av egenkapital  -    (0)  100  9 

Betalte emisjonskostnader  -    -    (12)  -   

Innbetaling ved opptak av obligasjonslån  -    -    -    300 

Innbetaling ved opptak av letelån  -    205  -    205 

Innbetaling ved opptrekk av kassekreditt  9  -    9  -   

Utbetaling ved tilbakebetaling av obligasjonslån  (53)  -    (53)  -   

Utbetaling ved tilbakebetaling av letelån  -    (9)  -    (9)

Utbetaling ved nedbetaling av RBl lån  -    (119)  -    (166)

tilbakekjøp av egne obligasjoner  -    -    -    (48)

Betalte låneomkostninger  -    (5)  (35)  (21)

Betalte renter  (91)  (117)  (98)  (198)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (135)  (44)  (88)  71 

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  10  (43)  104  (186)

Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden  497  461  403  604 

kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt  507  418  507  418 

oppStIllING Av KoNtANtStRØmmER
KoNSolIDERt
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1 Regnskapsprinsipper 

Grunnlag for utarbeidelse
Det konsoliderte regnskapet for andre 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 følge av avrunding av tallene. Enkelte beløp 
for sammenligningstallene er videre omarbeidet slik at de samsvarer 
med presentasjonsformatet for inneværende periode. 

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 konser-
nets likviditetssituasjon per 30. juni 2014 var vurdert som tilfredsstil-
lende 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 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 tilgjengelig likviditet. prognosene 
er basert på forutsetninger knyttet til fremtidige driftsmessige 
forhold, markedsforhold og tidspunkter for visse hendelser. Dersom 
utviklingen gjennom resten av 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 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 finansregnskapEndringer i IAS 28-  Inves-
teringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet

Ingen av disse endringen medfører endret 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) 2. kv 2014 2. kv 2013 YTD 2. kv 2014 YTD 2. kv 2013

 Salg av olje  297  241  647  446 

 Salg av gass og NGl  21  5  55  16 

 sum inntekter  318  246  702  462 

3   produksjonskostnader

(Nok millioner) 2. kv 2014 2. kv 2013 YTD 2. kv 2014 YTD 2. kv 2013

Huntington  (62)  (40)  (128)  (47)

Nini  (55)  (48)  (102)  (94)

cecilie  (7)  (9)  (21)  (22)

lulita  (2)  (2)  (6)  (5)

oselvar  (6)  (8)  (12)  (14)

Enoch  (0)  (1)  (2)  (2)

sum produksjonskostnader  (132)  (108)  (271)  (182)

4  lete- og vurderingskostnader

(Nok millioner) 2. kv 2014 2. kv 2013 YTD 2. kv 2014 YTD 2. kv 2013

Kjøp av seismikk, analyser og generelle G&G kostnader  (18)  (29)  (32)  (51)

Kostnadsføring av aktiverte letebrønner tidligere år  -    (0)  (2)  (35)

Kostnadsføring av tørre letebrønner dette år  (148)  (87)  (148)  (272)

Andre lete- og vurderingskostnader  (7)  (2)  (18)  (4)

sum lete- og vurderingskostnader  (173)  (119)  (199)  (362)

5  lønnskostnader

(Nok millioner) 2. kv 2014 2. kv 2013 YTD 2. kv 2014 YTD 2. kv 2013

lønn  (24)  (27)  (53)  (57)

Arbeidsgiveravgift  (3)  (3)  (6)  (8)

pensjonskostnad  (1)  (2)  (1)  (4)

opsjonskostnad  (2)  (6)  (4)  (8)

Andre personalkostnader  (1)  (1)  (1)  (2)

lønnskostnader belastet egenopererte lisenser  9  2  14  5 

sum lønnskostnader  (22)  (38)  (52)  (75)

Gjennomsnittlig antall ansatte 52 64 53 65
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6  Andre driftskostnader 
 

(Nok millioner) 2. kv 2014 2. kv 2013 ytd 2. kv 2014 ytd 2. kv 2013

Husleiekostnader (1)  (4)  (3)  (12)  (6)

