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NØKKELTALL

(NOK 1 000) 2012 2011 2010 2009

Resultat

Driftsinntekter 831 768 1 616 010 2 146 462 1 546 516

EBITDA (816 997) (996 742) 699 027 284 628

EBIT (1 507 614) (1 914 119) 61 217 (355 098

Resultat før skatt (1 993 598) (2 381 147) (423 814) (935 872)

Netto resultat (592 559) (1 441 726) 4 525 (367 989)

Balanse

Anleggsmidler 5 417 423 6 808 619 9 611 110 9 919 260

Omløpsmidler 2 514 564 2 055 305 3 001 901 1 928 939

Sum aktiva 7 931 987 8 863 923 12 613 011 11 848 199

Egenkapital 2 026 165 2 427 826 3 674 860 3 722 223

Gjeld 5 905 821 6 436 097 8 938 151 8 125 975

Sum egenkaptial og gjeld 7 931 987 8 863 923 12 613 011 11 848 199
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Einar Gjelsvik (40)
Stavanger 
Administrerende direktør

Ansatt i Noreco siden januar 2006. 
Har 15 års erfaring fra norsk og 
internasjonal olje- og gassvirksom-
het. Han har hatt ulike stillinger i BP, 
blant annet som analytiker innen 
forretningsutvikling og leder for 
forretningsplanlegging og resultat-
styring. Gjelsvik har en mastergrad  
i administrasjon og strategisk 
ledelse samt i kjemi og graden  
CFA (Chartered Financial Analyst). 

LEDERGRUPPEN
2012

Ørjan Gjerde (43)
Stavanger 
Finansdirektør

Ørjan Gjerde begynte i Noreco  
i mars 2012, og har mer enn 15  
års erfaring som finansdirektør, 
blant annet fra IKM Gruppen AS, 
Proserv Group AS og Skanem AS. 
Har utstrakt erfaring med finansiell- 
og operasjonell restrukturering, 
strategi- og forretningsutvikling, 
oppkjøp og nyetableringer, samt 
styrearbeid som styremedlem i bla. 
IKM Gruppen AS, Rig Management 
Norway AS, WellconAS (styreleder)  
og Cyviz AS (styreleder og 
co-founder). Gjerde er utdannet 
statsautorisert revisor fra NHH i 
1995. 

Lars Fosvold (51)
Stavanger 
Direktør for leteaktiviteter

Ansatt i Noreco siden desember 
2005. Har arbeidet i olje- og
gassindustrien siden 1986,  
både nasjonalt og internasjonalt. 
Har hatt flere leder- og spesialist-
stillinger innen geovitenskap i hele 
verdikjeden, fra leting til utvikling
og produksjon, i flere større 
oljeselskaper. Har en bachelorgrad  
i anvendt geologi fra universitetet  
i Strathclyde i Skottland.

John Bogen (56)
Stavanger 
Direktør for drift og HMS

Bogen har vært ansatt i Noreco 
siden februar 2008, og er utdannet 
sivilingeniør fra NTNU med 
hovedfagsområdet industriell 
økonomi. Mer enn 30 års erfaring 
innen olje og gass fra bl.a. Phillips 
Petroleum og BP. Har hatt en rekke
stillinger innen driftsoptimalisering, 
kjøp og salg av gass, organisasjons- 
utvikling og kommersielle tjenester/
forhandlinger.
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ÅRLIG 
RESERVERAPPORT

2012

Tabell 1: Norecos reserver per felt

Utbygde ressurser (i produksjon) per 31.12.2012

1P 2P

Væske
(mill. fat)

Gass
(mrd.

kub.fot)
Mill. fat
oljeekv.

Andel 
%

Netto
mill. fat
oljeekv.

Væske
(mill. fat
oljeekv.)

Gass
(mrd.

kub.fot)
Mill. fat
oljeekv.

Andel
%

Netto
mill. fat
oljeekv.

Nini 2.4 0.0 2.4 30.0 0.7 3.7 0.0 3.7 30.0 1.1

Nini East 4.4 0.0 4.4 30.0 1.3 7.6 0.0 7.6 30.0 2.3

Cecilie 0.6 0.0 0.6 61.0 0.4 2.1 0.0 2.1 61.0 1.3

Lulita 0.9 4.2 1.7 28.2 0.5 1.0 4.7 1.9 28.2 0.5

Enoch 2.0 0.0 2.0 4.4 0.1 2.6 0.0 2.6 4.4 0.1

Oselvar 12.8 55.6 22.7 15.0 3.4 25.7 145.6 51.7 15.0 7.7

Totalt 6.4 13.1

Under utbygging (godkjent for utbygging) per 31.12.2012

1P 2P

Væske
(mill. fat)

Gass
(mrd.

kub.fot)
Mill. fat
oljeekv.

Andel
%

Netto
mill. fat
oljeekv.

Væske
(mill. fat
oljeekv.)

Gass
(mrd.

kub.fot)
Mill. fat
oljeekv.

Andel
%

Netto
mill. fat
oljeekv.

Nini East 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 1.3 0.0 1.3 30.0 0.4

Huntington 24.5 10.8 26.5 20.0 5.3 38.3 20.9 42.0 20.0 8.4

Totalt 5.3 8.8

Ikke-utbygde ressurser (godkjent for utbygging) per 31.12.2012

1P 2P

Væske
(mill. fat)

Gass
(mrd.

kub.fot)
Mill. fat
oljeekv.

Andel
%

Netto
mill. fat
oljeekv.

Væske
(mill. fat
oljeekv.)

Gass
(mrd.

kub.fot)
Mill. fat
oljeekv.

Andel
%

Netto
mill. fat
oljeekv.

Totalt 0.0 0.0

Totale reserver per 31.12.2012

1P 2P

Væske
(mill. fat)

Gass
(mrd.

kub.fot)
Mill. fat
oljeekv.

Andel
%

Netto
mill. fat
oljeekv.

Væske
(mill. fat
oljeekv.)

Gass
(mrd.

kub.fot)
Mill. fat
oljeekv.

Andel
%

Netto
mill. fat
oljeekv.

Nini 2.4 0.0 2.4 30.0 0.7 3.7 0.0 3.7 30.0 1.1

Nini East 4.4 0.0 4.4 30.0 1.3 9.0 0.0 9.0 30.0 2.7

Cecilie 0.6 0.0 0.6 61.0 0.4 2.1 0.0 2.1 61.0 1.3

Lulita 0.9 4.2 1.7 28.2 0.5 1.0 4.7 1.9 28.2 0.5

Enoch 2.0 0.0 2.0 4.4 0.1 2.6 0.0 2.6 4.4 0.1

Oselvar 12.8 55.6 22.7 15.0 3.4 25.7 145.6 51.7 15.0 7.7

Huntington 24.5 10.8 26.5 20.0 5.3 38.3 20.9 42.0 20.0 8.4

Totalt 11.7 21.9

WPC, AAPG og SPEE i 2007. Systemet er 
et anerkjent ressursklassifiseringssystem 
i samsvar med Børssirkulære 9/2009: 
“Opptakskrav og informasjonsplikter for 
olje- og naturgasselskaper”.

SPE-PRMS benytter “reserver”, “betingede 
ressurser” og “prospektive ressurser” 
for å klassifisere hydrokarbonressurser 
av varierende teknisk modenhet. For å 
bidra til klassifiseringen av en gitt ressurs 
beskrives også modenheten innen hver 
enkelt klasse.

Du finner ytterligere informasjon om  
ressursklassifiseringssystemet her:  
http://www.spe.org/industry/reserves/ 
prms.php

RESERVER

I tråd med SPE-PRMS standarden 
rapporterer Noreco sine egne reserve- 
estimater i dette dokumentet. Beregning 
av økonomisk levetid er utført basert på 
forwardpriser for olje per utgangen av 
2012, samt selskapets beste antagelser
om fremtidige driftskostnader.

I tillegg bruker Noreco et eksternt selskap 
(DeGolyer and MacNaughton) som utfører 
uavhengige reserveanalyser. Både de 
interne og de uavhengige reserve- 
estimatene følger SPE-PRMS.

Per 31.12.2012 har Noreco reserver i syv 
felt. Ytterligere informasjon om feltene er 
tilgjengelig på Norecos hjemmeside  
www.noreco.com.

Norecos reserveoversikt fremgår av tabell 
1 og 2. Inndelingen samsvarer med 
Børssirkulære 9/2009 vedlegg III, og
reservekategoriene for SPEs ressurs-  
klassifiseringssystem er angitt i parentes.



14    Noreco Årsrapport 2012 Noreco Årsrapport 2012   15

Reserveutvikling

Netto mill. fat  
oljeekvivalenter

Utbygde ressurser
(i produksjon)

Under utbygging
(godkjent for
utbygging)

Ikke-utbygde
ressurser

(utbyggingsberettiget)

Totalt

1P 2P 1P 2P 1P 2P 1P 2P

Balanse per 31.12.2011 4.0 6.5 10.1 16.4 - - 14.1 22.9

Produksjon (1.3) (1.3) (1.3) (1.3)

Oppkjøp/salg - -

Utvidelser og funn - - - - - - - -

Nye utbygginger 3.4 7.7 (3.4) (7.3) - - - 0.4

Endringer av tidligere estimater 0.3 0.2 (1.4) (0.3) - - (1.1) (0.1)

Balanse per 31.12.2012 6.4 13.1 5.3 8.8 - - 11.7 21.9

Tabell 2: Reserveutvikling

Reservene i Nini, Nini Øst og Cecilie 
produseres alle via Siri-plattformen.

Nini, dansk sokkel, operatør Dong 
Energy, Noreco 30 prosent
Vurderingen av reservene på Nini-feltet er 
basert på analyse av produksjonsutviklingen 
for de eksisterende brønnene. Etter at det 
er tatt høyde for 2012-produksjonen er 
reservene omlag tre prosent høyere enn 
foregående år.

Nini Øst, dansk sokkel, operatør Dong 
Energy, Noreco 30 prosent
Vurderingen av reservene på Nini Øst-feltet 
er basert på detaljert reservoar-modellering. 
En ny injeksjonsbrønn (NB4) ble boret i 
2011. Den har sikret god trykkstøtte og 
utvinning. Reservene for en ny godkjent 
produksjonsbrønn er inkludert i Godkjent  
for Utbygging kategorien.

Cecilie, dansk sokkel, operatør Dong 
Energy, Noreco 61 prosent
Reservene på Cecilie-feltet er basert på 
analyse av produksjonsutviklingen for de 
eksisterende brønnene. Reservene er 

oppjustert med omlag 18 prosent i forhold 
til foregående år.

Lulita, DCS, operated by Maersk Oil & Gas,  
Noreco 28.2 percent
2P-reservene på Lulita-feltet er basert  
på analyse av produksjonsutviklingen.  
Noreco har justert 2P-reservene ned med 
16 prosent sammenlignet med foregående 
år. Lulita produseres med én enkelt brønn 
og har potensial for tilleggsboring (sidesteg). 
Ny seismikk vil bli analysert i 2013 for  
å kartlegge framtidige muligheter. Det 
foreligger imidlertid ingen fast plan, og  
det er følgelig ikke bokført ikke-utbygde 
reserver for Lulita.

Enoch, norsk sokkel, operatør Talisman, 
Noreco 4,36 prosent
Enoch-feltet er utbygd med en enkelt brønn, 
men feltet har vært nedstengt nesten hele 
2012. 2P-reservene er beholdt uendret.

Oselvar, norsk sokkel, operatør Dong 
Energy, Noreco 15 prosent
Oselvar-feltet ble satt i drift 14. april 2012. 
Vurderingen av reservene på Oselvar er 

basert på detaljert reservoarmodellering 
og usikkerhetsstudie utført i forbindelse 
med planen for utbygging og drift i 2009, 
samt produksjonserfaringer. Produksjonen 
har så langt vært betydelig lavere enn 
opprinnelig anslått, og det pågår arbeid
for å finne årsaken til den svake produks-
jonen og identifisere mulige forbedringstil-
tak. For å kunne produsere de planlagte 
2P-reservene er det lagt til grunn investeringer 
i en ny produksjonsbrønn eller modifisering 
av en eksisterende produsent. 2P-reservene 
er beholdt uendret.

Huntington Forties, britisk sokkel, 
operatør E.ON Ruhrgas, Noreco 20 prosent
Utbyggingsplanen for Huntington Forties-feltet 
ble godkjent i 2010, og utbyggingen forventes 
å være fullført i nær framtid. Produksjons-
skipet Voyageur Spirit ble installert på 
feltet høsten 2012, og produksjons- og 
injeksjonsbrønner er under oppkobling til 
den flytende produksjonsenheten. Feltet er 
forventet å starte produksjon i løpet av 
første kvartal 2013.

Norecos reserveestimat for Huntington 
Forties-reservoaret er basert på selskapets 
egen reservoarmodellering. Feltets planlagte 
utbyggingsbrønner (fire produksjonsbrønner 
og to vanninjeksjonsbrønner) ble fullført 
sommeren 2012. Noreco anser resultatene 
fra brønnene å støtte opp om selskapets 
egne reserveestimater fra foregående år 
og har følgelig beholdt sitt syn på 2P reserver.

BETINGEDE OG PROSPEKTIVE 
RESSURSER

Norecos betingede ressurser er fra funn 
av varierende grad av modenhet for 
utbygging på norsk, dansk og britisk
kontinentalsokkel.

I samsvar med retningslinjene fra Oslo 
Børs kvantifiserer ikke Noreco betingede 
ressurser i dette årets
reserverapport.

For beskrivelse og oversikt over Norecos 
betingede og prospektive ressurser, 
henvises det til selskapets hjemmeside
www.noreco.com

LEDELSENS DISKUSJONER  
OG ANALYSER

De rapporterte reserveanslagene er basert 
på standard praksis og metodikk i bransjen, 
herunder analyse av produksjonsutvikling, 
reservoarmodellering og geologiske og 
geofysiske analyser. Evalueringene og 
vurderingene er utført av ingeniører med 
omfattende bransjeerfaring, og metodik-
ken og resultatene er kontrollert som en 
del av selskapets interne prosedyrer for 
reserveestimering. 2P-reserveanslaget 
representerer de forventede feltresultatene
basert på produksjonen frem til nå, 
selskapets forståelse av feltene og de 
planlagte aktivitetene i lisensene.

En uavhengig tredjepartsvurdering av alle 
Norecos felt som er kategorisert som 
reserver er utført av DeGolyer and
MacNaughton. Vurderingen er basert  
på data fra Noreco samt full tilgang til 
undergrunns data og lisensdokumentasjon. 
På grunnlag av denne informasjonen har 
DeGolyer and MacNaughton foretatt en 
uavhengig vurdering av reservene. Den 
uavhengige vurderingen konkluderer med  
et reserveestimat som ligger fire prosent
høyere enn Norecos totale 2P-estimat, og 
tjener derved som verifikasjon av Norecos 
totale reserveestimat.
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Denne informasjonen kan inneholde enkelte 
fremstillinger om fremtidige forhold som 
tar opp aktiviteter, hendelser eller utbygg- 
inger som Noreco forventer, planlegger, 
mener eller forutser vil eller kan skje i frem- 
tiden. Disse fremstillingene er basert på 
ulike antagelser gjort av Noreco; de er 
utenfor selskapets kontroll og er underlagt 
tilleggsrisiko og usikkerhetsmomenter. Som 
et resultat av disse faktorene kan faktiske 
hendelser avvike betydelig fra det som er 
indikert eller antydet i slike fremstillinger 
om fremtidige forhold.

Estimatet av 2P-reserver i Norecos portefølje 
er 21,9 millioner fat oljeekvivalenter, mot 
22,9 millioner fat oljeekvivalenter i reserve- 
rapporten ved årsslutt 2011. Reduksjonen 
i 2P reserver er hovedsakelig en følge av 
Norecos produksjon på 1,3 millioner fat 
oljeekvivalenter i 2012.

Stavanger, 11 februar 2013

Einar Gjelsvik
Administrerende direktør, Noreco
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Implementering og redegjørelse  
for eierskap og selskapsledelse
Selskapet er forpliktet til å opprettholde en 
høy standard vedrørende eierstyring og
selskapsledelse og mener at effektiv 
eierstyring og selskapsledelse er  
avgjørende for selskapets suksess.

Noreco skal bestrebe seg til å utøve en 
eierstyring og selskapsledelse bygget på 
norsk selskapslovgivning, og som følger 
den norske anbefalingen for eierstyring  
og selskapsledelse av 23. oktober 2012 
(”Anbefalingen”). På tidspunktet for denne 
årsberetningen oppfyller imidlertid
ikke Noreco hele Anbefalingen.

Noreco avviker fra Anbefalingen  
på følgende punkter:
• ikke alle styremedlemmene, medlemmene 

av nominasjonskomiteen eller revisor er 
til stede på generalforsamlingene 
grunnet styrets størrelse og ressurs- 
effektiv avvikling av generalforsamlingene. 
Noreco tilstreber at minst ett styremedlem 
er til stede på generalforsamlingene,  
at minst ett medlem av nominasjons- 
komiteen er til stede dersom general- 
forsamlingen skal behandle valg og at 
revisor er tilstede ved behandling av 
årsregnskap og andre saker der revisors 
vurderinger og kompetanse kan være  
av betydning.

• Selskapets nominasjonskomité består 
av tre medlemmer, hvorav Ole Rettedal 
er administrerende direktør i IKM 

Industri-Invest AS, som eier 11 % av 
aksjene i Noreco og Eimund Nygaard 
(styremedlem). Det siste medlemmet, 
Aasulv Tveitereid, er imidlertid uavhengig 
av både aksjonærer, styret og ledende 
ansatte.

Styret har det generelle ansvaret for 
eierstyring og selskapsledelse i Noreco og 
påser at Selskapet har en god eierstyring 
og selskapsledelse. Styret har opprettet 
et utvalg for vurdering av godtgjørelse  
og eierstyring bestående av tre av styrets 
medlemmer. Utvalget gjennomgår og
vurderer jevnlig selskapets prosedyrer  
for eierstyring og selskapsledelse, og 
anbefaler foreslåtte endringer til styret  
for godkjenning.

Styret har definert Norecos verdigrunnlag, 
og selskapets etiske retningslinjer og 
retningslinjer for samfunnsansvar er i 
samsvar med verdigrunnlaget. Nærmere 
informasjon og Anbefalingen er tilgjengelig 
på www.nues.no. Lov om allmennaksje- 
selskaper (”Allmennaksjeloven”) og lov om
verdipapirhandel (”Verdipapirhandelloven”) 
er tilgjengelig på http://www.oslobors.no/
Oslo-Boers/Regelverk/Lover.