It-kostnader  (5)  (8)  (10)  (15)

Reisekostnader  (1)  (2)  (3)  (3)

Kontorkostnader  (1)  (2)  (2)  (3)

Ekstern assistanse  (11)  (13)  (20)  (23)

Andre driftskostnader  (1)  (0)  (2)  (1)

Andre driftskostnader belastet egenopererte lisenser  4  1  5  2 

sum andre driftskostnader  (19)  (28)  (44)  (49)

(1) Husleiekostnader ytD 2. kv 2014 inkluderer 5 millioner kroner i en engangskostnad påløpt i forbindelse med vedtak om flytting til mindre kontorer 
i Stavanger.

7  Andre (tap) / gevinster
 

(Nok millioner) 2. kv 2014 2. kv 2013 ytd 2. kv 2014 ytd 2. kv 2013

verdiendring put opsjoner  (1)  1  (1)  (4)

verdiendring - andre derivater  0  -    1  -   

Gevinst (tap) ved salg av lisenser  -    (0)  1  (0)

sum andre (tap) / gevinster  (0)  1  0  (4)

(tap) / gevinst pr lisens salg
regnskapsmessig 
virkningstidspunkt

2. kv 2014 2. kv 2013 ytd 2. kv 2014 ytd 2. kv 2013

pl484 verdande (farm-out) 15.01.2014  -    -    1  -   

sum  -    -    1  -   

8  Finansinntekter og -kostnader 
  

finansinntekter

(Nok millioner) 2. kv 2014 2. kv 2013 ytd 2. kv 2014 ytd 2. kv 2013

Renteinntekt  8  11  12  13 

valutagevinst (1)  52  4  61  16 

Annen finansinntekt  0  0  0  1 

sum finansinntekt  61  16  74  30 

(1) valutagevinst i 2.kv 2014 inkluderer reklassifisering av omregningsdifferanser ved avhending av datterselskapet Noreco petroleum UK ltd. på 28 
millioner kroner fra reserve for valutakursomregninger inkludert i egenkapitalen. 

finanskostnader

(Nok millioner) 2. kv 2014 2. kv 2013 ytd 2. kv 2014 ytd 2. kv 2013

Rentekostnad obligasjonslån (1)  (88)  (101)  (170)  (197)

Rentekostnad reservebasert lån  -    (9)  -    (18)

Rentekostnad letelån  (7)  (6)  (13)  (13)

Rentekostnad kortsiktig gjeld  (1)  (1)  (2)  (2)

Kalkulatorisk rente fjerningsforpliktelse  (7)  (6)  (15)  (11)

tap ved tilbakekjøp av obligasjoner  -    -    -    (3)

valutatap  (6)  (8)  (26)  (22)

Andre finanskostnader  (0)  (4)  (1)  (4)

sum finanskostnader  (109)  (135)  (227)  (270)

Netto finansposter  (49)  (119)  (154)  (239)

(1) Av samlede rentekostnader på obligasjonslånene for andre kvartal 2014 utgjør kupongrente 47 millioner kroner. Gjenværende beløp på 41 
millioner kroner knytter seg til amortisering uten kontanteffekt som følge av restruktureringen av  obligasjonslånene som ble gjennomført i fjerde 
kvartal 2013.  For første halvår utgjør kupongrente og amortisering henholdsvis 95 millioner kroner og 75 millioner kroner. 