Norecos virksomhet og hovedstrategi
Noreco har vokst fra å være et lite privateid 
E&P selskap til å bli et større børsnotert 
uavhengig E&P selskap notert på Oslo 
Børs. Helt fra oppstarten av har Selskapet 
kombinert sterke kommersielle prinsipper 
med et langsiktig vekstperspektiv. 

EIERSTYRING  
OG SELSKAPSLEDELSE

I samsvar med Norecos vedtekter § 3,  
er ”Selskapets virksomhet [er] leting, 
produksjon og salg innenfor olje- og 
gassvirksomhet. Noreco vil søke eierskap  
i produksjonslisenser i form av deltakelse 
i lisensrunder og ved kjøp av lisensandeler”.

Norecos visjon er å bli en av de ledende 
uavhengige energiselskaper hvis virksomhet 
har fokus på Nordsjøen (Norge, Danmark 
og Storbritannia). Selskapet yter verdiskaping 
for alle aksjeeierne ved å skape en 
optimal portefølje av lisenser knyttet til 
leteaktivitet, utvikling og produksjon.

For å oppnå sin visjon er Selskapet aktive 
gjennom konsesjonsrunder og oppkjøps-
virksomhet, og ved å videreutvikle kjerne- 
områder der Noreco har forståelse og 
kunnskap til å bidra med unike verdi- 
skapende muligheter for Selskapet og 
dets aksjeeiere. Videre bestreber Noreco 
seg på å skape verdier i kjerneområdene 
gjennom kompetanse og engasjement for 
å generere aktivitet og for å ta risiko.

Norecos ansatte, og deres kompetanse 
og innsatsvilje for å oppnå suksess,  
er i kjernen av selskapets strategi.  
Noreco vil sørge for at Selskapet har  
og vedlikeholder konkurransedyktig 
kompetanse på alle nøkkelområder,  
og at Selskapet har den nødvendige 
kapasiteten til å levere både verdiskapning  
i henhold til Norecos aktiva og betydelig 
vekst i portefølje og kapasitet.

Noreco mener at dets integritet og 
standarder er avgjørende i forhold til 
selskapets bærekraft og verdi som selskap, 
og at suksess er avhengig av både riktige 
resultater og levering på riktig måte.
Norecos avgjørelser og handlinger 

vedrørende virksomheten er i samsvar 
med følgende verdier:
• Være en god selskapsborger
• Ivareta Norecos mennesker og miljø
• Utvikle Norecos mennesker og kompetanse
• Etterstrebe konkurransedyktig utførelse
• Utføre selskapets virksomhet med 

integritet og ærlighet.

Norecos etiske retningslinjer og retnings-
linjer for samfunnsansvar bygger også på 
de ovenfor nevnte verdier. Retningslinjer 
for samfunnsansvar ble vedtatt av styret 
14. mars 2011 og er tilgjengelige på 
selskapets nettside, http://www.noreco.
com/no/Om-Noreco/Eierstyring-ogselskaps-
ledelse1/Samfunnsansvar/

Noreco er klar over virksomhetens 
innvirkning på samfunnet. De grunn- 
leggende prinsippene for samfunnsansvar 
som Selskapet vil følge, er nedfelt i våre 
retningslinjer for samfunnsansvar.

Selskapskapital og utbytte
Egenkapital er antatt å være tilpasset 
Norecos mål, strategier og risikoprofil. 
Noreco har ikke tidligere utbetalt utbytte, 
og Selskapet forventer heller ikke å utbetale 
ordinært utbytte til aksjeeierne i nærmeste 
fremtid. Likevel tar Noreco sikte på over 
tid å gi aksjeeierne en konkurransedyktig 
avkastning på kapitalen i forhold til den 
underliggende risikoen. Eventuelle 
utbetalinger av utbytte vil avgjøres på grunn- 
lag av selskapets resultater og andre 
faktorer som styret finner relevante.

Alle forslag fra styret vedrørende utbytte 
må godkjennes av aksjeeierne på general- 
forsamlingen. På denne måten er selskapets 
policy angående selskapskapital og 
utbytte forutsigbar og i over  ensstemmelse 
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med selskapets mål, strategier og 
risikoprofil.

Styret har på nåværende tidspunkt fullmakt 
til å foreta forhøyelse av Norecos aksje- 
kapital med maksimalt NOK 21.700.000 
som kan benyttes i forbindelse med insentiv 
programmet for konsernets ansatte. 
Fullmakten er gyldig til og med 1. juni 2013.

Likebehandling av aksjeeiere
Noreco har en aksjeklasse og hver aksje 
gir en stemme på generalforsamlingen.

Avvik fra eksisterende aksjeeiers fortrinns-
rett ved kapitalforhøyelser vil begrunnes og 
begrunnelsen offentliggjøres i børsmelding  
i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

Transaksjoner i egne aksjer
Noreco har for tiden ikke fullmakt fra 
generalforsamlingen til å erverve egne 
aksjer. Norecos eventuelle transaksjoner  
i egne aksjer vil foretas på børs eller på 
annen måte til børskurs. Dersom det er 
begrenset likviditet i aksjen vil kravet til 
likebehandling uansett tilvaretas på  
annen passende måte.

Transaksjoner med nærstående
31. desember 2012 gjennomførte Noreco 
den meldte og planlagte overdragelsen  
av all petroleumsvirksomhet i Norge til 
datterselskapet Noreco Norway AS 
– herunder samtlige aktiva, avtaler og 
personal ifølge konsernomorganiseringen 
med hensikt at legge grunnlag for mer
effektiv drift. Noreco har derved avviklet 
sine direkte petroleumsaktiviteter. Det har 
i 2012 har det ikke forekommet noen 
andre betydningsfulle transaksjoner med 
nærstående. 

Dersom Noreco er part i en ikke uvesentlig 
transaksjon med nærstående av Selskapet 
eller med selskaper hvor et styremedlem 
eller ledende ansatte eller nærstående til 
disse har en direkte eller indirekte vesentlig 
interesse, må de involverte parter straks 
underrette styret. Enhver slik transaksjon 
må godkjennes av administrerende direktør 
og styret, og, hvor påkrevet, også straks 
offentliggjøres til markedet.

Dersom en transaksjon, som ikke er 
uvesentlig, er inngått mellom Noreco og 
aksjeeiere, aksjeeierens morselskap,  
et styremedlem, ledende ansatte eller 
nærstående av de nevnte, eller tilknyttede 
selskaper med minoritetsaksjeeiere, vil styret, 
hvis nødvendig, forsøke å få en uavhengig 
verdivurdering fra en uavhengig tredjepart, 
med mindre generalforsamlingen skal
behandle saken etter reglene i Allmennaksje- 
loven.

Fri omsettelighet
Norecos aksjer er fritt omsettelige og det 
foreligger ikke vedtektsbestemte restriksjoner 
vedrørende omsetteligheten av aksjene. 
Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs.

Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er Norecos øverste 
organ. Styret tilstreber at generalforsam-
lingen er et effektivt forum for kommunika-
sjon mellom styret og aksjeeierne. Derfor 
oppfordrer Selskapet alle aksjeeierne til  
å utøve sin rett til å delta på general- 
forsamlingen. 

Generalforsamlingen vil normalt avholdes  
i april eller mai hvert år.

Innkallingen gis til alle aksjeeiere ikke 
senere enn 21 dager før generalforsam- 
lingen, jf. vedtektene § 10.

Noreco etterstreber generelt sett å gjøre 
detaljert saksinformasjon, vedtakene som 
skal vurderes på generalforsamlingen 
samt valgkomiteens innstilling, tilgjengelig 
på Selskapets internettside ikke senere 
enn 21 dager før generalforsamlingen. 
Saksdokumentene er tilstrekkelig utførlige 
til at aksjeeierne kan ta stilling til alle 
saker som skal behandles.

I innkallingen henvises det til Norecos 
nettside der innkalling og saksdokumenter 
er gjort tilgjengelige. Ettersom saksdoku-
mentene er gjort tilgjengelig for aksjeeierne 
på selskapets nettside, vil dokumentene 
normalt ikke vedlegges innkallingen som 
sendes til aksjeeierne, jf. Vedtektene § 13. 
Videre er aksjeeiernes rett til å fremme 
forslag til vedtak i saker som general- 
forsamlingen skal behandle, beskrevet  
på nettsiden.

Ettersom aksjeeiernes rettigheter i så 
henseende beskrives på nettsiden, er 
dette ikke spesifikt inntatt i innkallingen.  
I henhold til vedtektene § 9, må aksje- 
eiere gi en skriftlig meddelelse til selskapet 
om sin deltakelse på generalforsamlingen 
innen en frist gitt i innkallingen. Denne 
fristen settes til minst to arbeidsdager før 
generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke 
kan møte blir oppfordret til å delta ved 
fullmektig, og det oppnevnes en person 
som kan stemme for aksjeeiere som 
fullmektig. Et fullmaktsskjema som så vidt 
mulig utformes slik at det kan stemmes 
over hver enkelt sak som behandles og 
hver kandidat som velges, vedlegges 
innkallingen. I den grad det er nødvendig, 
etterstreber styremedlemmer, valgkomiteen 
og revisor å møte på generalforsamlingen.

Noreco tilstreber at valg gjennomføres på 
en slik måte at generalforsamlingen kan 

stemme separat på hver kandidat som 
foreslås valgt til Selskapet sine selskaps-
organer. Styret fastsetter agendaen for 
generalforsamlingen. De viktigste punktene 
på agendaen følger imidlertid av Allmenn-
aksjeloven og selskapets vedtekter. 
Generalforsamlingen ledes av styrets 
leder eller uavhengig møteleder etter 
styrets beslutning.

Styret kan velge å åpne for elektronisk  
deltakelse på generalforsamlinger, og vil 
vurdere dette i forkant av hver enkelt 
generalforsamling.

Styret, Nominasjonskomiteen og Selskapets 
revisor vil normalt være til stede på
generalforsamlingene.

Nominasjonskomité
Nominasjonskomiteen består av tre 
medlemmer valgt av generalforsamlingen. 
Leder av nominasjonskomiteen Ole 
Rettedal er administrerende direktør i IKM 
Industri-Invest AS, som eier 11 prosent  
av aksjene i Noreco. Eimund Nygaard er 
styremedlem og konsernsjef i Lyse AS 
som eier 7,8 % av aksjene i Noreco, og 
Aasulv Tveitereid er uavhengig av styret  
og ledelsen. Tjenestetiden skal være to år 
med mindre generalforsamlingen bestem-
mer at tjenestetiden skal være kortere,  
jf. vedtektenes § 7.

Vedtektene fastsetter at: ”Nominasjons-
komiteen skal forberede et forslag til den 
ordinære generalforsamlingen vedrørende:
• Valg av styremedlemmer og styreleder  

til styret.
• Valg av medlemmer til og leder av 

nominasjonskomiteen.
• Styrehonorar til styremedlemmene og 

medlemmene av nominasjonskomiteen.
• Eventuelle endringer i nominasjons- 

komiteens mandat eller vedtekter.
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Oppgavene til nominasjonskomiteen er 
nærmere beskrevet i Norecos retnings- 
linjer for nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteen hadde ingen møter 
i 2012. Kandidater til styret utvelges etter 
en vurdering av kompetanse, erfaring, 
kapasitet og mangfold knyttet til den 
enkelte person og til gruppen som helhet. 
Komiteens innstilling vil normalt bli begrunnet. 
Nominasjonskomiteen legger også frem et
forslag om godtgjørelse til styremedlemmene 
for generalforsamlingen, basert på ansvar, 
kompetanse, tid og kompleksitet knyttet 
til arbeidet.

Godtgjørelsen skal være en fast sum som 
ikke avhenger av resultater eller innebærer 
opsjoner.

Generalforsamlingen fatter den endelige 
beslutningen om godtgjørelsen.

Informasjon om eventuelle frister for forslag 
til medlemmer av styret og nominasjons-
komiteen legges ut på Norecos nettsider.

Bedriftsforsamling
Noreco har ikke bedriftsforsamling 
ettersom det ikke er forpliktet til å ha det.

Styret: sammensetning og uavhengighet
Styret er organisert i samsvar med 
Allmennaksjeloven og vedtektene, og 
består for tiden av ni medlemmer, hvorav 
fire er kvinner. De nåværende aksjonær-
valgte styremedlemmene ble valgt 
på generalforsamlingene avholdt 19. 
august 2011 og 27. september 2011.

To styremedlemmer og fire varamedlemmer 
ble valgt inn i styret i 2012 som represen-
tanter for de ansatte. Styrets leder velges 
av generalforsamlingen.

Styremedlemmer velges for en toårsperiode, 
jf. Allmennaksjeloven § 6-6, med mindre 
generalforsamlingen bestemmer noe annet. 
Vedtektene fraviker ikke denne tjenestetiden.

Alle aksjonærvalgte styremedlemmer har 
bred erfaring og representerer både 
industrispesifikk og profesjonell ekspertise 
fra nasjonale og internasjonale selskaper. 
Mer informasjon om hvert enkelt styre-
medlem er tilgjengelig på www.noreco.
com/about_us/board/.

Etter Norecos mening, er alle aksjonær-
valgte styremedlemmer uavhengige av 
selskapets daglige ledelse og vesentlige 
forretningskontakter.

Alle styremedlemmene eier for tiden 
direkte eller indirekte aksjer i Noreco.
Styremedlemmer og varamedlemmer som 
representerer de ansatte i styret innehar 
opsjoner til å kjøpe eller tegne aksjer  
i Selskapet. Selskapet har ikke utstedt 
opsjoner til å kjøpe eller tegne aksjer til
aksjonærvalgte styremedlemmer.

Styrets arbeid
I 2012 ble det avholdt 15 styremøter, hvor  
i gjennomsnitt 8,5 styremedlemmer deltok.

Styret har det generelle og øverste ansvar 
for forvaltningen av Noreco og for å overvåke 
den daglige ledelsen og virksomheten 
generelt.

Dets hovedoppgave er å utvikle Norecos 
strategi og å overvåke dens gjennomføring. 
Styret utøver også overvåkningsansvar  
for å sikre at Selskapet forvalter sine 
forretninger og aktiva på en god og 
tilfredsstillende måte, og at et passende 
nivå av intern kontroll og risikostyrings- 
systemer opprettholdes.

I samsvar med bestemmelsene i Allmenn-
aksjeloven, er kompetanseområdene for 
styret fastsatt i en formell instruks som 
inkluderer spesielle regler om selskapets 
arbeid og beslutninger. Styrets leder er 
ansvarlig for å sikre at styrets arbeid 
utføres på en effektiv og korrekt måte  
i samsvar med relevant lovgivning.

Styret fastsetter årlig en plan for sitt arbeid 
det kommende året, med særlig vekt på 
mål, strategi og gjennomføring. Styret 
fastsetter instrukser for administrerende 
direktør. Det er en klar ansvarsfordeling 
mellom styret og de ledende ansatte. 
Administrerende direktør er ansvarlig for
den operative ledelsen av konsernet og 
rapporterer regelmessig til styret.

Styret er informert om Norecos finansielle 
stilling og sørger for passende kontroll med 
Selskapets aktiviteter, kontoer og aktiva- 
forvaltning. Styret mottar månedlige rapporter 
om Selskapets kommersielle og finansielle 
status. Noreco følger også timeplanen 
fastsatt av Oslo Børs i forbindelse med 
publisering av foreløpige rapporter og 
årsrapporter.

Styret har etablert et revisjonsutvalg som 
består av tre medlemmer valgt av og blant
styremedlemmene. Utvalgets medlemmer 
er Hilde Drønen (Leder), Eimund Nygaard 
og Mona Iren Kolnes. I tillegg deltar Norecos 
finansdirektør på revisjonsutvalgets møter. 
Styret har utarbeidet en instruks som 
fastsetter utvalgets formål og ansvar.

Ifølge revisjonsutvalgets instruks skal 
revisjonsutvalget blant annet fungere som 
forberedende organ i forbindelse med styrets 
overvåkende funksjon knyttet til finansiell 
kontroll og gjennomgang og ekstern revisjon 
av Norecos regnskaper. Videre skal utvalget 

fremme forslag for styret, som igjen 
fremmer forslag til generalforsamlingen, 
om valg av uavhengig revisor.

Videre er det etablert et utvalg for vurdering 
av godtgjørelse, eierstyring og selskaps- 
ledelse. Utvalget består av tre medlemmer 
valgt av og blant styremedlemmene og 
utvalgets formål og ansvar er fastsatt i  
en instruks godkjent av styret. Utvalgets 
medlemmer er for tiden Ole Melberg, (Leder) 
Shona Grant og Arnstein Wigestrand.

Utvalgets instruks fastsetter blant annet at 
utvalget skal opptre som forberedende organ 
i forbindelse med styrets overvåkende 
funksjon knyttet til godtgjørelse og andre 
fordeler for administrerende direktør og de 
øvrige i ledelsen, samt å fremme forslag 
om langsiktige insentivordninger for admini - 
strerende direktør og den øvrige ledelsen.

Styret gjennomfører en årlig evaluering  
av sitt arbeid, kompetanse og ytelse. En 
lignende evaluering av administrerende 
direktør gjennomføres også årlig. Videre 
gjennomfører styret en årlig risiko- og 
internkontrollgjennomgang hvor blant annet 
Norecos rapporteringsrutiner, overvåking, 
interne revisjonsfunksjoner og Selskapets 
evne til å takle diverse mulige endringer
evalueres. For å sikre en mer uavhengig 
behandling av saker av vesentlig karakter 
hvor styrets leder selv er eller har vært 
aktivt engasjert, vil styret vurdere å la et 
annet styremedlem lede diskusjonen  
i slike saker.

Risikostyring og internkontroll
Norecos virksomhet er styrt av et 
styringssystem som omfatter alle områder 
selskapet opererer innenfor. Systemet er 
delt inn i fire nivåer, og er beskrevet i 
Noreco Management Manual.
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På det øverste nivået ligger Norecos 
visjoner og verdier, på nivå 2 ligger styrings-
dokumenter, på nivå 3 ligger generelle 
krav beskrevet i flytdiagram for arbeids- 
prosesser og prosedyrer og på nivå 4 ligger 
støttende dokumentasjon (f.eks. retnings-
linjer).

Styringsdokumenter for risikostyring, 
internkontroll og finansiell rapportering 
ligger på nivå 2 i Styringssystemet. 
Selskapets risiko-styringsprosess dekker 
alle typer risiki, muligheter og trusler, og 
beskriver oppfølging av disse. Finans- 
manualen beskriver hvordan finansiell 
styring og rapportering utføres i Noreco.