 Rentekostnader på obligasjonslån i andre kvartal 2014 inkluderer en justering av amortisering på 5 millioner kroner, som følge av endret tilbake-
betalingsprofil etter tilbakebetaling av 53 millioner kroner for obligasjonslånene NoR06, NoR10 og NoR11 som ble gjennomført i kvartalet.
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9 Skatt 
  

resultatskatt

(Nok millioner) 2. kv 2014 2. kv 2013 ytd 2. kv 2014 ytd 2. kv 2013

Resultat før skatt  (132)  (750)  (245)  (1 257)

Resultatskatt  132  246  180  480 

tilsvarer en skatterate på 99,9 % 32,8 % 73,6 % 38,2 %

Skatteraten i andre kvartal 2014 var 99,9 prosent mot 32,8 prosent for samme periode i 2013. Noreco opererer i tre land og seks forskjellige skat-
teregimer med ulike skattesats. Det medfører at skattesatsen varierer fra kvartal til kvartal basert på variasjoner i skattegrunnlagene. I andre kvartal 
2014 er resultatet preget av at produksjon i Danmark og Storbritannia bidrar til positive resultat før skatt i disse landene, mens den norske delen av 
konsernet har skattemessige underskudd hovedsakelig på grunn av letekostnader og renter på obligasjonslånene. Skatteraten representerer et vektet 
gjennomsnitt i forhold til resultatene i de forskjellige datterselskapene. Se ytterligere redegjørelser av de relevante skattesatser i årsrapporten for 2013 
i note 2.19. 

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 skatte-
myndighet.

underskudd til fremføring 30.06.14 offshore onshore

(Nok millioner) Balanseført ikke-balanseført Balanseført ikke-balanseført

Norge  401  -    890  57 

Danmark  -    5 041  -    -   

Storbritannia  1 664  -    -    -   

sum underskudd til fremføring  2 065  5 041  890  57 

Underskudd til fremføring i dansk offshoreregime på 5 041 millioner kroner er beregnet i samsvar med kapittel 3 og kapittel 3A i den danske hydrokar-
bonloven (kulbrinteskatteloven). ca. 818 millioner kroner er tidsbegrenset og utløper i perioden 2014-2016. Gjeldende forecast indikerer også at de 
gjenværende underskuddene til fremføring ikke vil bli anvendt. 

tilgode skatt

(Nok millioner) 30.06.14 31.12.13

langsiktig fordring

Skatterefusjon knyttet til letevirksomhet i Norge i 2014  229  -   

kortsiktige fordring

Skatterefusjon knyttet til letevirksomhet i Norge i 2013  378  378 

sum skatt til gode  607  378 

Betalbar skatt

(Nok millioner) 30.06.14 31.12.13

Betalbar skatt i Norge  -    -   

Betalbar skatt i utlandet  11  13 

sum betalbar skatt  11  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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10   Immaterielle eiendeler 
  

(Nok millioner)
lisenser og aktiverte 

lete-kostnader
goodwill sum

Anskaffelseskost 01.01.14  743  1 025  1 768 

tilgang  219  -    219 

Kostnadsføring av balanseførte letekostnader  (149)  -    (149)

omregningsdifferanser  7  10  18 

anskaffelseskost 30.06.14  820  1 036  1 856 

akkumulerte av- og nedskrivninger    

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

Årets nedskrivning  -    (30)  (30)

omregningsdifferanser  -    (9)  (9)

akkumulerte av- og nedskrivninger 30.06.14  -    (891)  (891)

Bokført verdi 30.06.14  820  145  965 

test for verdifall 2. 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 30. juni 2014:

Diskonteringsrente (etter skatt) 10 prosent

Inflasjon 2 prosent

Kontantstrøm Etter skatt

Reserver/ressurser Selskapets estimerte reserver og ressurser per 30. juni 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.

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 30. juni 2014
Goodwill knyttet til britisk virksomhet er nedskrevet med 30 millioner kroner i første halvår 2014, hvorav 2 millioner kroner er nedskrevet i andre kvartal. 
Nedskrivingen skyldes oppdaterte forventninger til produksjon og fjerningsforpliktelse ved Huntington feltet.