Styret foretar årlig en gjennomgang av 
selskapets viktigste virksomhetsområder 
og den interne kontroll. Selskapets ledelse 
følger daglig opp forhold til finansiell 
rapportering.

Styrets revisjonsutvalg vurderer integrite-
ten av Norecos regnskaper og forbereder 
saker for styret knyttet til finansiell 
gjennomgang og kontroll og revisjon av 
regnskaper.

Avvik følges systematisk opp, og korrige-
rende tiltak blir iverksatt. Intern kontroll 
omfatter også Norecos grunnverdier, 
etiske retningslinjer og retningslinjer for 
samfunnsansvar.

I årsrapporten for 2012 korrigerer Noreco 
de sammenlignbare tallene for 2011, for 
mor og konsern. Korrigeringene påvirker 
også rapporterte kvartalstall for kvartalene 
1. kvartal 2011 til 3. kvartalstall 2012, 
som redegjort for i rapporten for 4. kvartal 
2012.

Tidligere rapporterte tall var utarbeidet 
etter styret og ledelsens beste forståelse 
av reglene og av faktum. Oppfatning var at 
dette ga den mest rettvisende presenta-
sjonen av selskapets forretningsvirksomhet 
og dets framtidsutsikter. Finanstilsynet 
brukte perioden juli 2012 til januar 2013 
på å vurdere de anvendte fortolkninger av 
faktum og regelverk, og kom til en annen 
konklusjon. Dette tar styret til etterretning. 
Noreco ønsker ikke at det skal stilles 
spørsmål ved kvaliteten på selskapets 
rapportering, og valgte å legge til grunn 
den regelforståelse Finanstilsynet fremførte 
slik at det igjen kunne skapes ro rundt 
den finansielle rapportering. Etter grundige 
vurderinger kom styret også til at årsrapporten 
for 2011 ikke skulle gjenutgis. Dette av 
flere grunner, hvor ikke minst den korte 
tiden frem til avleggelse av 4. kvartals- 
rapport 2012 og årsrapporten for 2012, 
ble tillagt ikke ubetydelig vekt.

Det er styrets oppfatning at daglig leder har 
sørget for at de grunnleggende regnskaps-
prosesser i selskapet, herunder rapporte-
ring til offentlige myndigheter er i samsvar 
med lov og forskrifter, og at formuesforvalt-
ningen er ordnet på en betryggende måte. 
Noreco har i løpet av 2012 styrket staben 
på finansiell rapportering blant annet 
gjennom ansettelse av ny CFO og ny 
konsernregnskapssjef. Disse ressursene 
og denne styrkningen var på plass før 
prosessen med Finanstilsynet begynte, 
men etter avleggelsen av 2011 regnska-
pet. Styret og daglig leder vil løpende 
vurdere om ytterligere tiltak er påkrevet 
men mener at den interne kompetansen 
er vesentlig styrket gjennom dette.

Godtgjørelse til styret
Nominasjonskomiteen fremmer forslag  
om godtgjørelse til styremedlemmene.

Generalforsamlingen godkjenner styre-
medlemmenes godtgjørelse og tar hensyn 
til ansvar, kvalifikasjoner, tidsforbruk og 
kompleksitet knyttet til deres oppgaver, samt 
til Selskapet generelt. Godtgjørelsen til 
styret er ikke resultatavhengig. Noreco har 
ikke utstedt opsjoner til aksjonærvalgte 
styremedlemmer. Godtgjørelse til styret 
fremgår av notene til konsernregnskapet.

Ingen aksjonærvalgte styremedlemmer 
har påtatt seg særskilte oppgaver for 
Noreco utover det som fremgår av 
fremstillingen i dette dokumentet, og 
ingen slike styremedlemmer har mottatt 
kompensasjon fra Selskapet utover vanlig 
styrehonorar.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelsesutvalget vil gjennomgå  
og komme med en anbefaling til styret 
angående forslag fra administrerende 
direktør med hensyn til godtgjørelse til 
ledende ansatte.

Godtgjørelse til ledende ansatte fastsettes 
på bakgrunn av kompetanse, erfaring og 
oppnådde resultater. Det er satt et tak for 
resultatavhengig godtgjørelse for ledende 
ansatte. Styret forbereder retningslinjer 
angående godtgjørelse og presenterer 
disse for generalforsamlingen i samsvar 
med Allmennaksjeloven og Anbefalingen.

Ledende ansatte, samt andre ansatte, har 
ytelsesbaserte bonusordninger. Ytterligere 
informasjon fremgår av notene til konsern-
regnskapet.

En incentivordning for ledende ansatte og 
andre ansatte hvoretter opsjoner som kan 
innløses i ordinære aksjer i Noreco tildeles, 
er godkjent av aksjeeierne på ekstraordinær 
generalforsamling avholdt 14. januar 2008.

Informasjon og kommunikasjon
Noreco holder jevnlig aksjeeiere og 
investorer informert om kommersiell og 
finansiell utvikling og ytelse. Slik informasjon 
blir gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider 
samtidig med at informasjon gis til aksje- 
eierne. Noreco er opptatt av å sikre at 
aktørene i aksjemarkedet mottar samme 
informasjon til samme tid.

Følgelig vil sentrale verdivurderinger og 
risiko bli offentliggjort gjennom Thompson 
Reuters på www.newsweb.no så snart den 
blir gjort kjent for styret og den daglige 
ledelse. Det gjelder særlige regler for 
offentliggjøring knyttet til boreresultater.

Norecos årsrapport distribueres til aksje- 
eiere før generalforsamlingen. Kvartals- 
rapporter publiseres innen to måneder 
etter utløpet av kvartalet. Kvartalspresen-
tasjoner overføres direkte over internett. 
Noreco publiserer en årlig finanskalender 
som er tilgjengelig på Oslo Børs’ nettsider, 
gjennom nyhetsbyråer og på Selskapets 
nettsider.

Styret gjennomfører den finansielle og 
annen rapportering og dets kontakt med 
aksjeeiere utenfor generalforsamlingen 
med basis i kravet om åpenhet og 
likebehandling for alle aktører i markedet,
og i overensstemmelse med interne 
retningslinjer for Norecos kontakt med 
aksjeeiere utenfor generalforsamlingen.

Noreco etterstreber å sikre at den 
informasjonen som gis i meldinger til 
markedet, rapporter, presentasjoner og 
møter til enhver tid gir et riktig bilde av 
Selskapets nåværende stilling i alle
relevante sammenhenger.
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Oppkjøp
Norecos vedtekter inneholder ingen 
begrensninger eller forsvarsmekanismer  
i forhold til erverv av selskapets aksjer.

I samsvar med Verdipapirhandelloven og 
Anbefalingen, har styret utarbeidet interne 
retningslinjer for behandlingen av mulige 
oppkjøpstilbud.

Styret vil i samsvar med sitt generelle 
ansvar for eierstyring og selskapsledelse 
handle til det beste for alle aksjeeiere i 
Selskapet i en slik situasjon. Styret vil ikke 
uten særlige grunner søke å forhindre 
oppkjøpstilbud av selskapets virksomhet 
eller aksjer. Styret har et særskilt ansvar 
for å bidra til at aksjeeierne blir likebehandlet 
og at de informerts i tilstrekkelig grad slik 
at de kan ta stilling til et eventuelt bud.

Styret vil ikke forhindre eller vanskeliggjøre 
at noen fremsetter tilbud på Selskapets 
virksomhet eller aksjer. Dersom bud 
fremsettes på Selskapets aksjer vil ikke 
Styret utnytte emisjonsfullmakter eller 
andre tiltak med foremål å hindre 
gjennomføringen av tilbudet med mindre 
dette er godkjent av generalforsamlingen 
etter at tilbudet ble kjent.

Dersom det fremsettes et tilbud på aksjene 
i Noreco, vil styret avgi en uttalelse med 
en anbefaling om aksjonærene bør 
akseptere eller ikke. Styret bør innhente 
en vurdering fra en uavhengig sakkyndig 
som inneholder en begrunnelse, og denne 
vurderingen bør offentliggjøres senest 
samtidig med styrets uttalelse.

Selskapet skal kun inngå avtaler med 
tilbyder om å begrense selskapets 
mulighet til å fremskaffe andre tilbud  
på Selskapets aksjer når det åpenbart  

kan begrunnes i Selskapets og aksjeeiernes
interesse. Tilsvarende gjelder avtale om 
kompensasjon til tilbyder hvis tilbudet ikke 
gjennomføres. Eventuell kompensasjon 
skal normalt begrenses til kostnader til- 
byder har hatt ved fremsettelsen av budet.

Avtaler mellom Selskapet og tilbyder av 
betydning for markedets vurdering av 
tilbudene skal offentliggjøres senest 
samtidlig med melding om at tilbudet  
vil bli fremsatt.

En transaksjon som i realiteten innebærer 
avhendelse av virksomhet til tredjepart må 
besluttes av generalforsamlingen.

Revisor
Årsregnskap er revidert. Revisjonsutvalget 
mottar en rapport fra revisor etter revisjon 
av årsregnskap for det aktuelle året, og 
revisjonsutvalget og revisor gjennomgår 
selskapets interne kontroll.

Revisor fremlegger en årlig plan for 
gjennomføringen av revisjonsarbeidet,  
og deltar i styremøter der årsregnskapet 
behandles. Styret gjennomgår regelmessig 
forholdet til revisor for å sikre at revisor 
fyller en uavhengig og tilfredsstillende 
kontrollfunksjon. Styret redegjør for revisors 
godtgjørelse på generalforsamlingen for 
aksjeeiernes godkjennelse.

Styret tilstreber å ha minst ett møte i året 
med revisor uten at daglig leder eller andre 
fra den daglige ledelsen er til stede.

Styret har fastsatt retningslinjer for den 
daglige ledelsens adgang til å benytte 
revisor til andre tjenester enn revisjon.
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Ståle Kyllingstad (52)
Styreleder

Kyllingstad er grunnlegger av  
og konsernsjef i IKM Gruppen  
som leverer utstyr og tjenester  
til oljenæringen. Han er utdannet 
petroleumsingeniør fra Distrikts-
høyskolen i Stavanger. Etter et  
kort opphold som avdelingsleder 
på UIS, begynte han i Hydrotech 
AS. Han startet det som skulle  
bli konsernet IKM i 1989, da han 
kjøpte ut kalibreringslaboratoriet 
og startet Hydrotech Laboratorium
AS. IKM Laboratorium AS, som 
selskapet senere ble kalt, var det 
første i en lang rekke selskaper 
som er kjent under felles- 
betegnelsen IKM. Kyllingstad er 
styreleder i Norsk Industri, Olje  
& Gass. 

STYRET
2012

Ole Melberg (66)
Nestleder

Melberg er siviløkonom utdannet 
ved Norges Handelshøyskole.  
Fra 1970-72 var Melberg ansatt  
i DENOFA – Lilleborg. Melberg har 
hatt forskjellige stillinger i Smedvig 
gjennom sine 26 år i selskapet, 
blant annet, Direktør for AS Smedvig 
Drilling Co i 1984 og Konsernsjef  
i Smedvig ASA i 1990. Melberg 
forlot Smedvig i 1998 og etablerte 
Melberg Partners og Energy Ventures. 
Melberg innehar stillingen som 
Managing Partner i Energy Ventures. 
Har hatt styreverv i Umoe ASA, 
Awilco, Aker Yards, Aker Drilling, 
Rosenberg og APL.

Nåværende styreverv inkluderer 
Det Stavangerske Dampskibsselskap 
AS eksternt og Deep Casing Tools 
Ltd,Sigma Offshore Ltd, HalfWave 
AS, Høvik og Energy Drilling PTE 
Ltd. i Singapore innenfor Energy 
Ventures systemet. 

Eimund Nygaard (54)
Styremedlem

Nygaard er konsernsjef i Lyse Energi. 
Han har siden 1989 hatt flere 
ledende stillinger i Lyse Energi  
(tidligere Stavanger Energi). 
Nygaard er styreleder i Sandnes
Sparebank, og har også styreverv  
i Enova og Renovasjonen IKS. 
Nygaard er utdannet i økonomi  
og administrasjon ved Rogaland 
Distriktshøgskole (nå Universitetet 
i Stavanger). 

Shona Grant (51)
Styremedlem

Grant er partner i konsulent- 
selskapet Wellwork Inovation,
utdannet geolog fra University  
of Aberdeen, og har en doktorgrad  
i geologi fra University of Leicester. 
Grant har siden 1987 hatt tekniske 
og ledende stillinger i BP i UK og 
Norge, blant annet som prosjekt- 
leder for Ormen Lange i 2000,  
og har siden 2009 arbeidet som 
rådgiver for flere olje- og teknologi-
selskaper. 

Mona Iren Kolnes (49)
Styremedlem

Mona Iren Kolnes er utdannet  
siviløkonom fra Norges Handels-
høyskole (NHH). Kolnes har lang 
erfaring fra olje og gassindustrien, 
hovedsakelig relatert til finans, 
strategi og prosjekter knyttet til 
både oppstrøms- og nedstrøms- 
virksomheten. Hun har tidligere 
vært direktør i Statoil og har lang 
ledererfaring fra både Statoil og
Conoco. 

Hilde Drønen (51)
Styremedlem

Hilde Drønen innehar for tiden 
stillingen som Finansdirektør  
i DOF ASA (siden 2004), og har  
bred erfaring fra offshore-sektoren.  
Hun har tidligere arbeidet som 
Finansdirektør i Bergen Yards AS,  
nå Bergen Group ASA (2003-2004), 
og som Group Controller for Møgster 
Gruppen (1995-2003). Drønen 
holder en mastergrad i økonomi- 
styring og finans fra Handelshøy- 
skolen BI, og juridisk grunnfag fra 
Universitetet i Bergen (UiB). Drønen 
er og har vært styreremedlem for 
diverse selskaper, herunder DOF 
Subsea AS (iden 2005) og Sevan 
Marine AS (fra 2006- 2010) og  
Tide ASA (2005-2010). 
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Noreco
Noreco er et norsk olje- og gasselskap med 
visjon om å bli et ledende uavhengig olje-  
og gasselskap i Nordsjø-området.

Selskapets strategi er drevet av leting etter 
olje og gass. Vellykket leting gir grunnlag 
for verdiskaping som kan realiseres enten 
gjennom salg av andeler eller utbygging og 
produksjon.

Norecos aktiviteter er geografisk konsentrert 
om Norge, Danmark og Storbritannia, med 
kontorer i Stavanger (hovedkontor) og 
København.

Leting
I 2011 foretok Noreco endringer i lete- 
strategien for å legge grunnlag for mer 
verdiskaping. Disse endringene innebærer 
strengere krav til størrelse, funnsannsynlighet 
og kommersielle parametere før det fattes 
beslutning om boring. Selskapet har også 
valgt å fokusere sin leteaktivitet geografisk 
innenfor noen få hovedområder, og 
konsentrerer sin geologiske kompetanse-
bygging innen disse områdene. Videre har 
det også blitt gjort endringer i selskapets 
prosesser og organisering av leteaktiviteten.

Den nye strategien har blitt videreført i 
2012 gjennom søknader i lisensrunder og 
beslutninger i lisenser hvor selskapet har 
eierandeler. Samtidig må tidligere inngåtte 
forpliktelser håndteres.

På grunn av lang tidshorisont fra tildeling 
av nye lisenser og borebeslutninger fram 

til boreresultater foreligger, vil det ta tid før 
resultatene av strategiomleggingen kan 
måles.

Et viktig grunnlag for verdiskaping er tilgang 
til nytt leteareal. Selskapet ble i løpet av 
2012 tildelt 9 nye lisenser på norsk og 
britisk sokkel, og kjøpte seg i tillegg inn  
i én lisens på norsk sokkel. I januar 2013 
ble selskapet tildelt ytterligere to nye 
lisenser på norsk sokkel og seks på 
britisk sokkel.

Selskapet deltok i åtte letebrønner i 2012, 
hvorav seks på norsk sokkel, én på dansk 
sokkel og én på britisk sokkel. Resultatene 
av leteaktiviteten var skuffende. Det ble 
gjort funn av hydrokarboner i halvparten 
av brønnene, men brønnene har blitt 
kostnadsført og videre studier og eventuelt 
boring av avgrensningsbrønner er nødvendig 
for å avklare potensialet i funnene.

Brønnene Eik i Barentshavet samt Luna  
i den danske del av Nordsjøen ble begge 
operert av Noreco, og operasjonene ble 
gjennomført på en sikker og forsvarlig måte.

I den danske lisensen 7/86 pågår nå en  
ny dataevaluering på Amalie-funnet som  
vil danne grunnlag for å vurdere videre 
aktiviteter i løpet av 2013.

Produksjon og utbygginger
Noreco produserte i gjennomsnitt 3.656 
fat oljeekvivalenter per dag i 2012. Dette 
var vesentlig lavere enn forventet, noe 
som skyldes lavere bidrag enn ventet fra 

STYRETS BERETNING

Arnstein Wigestrand (56)
Styremedlem

Wigestrand har omkring 20 års 
oppstrøms- og nedstrøms erfaring 
fra olje- og gassindustrien, hos 
Statoil og Saga petroleum.  
Han har de siste ti år arbeidet  
som oljeanalytiker, sist hos SEB 
Enskilda. I dag arbeider han
som investor og rådgiver i sin  
egen virksomhet. Wigestrand er 
utdannet ved Norges Tekniske 
Høgskole og ved det franske 
petroleumsinstituttet. 

Bård Arve Lærum (43)
Ansattvalgt styrerepresentant

Lærum har mer enn 15 års erfaring  
i industrien. Han ble ansatt i Noreco 
i 2007. Før dette arbeidet han  
11 år i forskjellige stillinger innen 
subsurface, prosjekter og forret-
ningsutvkling i BP. Han har en 
mastergrad i petroleumteknologi  
fra Universitetet i Stavanger, Norge. 
Lærum fyller for tiden stillingen  
som Asset Manager i Noreco. 

Hilde Alexandersen (46)
Ansattvalgt styrerepresentant

Hilde Alexandersen har 19 års 
erfaring fra olje- og gassindustrien. 
Hun har en mastergrad i geologi  
fra Universitetet i Bergen.  
Før Alexandersen begynte i Noreco
i 2007 jobbet hun som geolog for 
ConocoPhillips og har erfaring fra 
utforsking, boreoperasjoner og 
produksjon.