Goodwill for britisk og dansk virksomhet har en bokført verdi nær eller lik de gjenvinnbare beløper, og endringer i forutsetninger kan medføre fremtidige 
nedskrivinger.

resultat av test for verdifall av lisenser og aktiverte letekostnader per 30. juni 2014
test for verdifall av alle immaterielle eiendeler er utført i kvartalet. 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 den tørre brønnen pl484 verdande, som ble ferdigstilt frem til rapportering av 2. 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 letekostnader.
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11 varige driftsmidler 

(Nok millioner) produksjons-anlegg
kontorutstyr  
og inventar

sum

Anskaffelseskost 01.01.14  5 514  4  5 518 

tilgang  7  -    7 

omregningsdifferanser  50  0  50 

anskaffelseskost 30.06.14  5 610  4  5 614 

akkumulerte av- og nedskrivninger

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

Årets avskrivning  (251)  -    (251)

Årets nedskrivninger  (44)  -    (44)

Reversering av nedskrivinger  96  -    96 

omregningsdifferanser  (21)  (0)  (21)

akkumulerte av- og nedskrivninger 30.06.14  (2 647)  (4)  (2 651)

Bokført verdi 30.06.14  2 964  0  2 964 

test for verdifall 2. 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 30. juni 2014:

Diskonteringsrente (etter skatt) 10 prosent

Inflasjon 2 prosent

Kontantstrøm Etter skatt

prognoseperiode Estimert levetid for olje/gass feltet

Reserver/ressurser Selskapets estimerte reserver per 30. juni 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 30. juni 2014
For de norske feltene oselvar og Enoch, har endringer i forutsetninger redusert feltenes gjenvinnbare beløp. Dette har medført nedskrivinger av oselvar med 
34 millioner kroner (9 millioner kroner etter skatt) og Enoch med 10 millioner kroner (2 millioner kroner etter skatt) per første kvartal 2014 og ingen endring i 
andre kvartal 2014.

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 halvår 2014 økt på grunn av oppdaterte forventninger til produksjon i 2014, høyere oljepris og høyere valutakurs mellom US dollar og norske kroner. 
For første  halvår har dette medført en reversering av 96 millioner kroner (72 millioner kroner etter skatt) av tidligere gjennomførte nedskivinger for den kontant-
genererende enheten for Siri fairway. Av totalt reverserte nedskrivninger, relaterer 56 millioner kroner (42 millioner kroner etter skatt) seg til andre kvartal 2014. 

oselvar, Enoch og Siri fairway har en bokført verdi etter nedskrivinger som er nær eller lik gjenvinnbart beløp ved utgangen av andre kvartal, og endringer i forut-
setninger kan medføre fremtidige nedskrivinger. Nedskrivingene kan reverseres helt eller delvis ved ny informasjon som medfører høyere gjenvinnbart beløp.

12 Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 
 

(Nok millioner) 30.06.2014 31.12.2013

Skattefordringer  1  15 

Kundefordringer  121  106 

tilgodehavende operatører vedrørende deltakelse i lisenser  23  43 

mindreuttak olje/NGl  115  17 

Forskuddsbetalinger  0  2 

Andre fordringer (1)  393  368 

sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  653  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 363 millioner kroner er bokført som en kort-
siktig fordring per 30. juni 2014. Dette beløpet relaterer seg til erstatning for deler av påløpte kostnader for å hindre ytterligere skade, samt produk-
sjonsbortfall 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 kravet under forsikringsavtalene, og at minimum den bokførte verdien gjøres opp innen 12 
måneder. Kravet er dermed klassifisert som en kortsiktig fordring. USD-beløpet er uendret siden 31. desember 2013. Noreco sendte stevning til den 
danske domstolen 14. februar 2014 og i etterkant av dette har domstolen mottatt tilsvar fra motparten som ikke inneholder noe ny informasjon. Neste 
steg knyttet til rettsprosessen er et formelt møte mellom partene i løpet av tredje kvartal 2014, hvor videre plan for rettsprosessen skal fastsettes. 
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13  Bundne bankinnskudd, bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter

 

Bundne bankinnskudd, bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter

(Nok millioner) 30.06.2014 31.12.2013

anleggsmidler

Bundne bankinnskudd pantsatt som sikkerhet for fjerningsforpliktelse i Danmark (DKK 445 millioner)  502  500 