Alexandersen innehar i dag  
en stilling som senior geolog  
i Norecos utbyggingsteam.
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Oselvar-feltet samt forsinket oppstart  
av Huntington-feltet.

Feltene Nini Øst, Nini og Cecilie på dansk 
sokkel viste god produktivitet i 2012. 
Regulariteten ble som ventet påvirket av 
driftsrestriksjoner på vertsplattformen Siri 
i perioder med dårlige værforhold. Siri- 
plattformen er planlagt reparert i 2013/14, 
noe som er viktig for å sikre framtidig stabil 
produksjon fra satellittfeltene.

Oselvar-feltet ble satt i produksjon i april. 
Produksjonen har vært langt lavere enn 
det som var forventet i plan for utbygging 
og drift, og det pågår arbeid for å finne 
årsaken til dette samt å foreslå mulige 
tiltak for å forbedre situasjonen. Mulige 
tiltak kan innebære boring av en ny 
produksjonsbrønn på feltet.

Huntington-utbyggingen har pågått gjennom 
hele året. Det oppsto betydelige forsinkelser 
i forbindelse med oppgradering av den 
flytende produksjonsplattformen FPSO 
Voyageur Spirit. Dette gjorde at installasjons- 
arbeidet ble forskjøvet til vinterhalvåret,  
da værforholdene bidro til ytterligere 
forsinkelser. På tidspunktet for denne 
rapporten er forberedelsene til oppstart  
av Huntington nær fullført, og produksjonen 
ventes å starte i løpet av kort tid.

Finansiell stilling
Styret har i 2012 viet mye oppmerksomhet 
til selskapets finansielle stilling. Som følge 
av utsatt produksjon fra Huntington og 
lavere produksjon enn forventet på Oselvar, 
viste prognosene at likviditeten kunne 
komme under press. Videre risikerte 
selskapet å bryte lånebetingelsene i sine 
obligasjonslån, dels som følge av de nevnte 
forsinkelser og dels som følge av regnskaps- 
messige nedskrivinger. Styret besluttet på 

dette grunnlag i september å gjennomføre 
en aksjeemisjon på 400 millioner kroner, 
supplert med et nytt kortsiktig obligasjons- 
lån på 300 millioner kroner. Samtidig ble 
det inngått en avtale med obligasjonseierne 
om unntak fra deler av lånebetingelsene.

Med bakgrunn i blant annet nye forsinkelser 
på Huntington, samt en uventet to-måneders 
nedstengning av Ula-plattformen, som er 
vertsplattform for Oselvar, besluttet 
selskapet i februar 2013 å utstede et nytt 
obligasjonslån på 300 millioner kroner for 
å bygge likviditetsbuffer og styrke den 
finansielle fleksibiliteten i morselskapet.

Huntington-feltet forventes å ha stor 
innvirkning på selskapets framtidige 
finansielle stilling. Med hensyn til 
skattepliktig inntekt så innebærer det 
britiske skattesystemet at alle investerings- 
kostnader kommer umiddelbart til fradrag 
i skattepliktig inntekt. Noreco vil ikke 
komme i skatteposisjon i Storbritannia før 
den akkumulerte inntjeningen fra Hunting-
ton har kommet opp i noe over en milliard 
kroner, basert på dagens valutakurser. 
Basert på forventning om at alle framførbare 
underskudd i Storbritannia nå vil kunne bli 
benyttet, er utsatt skattefordel relatert til 
disse balanseført per 31.12.2012.

Selskapet startet i 2012 en omorganise-
ring av konsernets juridiske struktur for  
å gi grunnlag for mer effektiv drift. De 
viktigste formålene med omorganiseringen 
er å omdanne Noreco til et rent holdings-
elskap, der alle operasjonelle aktiviteter 
blir videreført i heleide datterselskap, og 
deretter søke å redusere antallet datter - 
selskap med en målsetting om over tid  
å samle driften i én juridisk enhet per 
land. En slik omorganisering vil gi en mer 
hensiktsmessig struktur, og vil være 

fordelaktig med hensyn til både risikosty-
ring, finansiering, kapitalflyt og skattemes-
sige forhold, og derved styrke Norecos 
evne til å vokse videre innen selskapets 
kjernevirksomhet. I 2012 ble all norsk 
petroleumsaktivitet samlet i datterselska-
pet Noreco Norway AS. Som følge av avvik-
ling av petroleumsvirksomheten i morsel-
skapet forventer selskapet å få utbetalt 
skatteverdien av framførbart underskudd 
på 721 millioner kroner i desember 2013  
(i tillegg til ordinær refusjon av skatteverdien 
av letekostnader i Norge på 618 millioner 
kroner). Utbetalingen av skatt vil i all hoved- 
sak bli benyttet til reduksjon av gjeld i 
selskapet. Styret er til enhver tid opptatt av 
å sørge for at selskapets gjeldsnivå, gjelds- 
sammensetning, forfallsstruktur og rente- 
kostnader er optimalisert og tilpasset 
selskapets operasjonelle utvikling.

Finanstilsynet har gjennomført regnskaps- 
kontroll av Norecos årsregnskap for 2011 
og påpekte i den forbindelse enkelte forhold 
hvor tilsynet var uenig i selskapets vurderinger. 
De viktigste forholdene knyttet seg til 
skjønnsmessig verdsettelse av ikke-utbygde 
funn samt allokering av goodwill til solgte 
eiendeler. Selskapet foretok derfor nye 
vurderinger og besluttet å korrigere tidligere 
rapporterte regnskapstall. Per 31.12.2011 
utgjør dette en samlet reduksjon i bokført 
egenkapital på 588 millioner kroner. Se 
forøvrig note 5 til konsernregnskapet for 
nærmere detaljer, samt redegjørelse for 
eierstyring og selskapsledelse.

Finansielle resultater for 2012
Regnskapet for 2012 viser en betydelig 
reduksjon i driftsinntektene fra året før 
som følge av at de produserende feltene 
Brage, Siri og Syd Arne ble solgt i 2011.
Selskapets realiserte oljepris ble 106 
dollar (618 kroner) per fat oe, nær uendret 

fra året før som viste 109 dollar (609 kroner). 
Gjennomsnittlig olje- og gassproduksjon 
var 3.656 fat oe per dag, sammenlignet 
med 7.307 fat oe per dag i 2011. Samlede 
driftsinntekter for 2012 beløp seg dermed til 
832 millioner kroner, ned fra 1.616 millioner 
kroner året før. Lete- og vurderingskostnader 
kom på 1.188 millioner kroner, opp fra 
1.001 millioner kroner i 2011. Inkludert  
i denne posten inngikk kostnadsføring av 
tidligere balanseførte ikke-utbygde funn  
med 397 millioner kroner for 2012, mot 
535 millioner kroner i 2011.

Nedskrivninger kom på 421 millioner kroner 
i 2012, hvorav 285 millioner kroner relaterer 
seg til Oselvarfeltet som har produsert 
under forventning. I tillegg utgjør verdi- 
forringet goodwill knyttet til virksomhet  
i Norge og Storbritannia 118 millioner kroner.

Driftsresultatet (EBIT) for 2012 viste et tap 
på 1.508 millioner kroner, og reflekterer 
en forbedring i forhold til 2011 da tapet 
var på 1.914 millioner kroner. Konsernets 
resultat før skatt (EBT) viste et underskudd 
på 1.994 millioner kroner, sammenlignet 
med et underskudd på 2.381 millioner 
kroner i 2011. Netto årsresultat for 2012 
ble et underskudd på 593 millioner kroner, 
mot et underskudd på 1.442 millioner 
kroner året før. Skatteinntektene for 2012 
ble ekstra høye som følge av høy leteaktivitet 
i Norge og balanseføring av skattefordeler  
i Storbritannia, hvor produksjonsinntekter 
fra Huntington forventes å medføre at 
virksomheten i Storbritannia samlet vil 
komme i skatteposisjon i løpet av de 
neste to årene.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter kom på 908 millioner kroner 
i 2012, ned fra 1.294 millioner kroner  
i 2011. Forskjellen mellom kontantstrøm  
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fra operasjonelle aktiviteter og resultat før 
skatt skyldes at kostnader til leteboring  
er behandlet som investeringsaktivitet  
i kontantstrømanalysen.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
i 2012 var negativ med 1.136 millioner 
kroner som følge av høy leteaktivitet og 
investeringer i utbygging av feltene Oselvar 
og Huntington, sammenlignet med et positivt 
bidrag på 207 millioner kroner året før som 
følge av omfattende salg av eiendeler.

Rentebærende gjeld beløp seg til 3.884 
millioner kroner ved utgangen av 2012, 
sammenlignet med 3.675 millioner kroner 
et år tidligere. Av dette er henholdsvis 
3.642 millioner kroner og 1.064 millioner 
kroner klassifisert som kortsiktig gjeld. IAS 
1.75 krever at langsiktig gjeld hvor man er 
i brudd med et lånevilkår på balansedagen 
skal klassifiseres som kortsiktig hvis det 
ikke er blitt gitt henstand fra slike vilkår før
balansedagen for en periode på 12 måneder 
eller mer. Noreco fikk innvilget henstand 
fra relevante lånevilkår 19. oktober 2012 
for den perioden som det forventes å være 
behov for slik henstand. Se ytterligere 
informasjon i note 24 til konsernregnskapet. 
Totale bankinnskudd var 604 millioner 
kroner ved utgangen av 2012, mot 689 
millioner kroner i 2011. Ubenyttet kreditt 
under selskapets reservebaserte lånefasilitet 
utgjorde 52 millioner kroner. I løpet av 2012 
ble gjenværende utestående beløp i den 
konvertible obligasjonen samt obligasjonen 
NOR03 innfridd ved forfall.

Noreco opererer innen et segment. For å 
gi markedet ytterligere innsikt i selskapets 
aktiviteter gis det supplerende informasjon 
om de ulike feltene både i årsberetningen 
og øvrige steder i årsrapporten, i tillegg  
til en separat reserverapport.

Selskapets likviditetssituasjon var 
utfordrende ved inngangen til 2013 på 
grunn av usikkerhet knyttet til oppstart av 
Huntington-feltet. Som nevnt ovenfor valgte 
selskapet i februar i år å styrke likviditeten 
ytterligere og derved skape en større 
likviditetsbuffer, ved å ta opp et nytt lang- 
siktig obligasjonslån på 300 millioner kroner. 
Gjennom 2013 vil likviditetssituasjonen bli 
positivt påvirket av i hovedsak Huntington-
feltets produksjon, samt innbetaling av 
skatterefusjonen som følge av avvikling  
av petroleumsvirksomhet i morselskapet. 
Dette gir et godt utgangspunkt for tilbake- 
betaling av gjeld og optimalisering av 
selskapets gjeldssammensetning.

Fortsatt drift
I henhold til Regnskapsloven paragraf 3-3a 
bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet 
under forutsetning om fortsatt drift og at 
dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av 
årsregnskapet. Den finansielle soliditet og 
konsernets likviditet vurderes som tilfreds- 
stillende i forhold til planlagt aktivitetsnivå.

Likviditetsbidragene nevnt over knyttet til 
oppstart av produksjon fra Huntington og 
skatterefusjon vil bidra vesentlig til fremtidig 
kontantstrøm, og dermed understøtte 
fortsatt drift. Vesentlige deler av selskapets 
obligasjonsgjeld er i henhold til IFRS regler 
klassifisert som kortsiktige selv om avtalt 
forfall er mer enn 12 måneder frem i tid,  
ref. over og note 24 til konsernregnskapet. 
Styret mener at de fremforhandlede 
waivere, sammen med likviditetstilførsel 
fra drift og skatterefusjon, vil sikre at 
selskapet vil kunne betjene gjeldsforfall 
de neste 12 måneder.

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet 
gir et rettvisende bilde av konsernets 
eiendeler, gjeld, økonomiske stilling og 

økonomiske resultat. Styret har ikke 
kjennskap til noen vesentlige forhold som
påvirker vurderingen av selskapets stilling 
per 31.12.2012 eller resultatet for 2012, 
utover det som framgår i årsberetningen 
og av regnskapet forøvrig.

Markedet
Oljemarkedet holdt seg stabilt sterkt i 2012, 
og gjennomsnittspris per solgt fat for Noreco 
var 106 dollar (618 kroner), sammenlignet 
med 109 dollar (609 kroner) året før. 
Oljeprisen har holdt seg på tilsvarende 
nivåer også inn i 2013.

Styret forventer at markedsforholdene  
vil gi støtte til fortsatt høye oljepriser.  
Høy oljepris gir god lønnsomhet for olje- 
produsentene og understøtter høye 
verdier for olje- og gassressurser, samt 
stimulerer til økt aktivitet innenfor både 
leting og feltutbygging. Dette gjenspeiler 
seg i økende konkurranse om å få tilgang 
til de mest attraktive leteområder, et 
stramt marked for fagpersonell og olje- 
servicetjenester og dermed økende 
kostnader for å bringe ny olje til markedet.

Markedet for kjøp og salg av andeler i olje-  
og gasslisenser var relativt rolig i 2012. 
Noreco var involvert i tre lisenstransaksjo-
ner som ledd i aktiv porteføljeforvaltning 
og rasjonalisering av eiendeler. Det er 
fortsatt god interesse for produserende 
felt i markedet, mens markedsaktiviteten 
for letelisenser for tiden er lavere. Det har 
vist seg til dels krevende å oppnå ønskede 
justeringer i eierandeler gjennom nedsalgs- 
avtaler (farm-outs).

Finansiell risiko
De største finansielle risikofaktorene 
selskapet står overfor er risikoer relatert 
til oljepris, letesuksess, produksjons- 

avbrudd, valuta kurser, rentenivå og gjelds- 
betjening. Den finansielle risikostyringen 
utføres av en sentral økonomi- og regnskaps- 
funksjon, og risikostyringen har som mål  
å minimalisere mulig negativ innvirkning 
på konsernets økonomiske resultater. 
Finansielle derivater brukes når det er 
hensiktsmessig for å sikre visse risiko- 
eksponeringer.

Deler av selskapets eksponering mot 
endringer i rentenivået er sikret gjennom 
rentebytteavtaler (swaps). Mer informasjon 
om finansiell risikostyring er gitt i notene 
til regnskapet.

Produksjon av olje og gass er den viktigste 
inntektskilden for Noreco. Drift av produksjons- 
innretninger er utsatt for risiko for drifts- 
avbrudd og forsinkelser som følge av 
tekniske problemer eller andre uforutsette 
hendelser. Olje- og gassproduksjon er også 
utsatt for risiko for at brønnene ikke er  
i stand til å levere de forventede volumer 
eller at driftskostnadene blir høyere enn 
antatt, i tillegg til risikoen for langvarige 
produksjonsstanser. Norecos produksjon 
kommer også fra et begrenset antall felt.

Slike risiki søkes redusert ved at det 
kontinuerlig blir lagt vekt på reservoar- 
forståelse og teknisk integritet på 
produksjonsutstyret. Dessuten har 
selskapet en omfattende forsikringspakke 
som dekker fysisk skade (installasjonene), 
brønner (tap av brønnkontroll), ansvarsfor-
sikring, forurensning, fjerning av ødelagt 
materiell og inntektsbortfall som følge av 
driftsavbrudd.

Den fem måneder lange produksjons- 
stansen på Siri i 2009 er et eksempel på 
denne typen risiko, som forårsaket både 
produksjonsutsettelse og ekstraordinære 
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reparasjonskostnader. Noreco har fremmet 
erstatningskrav under sin forsikringsavtale 
for å få dekket både inntektsbortfall og 
kostnader knyttet til den midlertidige 
løsningen som tillot gjenopptakelse av 
produksjonen. Dette er reflektert i regn- 
skapet i form av en kortsiktig fordring på 
328 millioner kroner, som representerer 
cirka 15 prosent av det totale forsikrings- 
kravet, og er beregnet som en andel av 
faktisk påløpte reparasjonskostnader og 
produksjonstap. Selskapet har ennå ikke 
mottatt oppgjør for disse forsikrings- 
kravene. Basert på foreliggende teknisk 
dokumentasjon, omfattende tredjeparts 
vurderinger og de foreliggende forsikrings- 
avtalene, er styret av den oppfatning at 
selskapet har dekning for det bokførte kravet 
under forsikringsavtalene, og at dette gjøres 
opp innen utgangen av 2013.

Noreco er involvert i kapitalintensive lete-  
og utbyggingsprosjekter. Den nødvendige 
likviditeten til å finansiere disse aktivitetene 
kommer primært fra tre kilder: kontant-
strøm fra driften, inntekter fra salg av funn 
og eiendeler, samt ekstern finansiering  
i form av gjeld og egenkapital. Selskapet 
foretar løpende vurdering og tilpassing  
av sin portefølje og investeringstakt for  
å balansere disse faktorene.

Helse, miljø og sikkerhet
Noreco utfører alle sine aktiviteter med 
krav til integritet samt respekt for mennesker 
og miljø. Styret mener at dette er en 
forutsetning for å kunne skape verdier over 
tid i en meget krevende bransje. Selskapets 
visjon for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 
(HMSK) er null ulykker og null uønskede 
hendelser i alle opererte og ikke-opererte 
aktiviteter. Selskapet tilstreber å utføre sine 
aktiviteter uten skade på mennesker og uten 
langsiktig påvirkning på miljøet.

Noreco var operatør for boringen av to lete- 
brønner i 2012, henholdsvis på dansk 
sokkel og i Barentshavet, og begge 
operasjonene ble gjennomført i samsvar 
med selskapets HMSK-standard og mål- 
setninger. Styringssystemet er oppdatert 
basert på erfaringene som ble gjort i disse 
operasjonene.

De ansatte er nøkkelen til å oppnå selskapets 
mål og visjoner også innenfor HMSK. 
Selskapets styring av HMSK er integrert  
i styringssystemet for all aktivitet i selskapet, 
og blir jevnlig oppdatert. De ansatte
engasjeres også aktivt i etterlevelse  
og oppfølging av HMSK-kultur.

Noreco følger aktivt opp HMSK arbeidet  
i alle sine lisenser. Dette innebærer  
i hovedsak ledelsesoppfølging av HMSK  
i lisensenes styringskomiteer, inspeksjoner 
på fasilitetene og ettersyn. Noreco fører 
statistikk og oversikt over HMSK-hendelser, 
i tillegg til oppfølgingsplaner for aktivitetene.

Leting, utbygging og produksjon av olje  
og gass kan medføre utslipp til sjø og luft. 
Norecos drift overholder alle myndighetskrav. 
Det har ikke vært noen brudd på disse 
kravene i løpet av 2012 i Norecos egen- 
opererte virksomhet.

Personalressurser og arbeidsmiljø
De ansatte er en sentral faktor for 
verdiskapingen i selskapet. 

Ved utgangen av 2012 hadde selskapet 
69 ansatte, fordelt på 58 ansatte i Norge 
og 11 i Danmark. 

Noreco har et mangfoldig miljø. Totalt åtte 
nasjonaliteter er representert i arbeids-
stokken. Følgende nasjonaliteter er 

representert: Norsk, dansk, britisk, irsk, 
pakistansk, polsk, tyrkisk og meksikansk.

I Norecos øverste ledelse i 2012 var det 
en kvinne. I selskapets styre er det fire 
kvinner og fem menn, hvorav tre kvinner 
og fire menn er aksjonærvalgte. Ved 
utgangen av 2012 er 39 prosent av de 
ansatte kvinner, mot henholdsvis 35 prosent 
i 2011 og 33 prosent i 2010. Det er en 
målsetting at kvinneandelen skal øke fram- 
over. Samlet i selskapet er fire stillinger med 
lederansvar besatt av kvinner, som inne- 
bærer samme nivå som i 2011. Det er like 
mange kvinnelige som mannlige ansatte 
representanter i Arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Noreco betaler lik lønn og gir lik kompensasjon 
for stillinger på samme nivå, og fokuserer 
på økt bevisstgjøring for å unngå 
diskriminering relatert til av kjønn, etnisk 
bakgrunn, religion eller funksjonshemming. 
Det er en noe lavere kvinneandel i ledende 
stillinger enn i selskapet ellers. Dette fører 
til at gjennomsnittslønnen totalt sett i 
selskapet er lavere for kvinner enn for menn.

I henhold til årlige arbeidsmiljøundersøkelser 
har Noreco et godt arbeidsmiljø.

Ledelsens godtgjørelse er beskrevet i notene 
til regnskapet. Sykefraværet i Noreco var  
i 2012 på 2 prosent, mot 2,5 prosent  
i 2011.

Forskning og utvikling
Noreco samarbeider med flere forsknings- 
institusjoner for å øke forståelsen av en 
rekke komplekse utfordringer innen olje- 
og gassindustrien. Selskapet har ingen 
aktuelle planer om å delta i kommer- 
sialiseringen av denne innsatsen.

Eierstyring og selskapsledelse
Styret er opptatt av å holde en høy standard 
på eierstyring og selskapsledelse, og 
mener at dette er viktig for å lykkes med 
selskapets visjon og ambisjoner om 
verdiskaping for aksjonærene.

Selskapet søker å etterleve eierstyring  
og selskapsledelse i henhold til Norsk 
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Eierstyring og selskapsledelse i Noreco  
er basert på likeverdig behandling av alle 
aksjonærer gjennom den aktivitet som 
styret og generalforsamlingen utøver.  
Det ble avholdt 15 styremøter i 2012.

Styrets aktiviteter har vært fokusert på å 
fremme verdiskaping i selskapets portefølje, 
styrking av selskapets finansielle kapasitet 
og videre utvikling av selskapets strategi.

Noreco holdt i mai sin ordinære general-
forsamling, og selskapet holdt også en 
ekstraordinær generalforsamling i oktober. 
Ingen av de aksjonærvalgte styre- 
medlemmene var på valg i 2012. Fra de
ansatte ble Bård Arve Lærum gjenvalgt, 
mens Hilde Alexandersen ble valgt inn 
som nytt styremedlem i 2012.

I februar 2013 mottok selskapet anmodning 
om avholdelse av ekstraordinær general-
forsamling fra aksjonæren Sabaro Investments 
Limited, med krav om at det gjennomføres 
valg av styreleder og medlemmer til styret. 
Den ekstraordinære generalforsamlingen 
er berammet til 22. mars 2013. Selskapets
nominasjonskomité har i denne forbindelse 
foreslått at antall aksjonærvalgte styre- 
medlemmer reduseres fra 7 til 5, og at 
den ekstraordinære generalforsamlingen 
velger et nytt styre bestående av Ståle
Kyllingstad (styreleder), Hilde Drønen, 
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Eimund Nygaard, Erik Henriksen (ny) og 
Marika Svärdström (ny). Nominasjons- 
komiteens forslag støttes av selskapets 
tre største aksjonærer.

Ytterligere informasjon om eierstyring og 
selskapsledelse i Noreco finnes i et eget 
kapittel om eierstyring og selskapsledelse 
i denne årsrapporten.

Eierforhold
Norecos aksjer er fritt omsettelige. Selskapet 
har for tiden rundt 3.300 aksjonærer og 
omlag 66 prosent av selskapets aksjer 
eies av aksjonærer bosatt i Norge.

Norecos obligasjonslån inneholder klausuler 
om endring av kontroll som gir obligasjons-
eierne rett til å kreve full innfrielse dersom 
en investor eller investorgruppe får kontroll 
over mer enn halvparten av stemmerettene. 
Selskapets reservebaserte banklån har 
samme betingelser, mens letefasiliteten 
har en tilsvarende klausul som utløses 
når en tredjedel av stemmerettene er 
samlet under felles kontroll.

Norwegian Energy Company ASA
Morselskapet var i 2012 et rent leteselskap 
og driftskostnadene består hovedsakelig 
av letekostnader, lønnskostnader og andre 
driftskostnader. I tillegg er det bokført en 
nedskriving av aksjeinvesteringen i Altinex 
ASA med 854 millioner kroner, som 
reflekterer produksjon i underliggende 
felter, samt annet verdifall. Fra og med 
utgangen av 2012 er letevirksomheten over- 
ført til datterselskapet Noreco Norway AS. 
Dette påvirker balansen til morselskapet 
per 31.12.2012, hvor alle immaterielle 
eiendeler er solgt. Det vises ellers til 
andre deler av denne årsrapporten for 
kommentarer vedrørende finansiell risiko,
markedsmessige forhold og forutsetningen 

om fortsatt drift. Kommentarene er også 
gyldige for morselskapet.

Disponeringer
Årsresultatet for Norwegian Energy Company 
ASA for 2012 ble et underskudd på 1 364 
millioner kroner. Styret foreslår at 
underskuddet dekkes som følger:

Overført til annen egenkapital: 
184 millioner kroner

Dekkes med annen innskutt egenkapital: 
-14 millioner kroner

Dekkes med overkurs fond: 
-1.534 millioner kroner

Sum disponering:
-1.364 millioner kroner

Morselskapets egenkapital per 
31.12.2012 var 2.115 millioner kroner, 
hvorav 0 kroner er fri egenkapital.

Utsikter
Utviklingen i markedsforholdene for olje-  
og gassindustrien er fortsatt positiv. 
Oljeprisen er for tiden på nivåer som 
stimulerer leting og utbygging av olje- og 
gassfelt. Aktiviteten i annenhåndsmarkedet 
for lisenser og felt er for tiden moderat. 
Det er styrets oppfatning at utsiktene på 
kort til mellomlang sikt er gode.

Noreco forventer en produksjon fra 
eksisterende felt på 3-4.000 fat oe per 
dag fram til produksjonen fra Huntington-
feltet kommer i gang. Huntington-feltet er 
forventet å bidra med omkring 6.000 fat 
oe per dag etter en innkjøringsperiode. 
 
De planlagte reparasjonene av Siri- 
plattformen er forventet å medføre noe 

redusert produksjonsregularitet for feltene 
Nini Øst, Nini og Cecilie i de kommende 
kvartaler. Selskapet planlegger å delta i fire  
til fem letebrønner i 2013.

Den framtidige verdien av selskapets eier- 
andeler i funn og produserende felt vil grad- 
vis reduseres etter hvert som reservene 
produseres. Ettersom goodwill ikke er gjen- 
stand for ordinær avskriving i regnskapet, 
vil den på et framtidig tidspunkt måtte 
nedskrives. Selskapets videre vekst og 
verdiskapning er avhengig av positive 
resultater fra leteaktiveten relatert til 
lisensporteføljen, hvorav 10 nye lisenser 
ble tilført i 2012 og ytterligere 8 så langt  
i 2013. Avhengig av oljeprisutvikling, 
produksjonsvolum, leteresultater og andre 
antakelser, vil det også kunne komme 
nedskrivninger i 2013. Se note 12 og 13 
for flere detaljer.

Selskapet vil benytte vesentlige deler av 
kontantstrøm fra drift samt skatterefusjon 
til å redusere gjeld og rentekostnader 
framover. Videre vil selskapet jobbe aktivt 
mot bank- og obligasjonsmarkedet for å 
optimalisere gjeldsstrukturen for derigjennom 
redusere rentekostnadene ytterligere.

I 2012 ble en prosess relatert til forenkling 
av juridisk struktur startet med omorgani-
sering i Norge. For å ytterligere legge til 
rette for mer effektiv drift, vil selskapet i 
2013 videreføre denne prosessen, i første
omgang i Storbritannia, men også videre  
i Norge og deretter Danmark. På lang sikt 
er målet å ende opp med et driftsselskap 
per land.

Utsagnene om framtiden i denne delen  
og i resten av styrets beretning reflekterer 
nåværende syn på framtidige forhold, og 
er gjenstand for risiko og usikkerhet fordi 
de omhandler og avhenger av hendelser
og omstendigheter som finner sted  
i framtiden.
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Note 1 til 34 er en integrert del av konsernregnskapet.

KONSOLIDERT OPPSTILLING 
AV TOTALRESULTATET

for året som ble avsluttet 31. desember

 (NOK 1 000) NOTE 2012 2011(1)

Driftsinntekter 7  831 768 1 616 010

Produksjonskostnader  (244 231)  (451 557)
Lete- og vurderingskostnader 8,28  (1 188 396)  (1 000 662)
Lønnskostnader 9,26  (133 978)  (163 396)
Andre driftskostnader 10  (114 027)  (133 960)
Andre (tap) / gevinster 11  31 867  (863 177) 
Sum driftskostnader  (1 648 765)  (2 612 752)

Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger  (816 997)  (996 742)

Avskrivninger 13,32  (269 355)  (387 787)
Nedskrivninger 12,13  (421 262)  (529 590)
Driftsresultat  (1 507 614)  (1 914 119)

Finansinntekter 14  76 083  132 758 
Finanskostnader 14  (562 067)  (599 785)
Netto finansposter  (485 984)  (467 027)

Resultat før skatt  (1 993 598)  (2 381 147)

Resultatskatt 15  1 401 039  939 420 
Resultat for året  (592 559)  (1 441 726)

Utvidet resultat (etter skatt)

Kontantstrømsikring 19  (10 733)  9 148 
Omregningsdifferanser valuta  (201 254)  160 790 

Sum utvidet resultat  (211 987)  169 938 

Totalresultatet for året  (804 547)  (1 271 788)

Resultat per aksje (NOK 1)
Grunnleggende 16  (2,26)  (5,91)
Fullt utvannet 16 (2,26) (5,91)

(1) Se utdypende noteinformasjon vedrørende korreksjoner i tidligere perioder i note 5.
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 (NOK 1 000) NOTE 31.12.12 31.12.11(1) 01.01.2011(1)

Anleggsmidler

Lisenser og aktiverte utforskingskostnader 12,28  818 707  1 249 839  2 290 131 
Goodwill 12  496 812  656 395  1 492 598 
Utsatt skattefordel 15  111 192  605 596  594 800 
Varige driftsmidler 13,28  3 990 712  4 296 788  5 233 580 

Sum anleggsmidler  5 417 423  6 808 619  9 611 110 

Omløpsmidler

Eiendeler for salg  -   -  590 389
Tilgode skatt 15  1 339 030  506 056 730 891 
Derivater 19,20  7 247  26 754 8 831 
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 17,20  564 175 833 786 779 308 
Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter 18  604 113 688 708 892 482 

Sum omløpsmidler  2 514 564 2 055 305  3 001 901 

Sum eiendeler  7 931 987 8 863 923  12 613 011 

 (NOK 1 000) NOTE 31.12.12 31.12.11(1) 01.01.2011(1)

Egenkapital

Aksjekapital 21  1 096 876  755 913  753 418 
Annen egenkapital 21,26  929 289  1 671 913  2 921 442 
Sum egenkapital  2 026 165  2 427 826  3 674 860 

Langsiktig gjeld
Utsatt skatt 15 1 244 827 1 991 192 2 368 027
Pensjonsforpliktelser 22 15 003 10 350 4 518
Fjerningsforpliktelser 23 323 078 298 130 829 035

Konvertibelt obligasjonslån 24 - - 205 951

Obligasjonslån 20,24,27 - 2 317 825 2 658 582

Annen rentebærende gjeld 20,24,27 242 729 292 803 943 612

Sum langsiktig gjeld 1 825 637 4 910 301 7 009 725

Kortsiktig gjeld

Gjeld / forpliktelser for salg  -  -  231 539 

Annen rentebærende gjeld (2) 20,24  3 641 537  1 064 325  1 085 304 

Derivater 19,20  11 073  -  - 

Betalbar skatt 15  51 440  180 409  114 716 

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 20,25,27  376 134  281 063  496 867 

Sum kortsiktig gjeld  4 080 184  1 525 796  1 928 426 

Sum gjeld  5 905 821  6 436 097  8 938 151 

Sum egenkapital og gjeld  7 931 987  8 863 923  12 613 011 

(1) Se utdypende noteinformasjon vedrørende korreksjoner i tidligere perioder i note 5.

(2)  Konsernets langsiktige obligasjonslån med innvilget henstand før balansedagen er klassifisert som  
kortsiktig siden gitt henstands varighet ikke overstiger 12 måneder, men kun den perioden konsernet  
forventer et behov for slik henstand. Se ytterligere informasjon i note 24 og 34.

     

  

Stavanger, 19. mars 2013

Shona Grant
Styremedlem

Arnstein Wigestrand
Styremedlem

Mona Iren Kolnes
Styremedlem

Hilde Alexandersen
Styremedlem (ansatt)

Einar Gjelsvik
Styremedlem (ansatt)

Hilde Drønen
Styremedlem

Bård Arve Lærum
Styremedlem (ansatt)

Ståle Kyllingstad 
Styrets leder

Ole Melberg
Nestleder

Eimund Nygaard
Nestleder

Note 1 til 34 er en integrert del av konsernregnskapet. Note 1 til 34 er en integrert del av konsernregnskapet.

KONSOLIDERT OPPSTILLING 
AV FINANSIELL STILLING

pr. 31. desember



46    Noreco Årsrapport 2012 Noreco Årsrapport 2012   47

Note 1 til 34 er en integrert del av konsernregnskapet.

(NOK 1 000) Aksjekapital Overkurs

Reserve for 
valutakurs-

omregninger
Annen  

egenkapital 
Sum  

egenkapital

Egenkapital per 01.01.2011  753 418  2 492 503  (23 062)  452 001  3 674 860 

Årsresultat 2011 (1)  -   -   -   (1 441 726)  (1 441 726)

Årets utvidede resultat (etter skatt)

Omregningsdifferanser valuta  -   -   160 790  -   160 790 

Kontantstrømsikring  -   -   -   9 148  9 148 

Totalresultatet for 2011  -   -   160 790  (1 432 578)  (1 271 788)

Transaksjoner med aksjonærene

Kapitalforhøyelse  2 495  11 904  -   -   14 399 

Verdi av opsjonsprogram  -   -   -   10 355  10 355 

Sum transaksjoner med aksjonærene 

for perioden
 2 495  11 904  -   10 355  24 754 

Egenkapital per 31.12.2011  755 913  2 504 407  137 728  (970 222)  2 427 826 

Egenkapital per 1.1.2012  755 913  2 504 407  137 728  (970 222)  2 427 826 

Årsresultat 2012  -   -   -   (592 559)  (592 559)

Årets utvidede resultat (etter skatt)

Omregningsdifferanser valuta  -   -   (201 254)  -   (201 254)

Kontantstrømsikring  -   -   -   (10 733)  (10 733)

Totalresultatet for 2012  -   -   (201 254)  (603 293)  (804 547)

Transaksjoner med aksjonærene

Kapitalforhøyelse  340 963  65 926  -   -   406 889 

Emisjonskostnader  -   (17 627)  -   -   (17 627)

Verdi av opsjonsprogram  -   -   -   13 624  13 624 

Sum transaksjoner med aksjonærene  
for perioden

 340 963  48 299  -   13 624  402 886 

Egenkapital per 31.12.2012  1 096 876  2 552 706  (63 525)  (1 559 891)  2 026 165 

(1)  Se utdypende noteinformasjon vedrørende korreksjoner i tidligere perioder i note 5. Korreksjonene er innar-
beidet i beløpene for 2011 over.

KONSOLIDERT OPPSTILLING 
AV ENDRING I EGENKAPITALEN

for året som ble avsluttet 31. desember
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 (NOK 1 000) NOTE 2012 2011(1)

Resultat for året  (592 559)  (1 441 726)

Resultatskatt  (1 401 039)  (939 420)

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

Betalt skatt  (166 249)  (116 703)

Refundert skatt  515 585  708 297 

Avskrivninger og nedskrivninger  690 617  917 377 

Kostnadsføring av tidligere balanseførte letekostnader 8,12  995 447  784 171 

Kostnader ved opsjonsprogram 26  13 624  10 355 

(Gevinst) / Tap ved salg av lisenser 11  (54 485)  844 895 

Urealisert (gevinst) / tap finansielle  
instrumenter

 20 372  (9 148)

Effekt av valutakursendringer  7 486  133 763 

Netto finansposter 14  485 984  467 027 

Andre poster uten kontanteffekt  75 200  5 832 

Endringer i arbeidskapital

Endring kundefordringer 17  38 543  30 494 

Endring leverandørgjeld 25  3 447  (60 433)

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter  276 252  (40 513)

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  908 226  1 294 269 

 (NOK 1 000) NOTE 2012 2011(1)

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved salg av annleggsmidler - 1 555 281

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 13 (486 359) (947 800)

Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler 12 (649 409) (400 294)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (1 135 769) 207 187

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling av egenkapital 21 406 889 14 399

Betalte emisjonskostnader (17 627) -

Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 403 606 593 154

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld (264 992) (937 045)

Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld 1 186 634 429 666

Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld (1 102 653) (1 352 597)

Betalte låneomkostninger (61 616) -

Betalte renter (407 294) (452 706)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  142 947 (1 705 229)

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  (84 595)  (203 774)

Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året  688 708  892 482 

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt  604 113  688 708 

(1)  Beløp angitt i kontantstrømoppstilling for 2011 er justert i forhold til korreksjoner av regnskapstallene slik 
det er beskrevet i note 5.