Andre bundne bankinnskudd  23  -   

omløpsmidler

Bundne bankinnskudd for tilbakebetaling til obligasjonseierne  -    70 

Andre bundne bankinnskudd (Skattetrekk etc.)  10  4 

sum bundne midler  534  574 

Frie kontanter, bankinnskudd og kontantekvivalenter  507  403 

sum bankinnskudd  1 042  978 

krav til minimum kontantbeholdning
Det foreligger et krav på 100 millioner kroner i tilgjengelig likviditet på konsernnivå i lånevilkårene til obligasjonslånene. mer informasjon vedrørende 
selskapets lånevilkår finnes i årsrapporten for 2013 note 23.5.

trekkfasiliteter

(Nok millioner)
trekk-ramme  

i valuta
Nok Benyttet ubenyttet tilgjengelig

NoK (letefinansiering i Noreco Norway AS) (1)  850  850  345  505 205

USD (Kassekreditt i Noreco oil Denmark A/S)  3  18  9  9  9 

sum  868  354  515  214 

Frie kontanter, bankinnskudd og kontantekvivalenter  507 

tilgjengelig likviditet per 30.06.14  722 

(1) Grunnlag for trekk på letelånet er 70 prosent av leteunderskuddet som vil være grunnlag for 78 prosent skatterefusjon fra Norske skattemyn-
digheter. 

 For å tilpasse trekkrammen for letefinansieringen til planlagt aktivitetsnivå de neste to år, samt for å begrense finansieringskostnader, har Noreco 
i kvartalet bedt bankene om å redusere trekkrammen for letelånet fra 1 240 millioner kroner til 850 millioner kroner. 

14 Rentebærende gjeld
 

langsiktig gjeld 30.06.2014 31.12.2013

(Nok millioner) pålydende Bokført verdi pålydende Bokført verdi

obligasjonslån NoR06  500  415  500  402 

obligasjonslån NoR10  899  846  899  829 

obligasjonslån NoR11  722  508  736  502 

obligasjonslån NoR12 Konvertibelt  374  223  367  206 

sum langsiktig obligasjonslån  2 496  1 992  2 502  1 939 

kortsiktig gjeld

(Nok millioner) pålydende Bokført verdi pålydende Bokført verdi

obligasjonslån NoR06  88  73  100  80 

obligasjonslån NoR10  473  445  500  461 

sum kortsiktig obligasjonslån  561  518  600  541 

letelån  345  335  345  333 

Kassekreditt  9  9  -    -   

sum kortsiktig annen rentebærende gjeld  354  344  345  333 

sum rentebærende gjeld  3 410  2 854  3 447  2 813 
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15   leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

(Nok millioner) 30.06.14 31.12.13

leverandørgjeld  25  58 

Skyldig operatører vedrørende deltagelse i lisenser  384  190 

meruttak olje/NGl  7  16 

Skyldige renter på lån  10  11 

Skyldige personalkostnader  15  33 

Skyldige offentlige avgifter  7  8 

Annen kortsiktig gjeld  49  27 

sum annen kortsiktig gjeld  497  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 vi mener at leietaker ikke skal dekke disse kostnadene i henhold til gjeldene avtaler.

16   Finansielle instrumenter

16.1 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 30.06.2014

(Nok millioner) Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3  sum 

eiendeler

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat

- Derivater holdt for handelsformål  0  0 

- mindreuttak av olje  115  115 

sum eiendeler  -    115  -    115 

forpliktelser

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat

- Rentebytteavtaler  3  3 

- meruttak av olje  7  7 

sum forpliktelser  -    10  -    10 

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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16.2 Finansielle instrumenter per kategori

per 30.06.2014

(Nok millioner) utlån og fordringer
 eiendeler til virkelig 

verdi over resultat 
 sum 

eiendeler

Derivater  0  0 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  537  115  652 