Note 1 til 34 er en integrert del av konsernregnskapet. Note 1 til 34 er en integrert del av konsernregnskapet.

KONSOLIDERT OPPSTILLING 
AV KONTANTSTRØMMER

for året som ble avsluttet 31. desember
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1 Generell informasjon

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og med hoved- 
kontor i Stavanger. (Verksgata 1A, 4003 Stavanger) Selskapet har datterselskap i Norge, Danmark og
Storbritannia. Selskapets formål er leting etter og produksjon av olje og naturgass.

Selskapet er notert på Oslo Børs.

Årsregnskapet for 2012 ble godkjent av styret 19. mars 2013.

2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Nedenfor gjengis de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsern- 
regnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte for alle periodene som er presentert, dersom ikke 
annet fremgår.

2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen

Konsernregnskapet til Noreco er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolk-
ninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det ingen 
forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB.

Konsernregnskapet er basert på et modifisert historisk kostprinsipp. Avvikene gjelder i hovedsak
verdiregulering av finansielle eiendeler holdt for handelsformål (herunder derivater) til virkelig verdi over
resultatet.

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av
selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vur-
deringer, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskre-
vet i note 4. I henhold til Regnskapsloven paragraf 3-3a bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet under 
forutsetning om fortsatt drift og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Den finansielle soli-
ditet og konsernets likviditet vurderes som tilfredsstillende i forhold til planlagt aktivitetsnivå.

Likviditetsbidragene knyttet til oppstart av produksjon fra Huntington og skatterefusjon vil bidra vesentlig til frem-
tidig kontantstrøm, og dermed understøtte fortsatt drift. Vesentlige deler av selskapets obligasjonsgjeld er i 
henhold til IFRS regler klassifisert som kortsiktige selv om avtalt forfall er mer enn 12 måneder frem i tid, ref. 
note 24. Styret mener at de fremforhandlede lettelser (waivers), sammen med likviditetstilførsel fra drift og 
skatterefusjon, vil sikre at selskapet vil kunne betjene gjeldsforfall de neste
12 måneder.

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, økonomiske 
stilling og økonomiske resultat.

Styret har ikke kjennskap til noen vesentlige forhold som påvirker vurderingen av selskapets stilling per 
31.12.2012 eller resultatet for 2012, utover det som framgår i årsberetningen og av regnskapet forøvrig. 

2.1.1 Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger

a) Nye og endrede standarder implementert i 2012

I 2012 var det ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som trådte i kraft som fikk en vesentlig  
påvirkning på konsernets årsregnskap.

b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor
konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse

Konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger.

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to
grupper, de som senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke  
poster som skal inkluderes i utvidet resultat. Endringen gjelder fra og med 1. januar 2013.

IAS 19 Ytelser til ansatte ble endret i juni 2011. Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidetresultat etter-
som disse oppstår (ingen korridor), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pen-
sjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rente-
beløp, som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eiendel). Konsernet har 
fullført konsekvensvurderingen av endringene i IAS 19, og forventer at netto pensjonsforpliktelse i balansen vil bli 
redusert med ca. 8 millioner kroner ved implementeringen av endringen i IAS 19 i regnskapet for 2013.

IFRS 9 ”Financial Instruments” regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finan-
sielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS 39 som 
omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiende-
ler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert 
kost. Klassifiseringen gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forret-
ningsmodell for å håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktsfestede kontantstrøm-
mene fra instrumentet. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller 
hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av en endring i virkelig verdi som skyldes 
endring i selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet dersom dette ikke 
medfører en sammenstillingsfeil i resultatmålingen. Konsernet har ennå ikke vurdert hele påvirkningen av standarden 
på regnskapet, men planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft og er godkjent av EU. Standarden trer 
i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2015. Konsernet vil også se på konsekvensene av de gjenstå-
ende delfasene av IFRS 9 når disse er sluttført av IASB.

IFRS 10 ”Consolidated Financial Statements” er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som 
det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet til mor- 
selskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. 
Konsernet har ikke vurdert alle mulige konsekvenser som følge av IFRS 10. Konsernet planlegger å anvende  
standarden fra og med 1. januar 2014.

IFRS 11 ”Joint arrangements” tar bort adgangen til bruk av bruttometoden, likevel slik at lignende regnskapsføring til-
lates i de tilfeller hvor investor har direkte tilgang til eiendeler og forpliktelser. Konsernets vurdering er at eierinteres-
ser i lisenser som behandles som felleskontrollerte eiendeler rammes av disse endringene. Foreløpig vurdering er 
at praksis med forholdsmessig konsolidering blir videreført, men at begrepene knyttet til den regnskapsmessige 
behandlingen endres. Konsernet planlegger å anvende standarden fra og med 1. januar 2014.
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Notes

IFRS 12 ”Disclosures of Interest in Other Entities” inneholder opplysningskravene for økonomiske interesser i dat-
terselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål ”SPE” og andre ikke-
balanseførte selskap. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 12. Konsernet planlegger å anvende 
standarden fra og med 1. januar 2014. 

IFRS 13 ”Fair Value Measurement” definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i
IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggs- 
opplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. 

2.2 Konsolideringsprinsipper

Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der 
bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse 
eiendeler og forpliktelser. Konsernet har ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 13, men vil anvende standarden 
for regnskapsåret 2013. For øvrig er det ingen andre IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som 
forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet. 

a) Datterselskap
Datterselskap er selskap der konsernet har makt til å utforme enhetens finansielle og operasjonelle retnings-
linjer (kontroll), normalt gjennom aksjeeie med mer enn halvparten av stemmerettene. I kontroll- 
vurderingen inkluderes også virkningen av potensielle stemmeretter som kan utøves eller konverteres på 
balansedagen.

Konsernet vurderer også om det foreligger kontroll der man ikke har mer enn 50 % av stemmerettene,  
men likevel i praksis er i stand til å styre finansielle og operasjonelle retningslinjer (såkalt faktisk kontroll).
Faktisk kontroll kan oppstå i situasjoner hvor øvrige stemmeretter er spredt på et stort antall eiere som ikke realis-
tisk er i stand til å organisere sin stemmegivning. I vurderingen av faktisk kontroll tillegges det faktum at konsernet 
kan velge det styret de ønsker avgjørende vekt. Per 31.12.2012 kontrolleres alle konsoliderte datterselskaper 100 % 
av morselskapet, Norwegian Energy Company ASA.

Datterselskap konsolideres fra det tidspunktet hvor konsernet oppnår kontroll, og konsolideringen opphører når 
kontrollen over datterselskapet opphører.

Ved oppkjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av over-
førte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virke-
lig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, 
gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.

Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper. Når oppkjøpet skjer i flere trinn skal eierandel fra  
tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen.

Dersom summen av vederlaget, virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikkekontrol-
lerende eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanse-
føres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, resultatføres differansen.

Konserninterne transaksjoner, mellomværende, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement  
i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjon, elimineres også. Regnskapene 
til datterselskapene omarbeides hvis det er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

b) Avhending av datterselskaper
Ved tap av kontroll måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet. Virkelig 
verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføring, enten som investering i tilknyttet sel-
skap, felleskontrollert virksomhet eller finansiell eiendel. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til 
dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil 
kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet.

c) Andeler i felleskontrollerte eiendeler
En felleskontrollert eiendel er en kontraktsmessig avtale mellom to eller flere parter vedrørende en økonomisk aktivitet 
under felles kontroll. Noreco har eiendeler i lisenser som ikke er egne selskap. Samtlige av disse er knyttet til 
lisenser på norsk, dansk og britisk kontinentalsokkel. Selskapet regnskapsfører investeringer i felleskontrol-
lerte eiendeler (olje- og gasslisenser) ved hjelp av forholdsmessig konsolidering ved å regnskapsfører sin andel 
av eiendelenes inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og kontantstrøm under de respektive postene i selskapets finans-
regnskap.

2.3 Segmentrapportering

Konsernets segment er etablert på grunnlag av den mest hensiktsmessige fordeling av ressurser og
måling av resultat. Segmentrapporteringen vurderes regelmessig av selskapets ledelse. I 2011 og 2012
hadde Noreco ett rapporteringspliktig segment: Utforsking og Produksjon. Geografi er viktig for konsernet, og 
følgelig er informasjon gitt i segmentnoten om hvilke land selskapet har virksomhet. Informasjon om reserver 
er gitt i egen rapport.

2.4 Omregning av fremmed valuta

a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som benyttes der enheten i hovedsak
opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK), som både er den
funksjonelle valutaen til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet.

b) Transaksjoner og balanseposter
Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert
valutagevinst eller -tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen 
resultatføres. Valutagevinster og -tap presenteres som andre finansinntekter eller andre finanskostnader.

c) Konsernselskap
Resultatregnskap og balanse for konsernselskap (ingen med hyperinflasjon) med funksjonell valuta
forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte:

I) Balansen er omregnet til balansedagens kurs.

II)  Resultatregnskapet er regnet om til kvartalsvis gjennomsnittskurs (dersom gjennomsnitt ikke totalt sett gir 
et rimelig estimat på bruk av transaksjonskurs, brukes transaksjonskursen).

III)  Omregningsdifferanser føres over utvidet resultat og spesifiseres separat i egenkapitalen som egen post.

Goodwill og merverdier ved oppkjøp av en utenlandsk enhet behandles som eiendeler og forpliktelser i den 
oppkjøpte enheten og omregnes til balanse-dagens kurs. Valutadifferanser som oppstår føres over utvidet resultat. 
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2.5 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler omfatter produksjonsanlegg, anlegg under utbygging, kontorutstyr, etc. Varige driftsmidler er 
vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsespris med tillegg 
av direkte kostnader herunder kapitalisering av låneutgifter knyttet til anskaffelsen inntil det tidspunkt hvor drifts-
middelet er klart til bruk.

For varige driftsmidler der det påløper en forpliktelse ved nedstengning og fjerning, og denne innregnes
som en forpliktelse, vil denne verdien tillegges anskaffelseskost på tilhørende driftsmiddel. Lånekostnader som 
ikke er direkte henførbare til anskaffelse, bygging eller produksjon av et anleggsmiddel er innregnet i resultat- 
regnskapet i henhold til effektiv rente metode. Kostprisen på et samlet driftsmiddel oppdeles i ulike bestand-
deler og avskrives hver for seg dersom økonomisk levetid på de separate bestanddelene er ulik.

Utgifter for å skifte ut en enkelteiendel innregnes i balanseført verdi dersom det er sannsynlig at fremtidige  
økonomiske fordeler vil tilflyte konsernet og kostnadene kan måles pålitelig. Bokført verdi av eiendelen som 
skiftes ut fraregnes. Kostnadene ved løpende vedlikehold av eiendom, anlegg og utstyr innregnes umiddelbart 
i resultatet når de påløper.

Gevinst eller tap ved salg av et driftsmiddel beregnes som forskjellen mellom salgssum og bokført verdi
og innregnes i resultatregnskapet i linje for «Andre (tap)/gevinster». (se også note 2.6 a) vedrørende goodwill.)

Utgifter relatert til boring og utstyr for letebrønner hvor det foreligger påviste og sannsynlige utbygde reserver, 
balanseføres og avskrives etter produksjonsenhetsmetoden basert på de påviste og sannsynlige reserver man 
forventer å utvinne fra brønnen. Utbyggingskostnader relatert til konstruksjon, installasjon og ferdigstillelse av 
infrastrukturelle anlegg som plattformer, rørledninger og boring av produksjonsbrønner, balanseføres som pro-
duserende olje- og gassfelt. Disse avskrives etter produksjonsenhetsmetoden basert på de påviste  
og sannsynlige utbygde reserver man forventer å utvinne i området i løpet av feltets økonomiske levetid. For 
felt hvor oljeandelen av reservene utgjør det vesentlige av verdien, avskrives balanseførte utgifter basert på 
produserte oljefat. Dette gir en mer korrekt sammenstilling av kostnader og inntekter, enn ved bruk av samtlige 
oljeekvivalenter som produseres. Hvis realisering av de sannsynlige reserver krever ytterligere fremtidige investe-
ringer legges disse til i avskrivningsgrunnlaget.

Ervervede eiendeler som benyttes til utvinning og produksjon av petroleumsforekomster herunder lisens- 
rettigheter, avskrives etter produksjonsenhetsmetoden basert på påviste og sannsynlige reserver.

Kostpris for andre driftsmidler avskrives lineært over økonomisk levetid. Avskrivningshorisont som er
benyttet er som følger:

- kontormaskiner og inventar: 3-5 år

Anlegg under utbygging avskrives ikke før anlegget er i drift.

Avskrivningsmetode, utnyttbar levetid og restverdier revurderes på balansedagen og justeres hvis
nødvendig. Alle endringer i reservene som påvirker avskrivningsberegningen blir reflektert prospektivt.

2.5.1 Varige driftsmidler tilgjengelig for salg

Varige driftsmidler blir klassifisert som holdt for salg når balanseført beløp i hovedsak vil bli realisert ved
en salgstransaksjon og et salg er vurdert som svært sannsynlig. Måling skjer til det laveste av balanseført
verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. 

2.6 Immaterielle eiendeler

a.) Goodwill
Goodwill som oppstår ved kjøp av virksomhet og utgjør vederlag fratrukket Norecos andel av virkelig verdi av 
netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser i den overtatte virksomheten. Etterfølgende måles goodwill til kost-
pris med fradrag for akkumulerte nedskrivninger. Det foretas ikke avskrivninger av goodwill.

Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede omstendigheter som indikerer 
et mulig verdifall. Balanseført verdi sammenlignes med gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdi og 
virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Eventuell nedskrivning kostnadsføres og blir ikke reversert i påfølgende perioder.

Goodwill allokeres ved hvert virksomhetsoppkjøp til kontantstrømgenererende enheter på det nivå ledelsen måler 
den aktuelle investeringen.

Ved salg blir gevinst eller tap beregnet ved å gjøre opp alle balanseførte verdier tilknyttet avhendet eiendel, og vur-
derer dette mot avtalt vederlag justert for eventuelt pro/contra oppgjør. I de tilfeller at avhendet eiendel inngår i 
en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet til, allokeres goodwill til avhendet eiendel basert på relativ 
andel av virkelig verdier som inngår i den spesifikke kontantgenererende enheten for goodwill. Denne metoden 
benyttes med mindre foretaket kan påvise at en annen metode bedre gjenspeiler goodwill som er knyttet til den 
avhendede eiendel.

b.) Lisenser og balanseførte utforskingskostnader
Utforskingskostnader er regnskapsført i henhold til “Successful effort” metoden. Dette betyr at alle utforskings- 
og vurderingskostnader i forberedelse til drift (kjøp av seismikk, seismiske studier, interne timekostnader, osv.) kost-
nadsføres. Unntak er kostnader relatert til kjøp av lisenser og boring av letebrønner. Kostnader for letebrønner blir 
videre behandlet som følger:

-  Kostnader for brønner som resulterer i sikre reserver forblir balanseført, men reklassifiseres til produksjons- 
fasiliteter, når utbyggingen er godkjent og iverksettes.

-  Kostnader for tørre brønner og brønner som ikke har funnet sikre reserver blir kostnadsført i resultat- 
regnskapet når man har samlet tilstrekkelig informasjon til å sluttføre vurderingen.

-  Kostnader pådratt for letebrønner blir midlertidig balanseført inntil det er konkludert på om det er påvist sikre 
reserver eller ikke. I perioden før sikre reserver er påvist og utbygging blir oppstartet blir fortsatt balanseføring 
vurdert i henhold til følgende to vilkår;

- Det er påvist volumer av ressurser og reserver som forsvarer en utbygging til et produserende
 felt, forutsatt at man gjennomfører nødvendige investeringer, og
- Konsernet har tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med å vurdere reserver, økonomi, og operative
 løsninger ved prosjektet. Denne prosessen blir evaluert ved bruk av blant annet følgende
 indikatorer:

- Pågår det, eller er det fastsatte planer for ytterligere letearbeid i prosjektet og/eller at nærliggende  
leteaktivitet forventes å kunne bidra til realisering av konsernet funn (f.eks nye brønner, innhenting  
av ny seismikk, eller nye vesentlige studier).

- Påløper det kostnader i forbindelse med utbyggingsstudier.
- Venter konsernet på myndighetsgodkjennelse eller andre tredjepartgodkjennelser  

for å kunne fortsette prosjektet.
- Venter konsernet på kapasitet i eksisterende transportfasiliteter eller prosessfasiliteter  

som er nødvendige for å produsere eksisterende funn.
- Det er enighet i lisensen om å vente med videre fremdrift vedrørende et spesifikt  

funn til etter at nåværende utbygging(er) er satt i produksjon.
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Balanseførte verdier som ikke kan forsvares ut fra disse kriteriene blir kostnadsført som lete- og vurderings-
kostnader i resultatregnskapet.

Ved kjøp av andeler i undersøkelseslisenser (”farm-in” avtaler) hvor en har avtalt å dekke en andel av selger 
(”farmor”) sine kostnader, blir disse utgiftene regnskapsført på samme måte som egne lete- og vurderings- 
kostnader etter hvert som utgiftene påløper i samsvar med konsernets prinsipp.

Ved tilsvarende salg av andeler i undersøkelseslisenser (”farm-out” avtaler) vil konsernet som oftest gi fra
seg deler av en lisensandel mot at kjøper (”farmee”) bærer noen definerte kostnader.

Selger regnskapsfører ikke noe gevinst/tap men behandler kostnadsbæringen som en kostnadsreduksjon 
etter hvert som kostnadene påløper.

I de tilfeller det er avtalt bæring før regnskapsmessig virkningstidspunkt, kan det være behov for
gevinst/tap beregning.

Unitisering som oppstår når lisenser eller deler av lisenser blir slått sammen medfører normalt ingen regn-
skapsføring. Hvis ny fordeling av eierandeler også medfører delvis kontant betaling, eller at selskapet mottar kon-
tanter, vil et slikt vederlag bli justert mot det balanseførte anleggsmiddelet. Ved eventuell senere redeterminering 
vil det normalt heller ikke være behov for regnskapsføring, så fremt kontanter ikke må benyttes til å gjøre opp ny 
fordeling.

Er feltet hvor unitisering eller redeterminering skjer i produksjonsfasen vil regnskapet bli korrigert for resultat-
poster som endres i forbindelse med at ny eierstruktur blir fastsatt.

2.7 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler

a) Vurderingsenhet
Noreco anvender hvert prospekt, funn, eller felt som vurderingsenhet for allokering av resultat- og balanseposter.

Ved test for verdifall av lisenser og aktiverte utforskingskostnader og produksjonsanlegg gjøres dette for hvert 
prospekt, funn, eller felt, såfremt ikke noen av disse er definert sammen i en kontantgenererende enhet.

For at lete og evalueringseiendeler skal kunne vurderes samlet i en kontantgenererende enhet, skal normalt flere 
funn planlegges å bli bygget ut i en samlet løsning, eller at nye og nærliggende funn planlegges tilkoblet 
samme infrastruktur.

Ferdig utbygde felt som produseres fra samme installasjon vurderes som en samlet kontantgenererende 
enhet. Størrelsen på en kontantgenererende enhet kan ikke være større enn et driftssegment.

Ved test for verdifall av goodwill gjøres dette på samme nivå som goodwill er allokert til. Goodwill i Noreco som 
stammer fra oppkjøpet av Altinex ASA i 2007 er allokert til kontantgenererende enheter som følger; Norge, 
Danmark, og Storbritannia. Det er kun eiendeler og virksomhet som stammer fra Altinex oppkjøpet som inngår 
i disse kontantgenererende enheter.

b) Test for verdifall
Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid og goodwill avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. 
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på 
at fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte beløp. Forskjellen mellom balanseført verdi 
og gjenvinnbart beløp nedskrives. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og 

bruksverdi. Ved vurdering av verdifall grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut 
uavhengige inngående kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes 
mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).

2.8 Finansielle instrumenter

2.8.1 Klassifisering

Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet og utlån og 
fordringer. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler 
ved anskaffelse.

a)  Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell 
eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra 
kortsiktige prissvingninger. Derivater klassifiseres som holdt for handelsformål, med mindre de er en del av en 
sikring. Eiendeler i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler dersom det forventes at de vil bli gjort 
opp innen 12 måneder, ellers klassifiseres de som anleggsmidler.

b) Utlån og fordringer
Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke er derivater og som har faste eller bestembare betalinger, 
og som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 
12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer består av kundefordringer og andre fordringer, samt  
kontanter og kontantekvivalenter i balansen (note 2.11 og 2.12).

2.8.2 Regnskapsføring og måling

Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på avtaletidspunktet, som er den dagen konsernet  
forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi 
over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter.

Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi 
og transaksjonskostnader resultatføres. Finansielle eiendeler fjernes fra balansen når rettighetene til å motta 
kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hoved-
sak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 
og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi. Utlån og 
fordringer måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rente.

Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som ”finansielle eiendeler til virkelig
verdi over resultatet” medtas i resultatregnskapet under ”Andre (tap) gevinster” i den perioden de oppstår.
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2.9 Verdifall på finansielle eiendeler

Eiendeler balanseført til amortisert kost
Konsernet vurderer ved hver balansedato om det finnes objektive bevis på at en finansiell eiendel, eller en 
gruppe av finansielle eiendeler, har falt i verdi. Tap ved verdifall av en finansiell eiendel eller en gruppe av finan-
sielle eiendeler resultatføres bare dersom det er objektive bevis på verdifall som et resultat av én eller flere 
hendelser som har inntruffet etter førstegangs balanseføring (en ”tapshendelse”) og denne tapshendelsen 
(eller hendelsene) påvirker fremtidige estimerte kontantstrømmer på en måte som kan måles pålitelig.

Objektive bevis for at det foreligger tap ved verdifall kan være at debitor eller en gruppe av debitorer opplever  
vesentlige finansielle vanskeligheter, mislighold eller manglende betaling av forfalte renter eller forfalt hoved-
stol, det er sannsynlig at låntaker vil gå konkurs eller gjennomgå en finansiell restrukturering, observerbare 
opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i de estimerte fremtidige kontantstrømmene, for 
eksempel endringer i restanser, eller andre økonomiske forhold som korrelerer med mislighold.

Under kategorien utlån og fordringer måles størrelsen på tapet til differansen mellom eiendelens balanseførte 
verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmer (eksklusive fremtidige kredittap som ikke har 
påløpt) diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente. Eiendelens balanseførte verdi 
reduseres og tapsbeløpet resultatføres. Dersom et utlån eller en investering har variabel rente, er diskon-
teringsrenten for måling av verdifall den løpende effektive renten fastsatt i henhold til låneavtalen. Som en 
praktisk tilnærming, kan konsernet også måle verdifall på grunnlag av instrumentets virkelige verdi ved bruk av 
en observerbar markedspris.

Dersom verdifall senere reduseres, og reduksjonen objektivt kan knyttes til en hendelse (for eksempel en for-
bedring av debitors kredittverdighet) som inntreffer etter at verdifallet ble innregnet, skal det tidligere resultat-
førte verdifallet reverseres i resultatregnskapet.

2.10 Derivater og sikring

Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontraktene inngås, og deretter løpende til virkelig 
verdi. Regnskapsføringen av tilhørende gevinster og tap avhenger av hvorvidt derivatet er utpekt som et sikrings- 
instrument og eventuelt type sikring. Konsernet øremerker enkelte derivater i en av følgende sikringstyper:

a)   sikring av virkelig verdi av en balanseført eiendel eller forpliktelse eller et ikke-balanseført  
bindende tilsagn (verdisikring)

b)  sikring av variabilitet i kontantstrømmer knyttet til en særskilt risiko i en balanseført eiendel,  
forpliktelse eller svært sannsynlig planlagt transaksjon (kontantstrømsikring)

Ved inngåelse av sikringsforholdet dokumenterer konsernet sammenhengen mellom sikringsinstrumentene og 
sikringsobjektene, i tillegg til formålet med risikostyringen og strategien bak de forskjellige sikrings- 
transaksjonene. Konsernet dokumenterer også sin vurdering av hvorvidt derivatene som benyttes er svært 
effektive i å utligne endringene i virkelig verdi eller kontantstrøm knyttet til sikringsobjektene. Slike vurderinger 
dokumenteres både ved inngåelse av sikringsforholdet og løpende i sikringsperioden.

Konsernet har for tiden ingen derivater som er øremerket til verdisikring.

Virkelig verdi av derivatene brukt i sikringsrelasjoner, og endringer i egenkapitalen som følge av sikring, og
som er ført over utvidet resultat vises i note 19. Virkelig verdi av et sikringsderivat klassifiseres som omløps- 
middel eller kortsiktig gjeld, bortsett fra når det er vesentlige verdier som knytter seg til avtaler med  
gjenværende løpetid på sikringsobjektet som overstiger 12 måneder. Derivater holdt for handelsformål klassifiseres 
som omløpsmiddel eller kortsiktig gjeld.

Kontantstrømsikring
Den effektive delen av endring i virkelig verdi på derivater som øremerkes og kvalifiserer som sikrings-instrument 
i en kontantstrømsikring, regnskapsføres over utvidet resultat. Gevinst og tap på den ineffektive delen resultat-
føres som ”Andre (tap) gevinster”.

Sikringsgevinster eller -tap som er ført over utvidet resultat og akkumulert i egenkapitalen omklassifiseres til 
resultatregnskapet i den perioden sikringsobjektet påvirker resultatet (for eksempel når det planlagte sikrede 
salget finner sted). Gevinster eller tap som knytter seg til den effektive del av rentebytteavtaler som sikrer lån 
med flytende rente resultatføres under ”Finanskostnader”. Gevinsten eller tapet som knytter seg til den  
ineffektive delen resultatføres som ”Andre (tap) gevinster”.

Når et sikringsinstrument utløper eller selges, eller når en sikring ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikrings-
bokføring, forblir samlet gevinst eller tap ført over utvidet resultat i egenkapitalen og blir omklassifisert til resultatet 
samtidig med at den sikrede transaksjonen blir resultatført. Hvis en sikret transaksjon ikke lenger forventes å 
bli gjennomført omklassifiseres balanseført beløp i egenkapitalen umiddelbart til resultatregnskapet på linjen 
”Andre (tap) gevinster”.

2.11 Kundefordringer

Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen. 
Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette 
ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggsmidler.

Kundefordringer måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes kunde-
fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente, fratrukket avsetning for inntruffet tap.

2.12 Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investe-
ringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt. I balansen er kassekreditt 
inkludert i lån under kortsiktig gjeld. 

2.13 Mer-/mindreuttak av hydrokarboner

Meruttak av hydrokarboner presenteres som kortsiktig gjeld, mindreuttak av hydrokarboner presenteres
som kortsiktig fordring. Verdi av mer-/mindreuttak settes til estimert salgsverdi fratrukket estimerte salgskostnader 
(virkelig verdi). Mer- og mindreuttak av hydrokarboner presenteres brutto i regnskapet.

Regnskapsmessig behandles postene som finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat.
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2.14 Aksjekapital og overkurs

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Kostnader som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller 
opsjoner med fradrag for skatt, føres direkte som en reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen.

2.15 Leverandørgjeld

Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære 
driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette 
ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig.

Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandør-
gjeld til amortisert kost ved bruk av effektiv rente.

2.16 Lån

Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader.  
I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen 
mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets 
løpetid som del av effektiv rente.

Lån klassifiseres som langsiktig hvis avtalt forfall er mer en 12 måneder fra balansedagen. Hvis konsernet er i 
brudd med lånebetingelser på balansedagen, og henstand ikke er innvilget før eller på balansedagen med 12 
måneders varighet etter balansedagen, klassifiseres gjeld som kortsiktig selv om forventet forfall er etter 12 
måneder fra balansedagen. Ved brudd som medfører reklassifisering relaterer seg til lån med kryssmislighold- 
bestemmelser i låneavtalen, blir alle lån som inngår i slik kryssmisligholdbestemmelser
reklassifisert.

Kostnader knyttet til etablering av trekkrettigheter balanseføres i påvente av låneopptak dersom det er sannsyn-
lig at lån blir trukket opp. Kostnadene føres senere til fradrag på lånet ved opptrekk. Dersom det ikke anses 
sannsynlig at hele eller deler av trekkrettigheten blir trukket opp balanseføres honoraret som forskuddsbetalte 
likviditetstjenester og kostnadsføres over perioden rettigheten gjelder for. 

2.17 Lånekostnader

Lånekostnader fra generell og spesifikk finansiering knyttet til anskaffelse, konstruksjon eller produksjon av 
kvalifiserende eiendeler, som er eiendeler som det vil ta en betydelig periode å ferdigstille for tiltenkt bruk eller 
salg, aktiveres som en del av anskaffelseskosten for eiendelen frem til tidspunktet når eiendelen i all hovedsak 
er klar for tiltenkt bruk eller salg.

Eventuelle kapitalinntekter fra midlertidig plasseringer av lånebeløp som ennå ikke er benyttet til anskaffelse 
av en kvalifiserende eiendel skal trekkes fra rentekostnader som aktiveres som en del av anskaffelses- 
kosten for eiendelen.

Alle andre rentekostnader kostnadsføres i den perioden de påløper.

2.18 Sammensatte finansielle instrumenter

Sammensatte finansielle instrumenter utstedt av konsernet omfatter konvertible lån som innehaveren kan kon-
vertere til aksjekapital, der antall aksjer som skal utstedes ikke varierer med endringer i virkelig verdi av aksjene.

Gjeldsdelen i det sammensatte finansielle instrumentet innregnes til virkelig verdi lik tilsvarende gjeld som ikke 
har en tilknyttet konverteringsopsjon. Egenkapitaldelen innregnes første gang som differansen mellom virkelig verdi 
av det sammensatte instrumentet som helhet og virkelig verdi av gjeldsdelen.

Direkte transaksjonsutgifter blir fordelt på gjelds- og egenkapitaldelen av instrumentet i forhold til fordelingen ved 
førstegangs balanseføring.

Lån er klassifisert som kortsiktige med mindre konsernet har en ubetinget rett til å utsette oppgjør minst 12 
måneder etter balansedagen.

2.19 Resultatskatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Skatt innregnes i resulta-
tet med unntak av skatt relatert til virksomhetssammenslutning, eller til poster som er innregnet i utvidet resultat.

Skattekostnaden utgjør forventet betalbar skatt eller til gode skatt på årets skattepliktige resultat, endring i 
utsatt skatt og korreksjoner for eventuelle endringer fra tidligere år. Beregning av skatt gjøres på grunnlag av 
skattesatser gjeldende på balansedagen. Betalbar skatt i balansen inkluderer også betalbar skatt som oppstår i 
forbindelse med beslutning om utbytteutbetaling. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på forskjeller mellom 
regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.
Utsatt skatt er ikke innregnet for;

-  midlertidige forskjeller ved første gangs innregning av eiendeler og forpliktelser i en transaksjon som  
ikke er en virksomhetssammenslutning og som ikke påvirker regnskapsmessig eller skattemessig resultat

-  midlertidige forskjeller relatert til investeringer i datterselskap og felleskontrollerte virksomheter  
den grad det ikke er sannsynlig at de vil reversere innen overskuelig fremtid

-  midlertidige forskjeller relatert til første gangs innregning av goodwill

Konsernet balansefører utsatt skattefordel i den grad det er sannsynliggjort at en kan benytte seg av den 
utsatte skattefordelen. Den balanseførte utsatte skattefordel reduseres i den grad det ikke lenger er sannsyn-
liggjort at skattefordelen vil bli realisert. 

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med basis i forventet fremtidig nominell skattesats til deselskapene 
hvor det har oppstått midlertidige forskjeller.

Selskaper som driver petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel ilegges en særskatt på resultatet fra 
petroleumsvirksomheten. Særskatten ilegges for tiden med en skattesats på 50 % i Norge og kommer i tillegg 
til ordinær inntektsskatt på 28 %, slik at total marginal skattesats på resultatet fra petroleumsvirksomheten 
utgjør 78 %. Grunnlaget for beregning av petroleumsskatt tilsvarer grunnlaget for beregning av normal inntekts-
skatt, med unntak av resultat av poster knyttet til selskapets virksomhet på land ikke kommer til fradrag, og 
at det innrømmes en friinntekt med 7,5 % per år. Friinntekten beregnes basert på investeringer i offshore pro-
duksjonsinstallasjoner. Friinntekten kommer til fradrag i skattepliktig inntekt i fire år, fra og med året investe-
ringen blir foretatt. Friinntekten innregnes i det året den kommer til fradrag i selskapets selvangivelse og påvirker 
periodeskatt. Ikke benyttet friinntekt har ubegrenset fremføringsadgang. I henhold 
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til petroleumsskatteloven beskattes salg av olje etter normpris. I regnskapet er forskjellen mellom normpris og 
faktisk oppnådd pris behandlet som en permanent forskjell. Underskudd til fremføring blir renteberegnet med 
en fastsatt rentesats per år. Denne er for 2012 1,5 %.

Gjeldsrenter på rentebærende gjeld fordeles mellom sokkel og landdistriktet. Fradrag på sokkelen beregnes som 
netto finanskostnader på rentebærende gjeld multiplisert med 50 % av forholdet mellom skattemessig verdi av for-
muesobjektene tilordnet sokkelen og gjennomsnittlig rentebærende gjeld. Den resterende del av netto finansposter 
overføres til land. Netto finanskostnader land kan overføres mot sokkel (28 %) jf. ptrskl §3d.

Petroleum skatteloven har også regler som gir adgang til å kreve utbetalt skatteverdien av underskudd som 
oppstår i letevirksomhet på norsk sokkel. Ved skattemessig underskudd i konsernselskaper som driver med 
letevirksomhet på norsk sokkel søker selskapet om refusjon av skattebeløpet for et slikt underskudd. 
Fordringen som da oppstår balanseføres som kortsiktig fordring blant omløpsmidlene, under posten «Til gode 
skatt» Dersom det ved opphør av særskattepliktig virksomhet foreligger et udekket underskudd, kan den skat-
tepliktige kreve utbetalt fra staten skatteverdien av slikt underskudd jf. ptrskl §3c. Beløpet fastsettes av lignings-
myndighetene ved ligningen for det året den særskattepliktige virksomheten opphører og kommer til utbetaling 
desember påfølgende år.

I Storbritannia er olje og gass selskaper gjenstand for en selskapskatt på 30 %, i tillegg er det 32 % særskatt 
relatert til lete- og produksjons virksomhet på britisk kontinentalsokkel. Investeringer kan fradrages 100 % i året 
investeringen foretas. Underskudd kan fremføres på ubestemt tid og underskuddet gis et årlig påslag på 10 % 
(6 % før 2012) opptil 6 år. Finanskostnader kommer kun til fradrag i selskapsskatten, ikke i særskatten.

I Danmark er maksimal marginalskatt for olje og gass selskaper på 70 %, hvorav 25 % relaterer seg til ordinær  
selskapsskatt. Med gjeldende oljeprisnivå vil ikke den ekstra petroleumsskatten slå inn for de danske selska-
pene. Gjeldende skattesats for de danske selskapene er dermed 25 %. Danske myndigheter gjennomgår for 
tiden skattesystemet, og endringer er foreslått men foreløpig ikke vedtatt i Folketinget. Norecos foreløpige vur-
dering er at de foreslåtte endringer ikke vil ha vesentlige negativ påvirkning på konsernets regnskap, hvis fore-
slåtte endringer vedtas.

2.20 Pensjon

Selskapet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner som gjelder opp til 12 G. Pensjonsordningene er finansiert 
gjennom innbetalinger til forsikringsselskap.

Ansatte i den norske delen av konsernet har en kollektiv(sikret) pensjonsordning. Ordningen er definert som 
ytelsesplan. I Danmark har konsernet en innskudds plan.

a) Innskuddsplaner
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalings-
forpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskudds-
betalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere 
framtidige innbetalinger.

b) Ytelsesplaner
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjons- 
ordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering.

Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanse-
førte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig 
verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og 
ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes 
årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.

Diskonteringsrenten er basert på avkastning av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) på balansedagen som har for-
fallsdatoer som sammenfaller med konsernets pensjonsforpliktelse.

2.21 Aksjeverdibasert avlønning

Konsernet har flere aksjeverdibaserte avlønningsplaner hvor selskapene mottar tjenester fra de ansatte som 
motytelse for egenkapitalinstrumenter (opsjoner) i konsernet. Virkelig verdi av de tjenester som enhetene har 
mottatt fra de ansatte som motytelse for de tildelte opsjonene regnskapsføres som en kostnad. Det totale beløpet 
som kostnadsføres over opptjeningsperioden bestemmes basert på virkelig verdi på tildelingstidspunktet av de 
tildelte opsjonene og forventet antall opsjoner som opptjenes.