Bundne bankinnskudd  534  534 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  507  507 

sum  1 579  115  1 694 

(Nok millioner)
 finansielle  

forpliktelser til 
amortisert kost 

 gjeld til virkelig  
verdi over resultat 

 sum 

forpliktelser

obligasjonslån  2 510  2 510 

Annen rentebærende gjeld  344  344 

Derivater  3  3 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  475  7  482 

sum  3 329  10  3 340 

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 

Bundne bankinnskudd  574  574 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  403  403 

sum  1 505  19  1 523 

(Nok millioner)
 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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16.3 Finansielle instrumenter  - virkelig verdi

Under følger en oppstilling av bokførte verdier sammenlignet med virkelig verdier på finansielle instrumenter per 30. juni 2014:

(Nok millioner) Bokført verdi Virkelig verdi

finansielle eiendeler:

Derivater  0  0 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  652  652 

Bunde bankinnskudd  534  534 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  507  507 

sum  1 694  1 694 

finansielle forpliktelser:

obligasjonslån  2 510  2 511 

Annen rentebærende gjeld  344  344 

Derivater  3  3 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  482  482 

sum  3 340  3 341 

17 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 selskapene 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 30.06.2014 (ytd)

(Nok millioner) Norge danmark storbritannia konsern internt konsern

komprimert resultatoppstilling

Driftsinntekter  55  218  429  -    702 

totale driftskostnader  (278)  (138)  (150)  -    (565)

Avskrivninger  (11)  (37)  (202)  -    (251)

Nedskrivninger og reverseringer  (44)  96  (30)  -    22 

Driftsresultat  (278)  139  47  (91)

Netto finansposter  (162)  7  2  (154)

Resultat før skatt  (440)  146  49  -    (245)

Resultatskatt  244  (36)  (27)  -    180 

Resultat for perioden  (196)  110  21  -    (65)

komprimert balanseoppstilling

lisenser og aktiverte letekostnader  205  31  583  820 

Goodwill  (0)  44  101  145 

varige driftsmidler  327  368  2 268  2 964 

Annet  2 152 1 107  112  (791) 2 580

Sum eiendeler  2 685 1 550  3 064  (791) 6 508

Sum gjeld  3 108  658  1 749  (791) 4 724

investeringsutgifter

Investeringsutgifter produksjonsmidler  (0)  5  2  -    7 

Investeringsutgifter lete- og vurderingskostnader  206  14  (0)  -    219 

Sum investeringsutgifter  206  19  2  -    226 



Noreco Kvartalsrapport
2. kv. 2014

22

18 Fjerningsforpliktelser 
 

(Nok millioner) 30.06.14 31.12.13

Balanse 1.1.  327  323 

Endring i fjerningsforpliktelser i perioden (1)  39  (45)

tidsverdi/kalkulatorisk rente  15  25 

Effekt av valutakursendringer  4  24 

sum avsatte fjerningsforpliktelser  385  327 

(1) Som følge av oppdatert estimat for fremtidige fjerningskostnader på Huntington-feltet, er bokført fjerningsforpliktelse økt med 39 millioner kroner 
i andre kvartal 2014. 

 Som sikkerhetsstillelse for Norecos andel av fjerningsforpliktelsen på Huntington-feltet, vil det i samsvar med avtalen mellom partnerne og vanlig 
praksis i bransjen i årene fremover gradvis bli satt inn penger på en bundet bankkonto. Første innskudd vil skje når estimert fjerningsforpliktelse 
overstiger verdien av gjenværende produksjon.    

Avsatte forpliktelser vedrører forventede fremtidige kostnader (estimert ved å inflasjonsjustere dagens kostnader) til nedstengning og fjerning av 
brønner og produksjonsanlegg. Avsatt forpliktelse er neddiskontert til nåverdi med risikofri rente justert for kredittrisiko på 9,0 prosent, som represen-
terer konsernets forventede gjennomsnittlige alternative lånerente. Inflasjon på 2,0 prosent er benyttet.

19 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 

30. juni 2014  5 658 485 084  566 
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