Virkelig verdi:
- inkluderer effekter av selskapets aksjepris
-   tar ikke hensyn til virkningen av eventuelle  innvinningsbetingelser som ikke er markedsbetingelser 
(for eksempel mål for lønnsomhet, salgsvekst eller det å forbli en ansatt over en viss tid)

Innvinningsbetingelser som ikke er markedsbetingelser påvirker hvor mange opsjoner som forventes å bli opp-
tjent. Det totale beløpet kostnadsføres over hele innvinningsperioden (som er perioden for når alle spesifikke 
innvinningsbetingelsene må oppfylles). I de tilfellene hvor ansatte yter tjenester før tildelingsdatoen vil virkelig 
verdi på tildelingsdatoen estimeres for å beregne det beløp som kostnadsføres for perioden frem til tildelings-
datoen.

På hver balansedag revurderer selskapet sine estimater for antall opsjoner som forventes å bli innvunnet.
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Selskapet regnskapsfører den eventuelle effekten av endringen av de opprinnelige estimatene i resultatet med 
en tilsvarende justering mot egenkapitalen.

Når opsjonene utøves, utsteder selskapet nye aksjer. Mottatt vederlag ved opsjonsutøvelse fratrukket direkte 
henførbare transaksjonskostnader krediteres aksjekapitalen (nominell verdi) og overkurs når opsjonene utøves.

Betalbar arbeidsgiveravgift knyttet til tildelte opsjoner behandles som en del av den aksjeverdibaserte betalings-
ordningen. Arbeidsgiveravgiften behandles som en aksjeverdibasert betalingsordning som gjøres opp i kontanter.

2.22 Avsetninger

En avsetning blir balanseført når selskapet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av 
hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk 
oppgjør som følge av forpliktelsen og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetningen utgjør nåverdien 
av forventet fremtidig kontantstrøm, neddiskontert med en markedsbasert diskonteringsrente før skatt. Renten 
hensyntar tidsverdien av penger og risikoen knyttet til forpliktelsen. Endringen i avsetningen som følge av endring 
i tidsverdien innregnes som finanskostnad.

2.22.1 Fjerningsforpliktelser

Bokførte avsetninger for fjerningsforpliktelser i balansen gjenspeiler estimater på forventede kostnader til ned-
stengning og fjerning av brønner og produksjonsanlegg benyttet til produksjon av hydrokarboner. Nedstengnings- 
og fjerningsforpliktelsene måles til nåverdi av den forventede fremtidige kostnad. Beregning av forpliktelsen 
baseres på dagens krav for fjerning og tilbakediskonteres til nåverdi. Diskonteringsfaktor som benyttes er kon-
sernets gjennomsnittlige lånerente. Forpliktelsene innregnes på det tidspunkt de oppstår, og reguleres 
løpende ved endringer i krav, prisnivå, etc. Motverdien av avsatt forpliktelse innregnes som del av kostprisen 
til den relaterte eiendelen og avskrives sammen med denne. Endringer av estimat for nedstenging og fjerning 
behandles som en justering av forpliktelsen med tilsvarende justering av eiendelen. Økt forpliktelse som følge 
av tidsverdien innregnes i resultatet som finansiell kostnad.

2.23 Betingede eiendeler og forpliktelser

Med betingede forpliktelser menes:

-  mulige forpliktelser som følge av tidligere hendelser hvor forpliktelsens eksistens avhenger av fremtidige hendelser
-  forpliktelser som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at de vil medføre utbetalinger
-  forpliktelser som ikke kan måles med tilstrekkelig pålitelighet

Det er særskilt opplyst i noter om vesentlige betingede forpliktelser med unntak av betingede forpliktelser hvor 
sannsynligheten for forpliktelsen er lav.

En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men er særskilt opplyst i noter dersom det foreligger 
en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte konsernet.

2.24 Inntektsføring

Inntekter fra produksjon av olje, gass og NGL (hydrokarboner) inntektsføres etter konsernets andel av produk-
sjon i de enkelte lisenser konsernet deltar i, uavhengig om produksjonen er solgt (rettighets-metoden). Mer-/
mindreuttak av hydrokarboner som følge av rettighetsmetoden verdsettes til estimert salgsverdi fratrukket esti-
merte salgskostnader på balansedagen. Mer-/mindreuttak oppstår når konsernet har løftet og solgt mer- eller 
mindre hydrokarboner fra et produserende felt enn hva konsernet er berettiget til på løftetidspunktet. Se for 
øvrig note 2.13 for beskrivelse av regnskapsprinsipper for regnskapsmessig behandling av Mer-/mindreuttak 
av hydrokarboner i balansen.

2.25 Produksjonskostnader

Produksjonskostnader er kostnader som kan henføres direkte til produksjon av hydrokarboner som f.eks kost-
nader ved å drifte og vedlikeholde produksjonsanlegg og installasjoner. Kostnadene består i all vesentlighet av 
arbeidstimer, forsikringer, prosesseringskostnader, miljøavgifter, transportkostnader, etc.

2.26 Renteinntekter

Renteinntekter resultatføres i henhold til effektiv rentes metode. Ved nedskrivning av lån og fordringer, reduse-
res fordringens balanseførte verdi til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert fremtidig kontantstrøm 
diskontert med opprinnelig effektiv rente. Etter nedskrivning resultatføres renteinntekter basert på amortisert 
kost og opprinnelig effektiv rentesats.

2.27 Leieavtaler

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som 
operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insen-
tiver fra utleier) kostnadsføres etter hvert som de påløper.

2.28 Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kon-
tanter, bankinnskudd og kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan 
konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 
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2.29 Hendelser etter balansedagen

a.) Generelt om hendelser etter balansedagen
Hendelser som inntreffer mellom utløpet av rapporteringsperioden og frem til offentliggjøring av kvartalseller 
årsregnskap blir hensyntatt hvis hendelsen er av en slik art at den gir ny informasjon om forhold som forelå 
på balansedagen.

b.) Behandling av informasjon om tørre/ikke- 
kommersielle brønner etter utløpet av rapporteringsperioden
Noreco kostnadsfører balanseførte borekostnader knyttet til et prospekt hvis det blir klart i perioden etter  
rapporteringsperioden og frem til tidspunkt for offentliggjøring av kvartalsrapport eller årsrapport at pågående 
brønnboring ikke har identifisert et drivverdig funn.

Det samme gjelder hvis ny informasjon avklarer kommersialitetsvurderingen knyttet til et tidligere boret pro-
spekt, hvor kommersialitetsvurderingen ikke ble fullført ved avslutning av boreoperasjonen.

2.30 Korreksjon av feil i tidligere perioder

Ved avdekking av vesentlige feil i tidligere rapporterte kvartals eller årsregnskap, blir slike feil korrigert i henhold 
til reglene i IAS 8, hvor historiske tall korrigeres retrospektivt og innarbeides i sammenligningstall og inngående 
balanse. Se note 5 for korreksjoner som er gjennomført i 2012.

2.31 Prinsippendringer

a) Verdiendring på finansielle instrumenter relatert til driftsposter
Verdiendring knyttet til put opsjoner relatert til sikring av oljepris har tidligere blitt presentert som en justering av 
konsernets driftsinntekter. Denne praksisen er endret fra og med 2012. Nytt prinsipp medfører at verdiendring 
inkluderes i regnskapslinjen for Andre (tap) og gevinster, som også inngår i driftsresultatet.

b) Gevinst og tap ved salg eller farm-out av lisenser
Gevinster og tap ved salg eller farm-out transaksjoner er tidligere presentert som ”Annen inntekt” og inkludert i 
”Sum driftsinntekter”. Noreco endrer fra og med 2012 presentasjonsprinsipp hvor både gevinster og tap ved 
salg eller farm-out transaksjoner presenteres på linjen Andre (tap)/ gevinster.

3 Finansiell risikostyring

3.1 Finansielle risikofaktorer

Finansiell risiko

Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko gjennom bruk av ulike typer finansielle instrumenter. 
Konsernet benytter seg av banklån og obligasjonslån for å finansiere selskapets virksomhet, samt investering 
i ny virksomhet. Gjennom den daglige drift benyttes også finansielle instrumenter som bankinnskudd, fordrin-
ger og leverandør- og annen kortsiktig gjeld. For sikringsformål for vesentlige poster i balanse eller vesentlige 
kontantstrømmer, benyttes også enkelte finansielle derivater som opsjoner, valutasikring, rentebytteavtaler og 
terminkontrakter.

De vesentligste finansielle risiki konsernets aktiviteter medfører er: valutarisiko, prisrisiko, kredittrisiko, likvidi-
tetsrisiko og renterisiko.

Likviditetsrisiko

Styring av likviditetsrisiko innebærer å vedlikeholde en tilstrekkelig beholdning av likvider og lett omsettelige 
verdipapirer og å ha finansieringsmuligheter i form av trekkfasiliteter. Konsernets har en forretningsmodell som 
medfører en aktiv forvaltning av selskapets lisensportefølje. Det innebærer blant annet at konsernet skal 
kunne delta i utviklingen fra lete fasen til innlevering av plan for utbygging og drift med påfølgende utbygging 
og produksjon. Samtidig skal en drive en aktiv vurdering av hver enkelt lisens med hensyn til hvilken verdiut-
vikling som er optimal for konsernet; Salg eller fortsatt deltakelse i lisensen. I tillegg arbeider ledelsen løpende 
med å tilpasse konsernets kontantstrøm i forhold til låneforpliktelser.

Selskapets likviditetsreserver ved begynnelsen av 2013 var tilfredsstillende, men blant annet avhengig av plan-
lagt oppstart av felt under utbygging ikke blir vesentlig forsinket, eksisterende produksjonsvolumer holder seg 
stabile og at det for øvrig ikke forekommer vesentlige avvik fra eksisterende prognoser. Gjennom 2013 vil sel-
skapet fortsette investeringene i utforskingsbrønner, men forventer at oppstart av produksjon fra Huntington-
feltet i Storbritannia, samt utbetaling av skatteverdien av sokkelunderskudd for Norwegian Energy Company 
ASA i desember 2013, vil gjør det mulig å nedbetale en vesentlig del av selskapets utestående lån som forfal-
ler innen utgangen av 2013. Selskapets egne prognoser tilsier at likviditeten vil være tilstrekkelig i de kom-
mende 12 måneder. Disse prognosene baserer seg på et antall forutsetninger knyttet til fremtidige driftsmes-
sige forhold, markedsforhold og tidspunkter for visse hendelser. Dersom noen av disse forutsetningene skulle 
vise seg og ikke slå til, kan det bli nødvendig for selskapet å skaffe tilleggsfinansiering gjennom utstedelse av 
ny gjeld eller egenkapital, reforhandling av eksisterende låneavtaler, eller salg av eiendeler.

Selskapet har som mål å redusere finansieringskostnadene over tid, og vil til en hver tid arbeide mot en
mer optimal sammensetning av gjeld.

Konsernet har gjennom flere lånefasiliteter sikret tilstrekkelig fleksibilitet i finansieringen. Dette vil sammen med frie 
likvider, god kontantstrøm fra drift og aktiv porteføljeforvaltning gir trygghet for at konsernet har sikret finansiering til 
drift og videre investeringer. Se note 30 Operasjonelle leieavtaler, note 18 Bankinnskudd, kontanter og kontant-
ekvivalenter og note 24 Rentebærende gjeld.
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Valutarisiko

Konsernet består av selskaper med funksjonell valuta i USD, GBP og NOK. Konsernet eksponeres for valutarisiko på 
betalingsstrømmer i annen valuta enn den funksjonelle valutaen, hovedsakelig knyttet til forholdet mellom NOK 
og USD, DKK og USD, og GBP og NOK. Konsernet tilstreber å sikre vesentlige poster i annen valuta enn funksjonell 
valuta mot fluktuasjoner i kurser. Dette innebærer at vesentlige kontantstrømmer som blant annet skatt, sikres ved 
bruk av valutaterminkontrakter. I tillegg konverteres inntekter i annen valuta løpende til funksjonell valuta. Det var ingen 
utestående valuta derivater ved årets slutt. Se note 17 Kundefordringer og andre fordringer, note 18 Bankinnskudd, 
kontanter og kontantekvivalenter, note 19 Derivater, note 24 Rentebærende gjeld og note 25 Leverandørgjeld og annen 
kortsiktig gjeld.

En endring i periodens gjennomsnittskurs på USD med +/- 10 % ville utgjort en endring i konsernets drifts- 
inntekter med 83 millioner kroner. Årsresultatet ville tilsvarende blitt endret med 54 millioner kroner med en 
slik endring av inntektene.

Prisrisiko

Vesentligste risiko for selskapets inngående kontantstrøm er foruten valutakurs, knyttet til prisutvikling på olje 
og gass. For å sikre seg mot deler av denne risiko inngår konsernet salgsopsjoner som angir et gulv for pris-
setting av deler av selskapets oljeproduksjon. Opsjonene gir en rett, men ingen plikt til salg av olje til en angitt 
minstepris. Dersom oljepris i markedet overstiger utøvelsespris i opsjonene, som p.t er på hhv USD 70 og USD 
75, benyttes ikke opsjonene og konsernet oppnår markedspris. Denne sikring behandles ikke som sikring i 
regnskapet, jf. note 19 for Derivater.

Renterisiko

Lån med flytende rente medfører en renterisiko for konsernets fremtidige kontantstrøm. Fastrente utsetter 
konsernet for risiko (underkurs/overkurs) knyttet til endringer i markedsrenten. Konsernet har totalt 3 974 mil-
lioner kroner i rentebærende gjeld (pålydende verdi) hvorav 1 862 millioner kroner er kortsiktig. Av konsernets 
gjeld er 1 825 millioner kroner lån med fast rente. Resterende, 2 129 millioner kroner er lån med flytende 
rente. Noreco har sikret seg fast rente også for de obligasjonslån som har flytende rente, se spesifikasjon 
vedrørende disse rentebytteavtalene i note 19 Derivater.

Alle bankinnskudd (604 millioner kroner) er til flytende rente. Nærmere opplysninger om konsernets rentebæ-
rende gjeld er gitt i note 24.

Etter selskapets vurdering har konsernet gjennom rentebytteavtaler og fastrentelån redusert risiko-eksponeringen 
mot endringer i markedsrenten til et akseptabelt nivå.

Kredittrisiko

Konsernets vesentligste kredittrisiko er knyttet til bokførte fordringer og virkelig verdi av finansielle derivater. 
Kredittrisikoen knyttet til produksjon og salg av olje, gass og NGL anses som begrenset da salg er knyttet opp 
mot store oljeselskap med god soliditet. Se note 17 Kundefordringer og andre fordringer som også gir en over-
sikt over maksimal kredittrisiko.

Motpart i handel med derivater er store internasjonale banker hvor kredittrisikoen anses som lav.

3.2 Risiko knyttet til kapitalforvaltning

Konsernets målsetning for kapitalstyring er å sikre konsernets muligheter til å fortsette som et “going concern” 
for å gi avkastning til aksjeeierne og til fordel for andre interessenter, samt å opprettholde en optimal kapital-
struktur for å minimere kapitalkostnaden.

Konsernet styrer kapitalstrukturen i forhold til risikoen. Styringen av kapitalstrukturen innebærer å aktivt over-
våke og justere sammensetningen av finansieringsinstrumenter i forhold til endringer i økonomiske forhold og 
risikoen forbundet med de underliggende eiendeler. For å opprettholde ønsket kapitalstruktur kan konsernet 
refinansiere gjeld, kjøpe eller utstede nye aksjer eller gjeldsinstrumenter eller selge eiendeler.

Konsernet overvåker gjelden med basis i løpende og fremtidig estimert egenkapitalandel og ”gearing ratio”.  
Se definisjon og ytterligere informasjon vedrørende disse nøkkeltall i note 24.

4  Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige  
vurderinger

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, 
inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige under nåværende omstendigheter.

4.1  Viktige regnskapsestimater og forutsetninger

Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskaps- 
estimater som følger av dette vil pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater 
og antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi 
på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor.

a) Estimert verdifall på goodwill
Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf note 2.6. Gjenvinnbart beløp fra kontant-
genererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av esti-
mater (note 12). Det oppstod et tap ved verdifall i løpet av 2012 på 118 millioner kroner, fordelt med 83 mil-
lioner kroner vedørende kontantgenererende enhet for Storbritannia, og 35 millioner kroner vedrørende Norge. 
Dette medførte at bokført verdi av de kontantgenererende enhetene for disse land ble nedskrevet til gjenvinn-
bart beløp. Dersom estimatet på oljepris pr. 31. desember 2012 ble redusert med 5 %, for eksempel fra 108 
USD per fat til 103 USD per fat, ville dette medføre en ytterligere nedskrivning på goodwill med 120 millioner 
kroner. Dersom anvendt diskonteringssats etter skatt i disse kontant-genererende enhetene i tillegg ble økt 
med 1 % (fra 9 % til 10 %) ville dette medføre en ytterligere nedskrivning av goodwill med 19 millioner kroner.

b) Estimert gjenvinnbart beløp på immaterielle eiendeler
Konsernets balanseførte immaterielle eiendeler med ubestemt levetid vil være gjenstand for årlig test for verdifall. 
Dette gjelder for goodwill. Konsernets virksomhet påvirkes i stor grad av endringer i hydrokarbonpriser og end-
ringer i valutakurs på USD. En nedgang i oljepris vil påvirke konsernets kontantstrømmer betydelig. Forventning 
til fremtidig oljepris er også en viktig faktor når det avgjøres om funn er økonomiske drivverdige. Videre påvirker 
også oljepris konsernets leteaktivitet.
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c) Estimert gjenvinnbart beløp på varige driftsmidler
Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på varige driftsmidler, jf. note 2.7. Gjenvinnbart
beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som 
krever bruk av estimater (note 13). Det oppstod et tap ved verdifall i løpet av 2012 på 303 millioner kroner. 
Dette medførte at bokført verdi av enkelte eiendeler ble nedskrevet til gjenvinnbart beløp. Dersom estimatet 
på oljepris pr. 31. desember 2012 ble redusert med 5 %, for eksempel fra 108 USD per fat til 103 USD per 
fat, ville dette medføre en ytterligere nedskrivning på varige driftsmidler med 36 millioner kroner etter skatt. 
Dersom anvendt diskonteringssats etter skatt i disse kontantgenererende enhetene ble økt med 1 % (fra 9 % til 
10 %) ville dette medføre en ytterligere nedskrivning av varige driftsmidler med 36 millioner kroner etter skatt.

d) Avskrivninger og nedskrivninger
Påviste og sannsynlige reserver brukes til beregning av produksjonsmengder benyttet til avskrivninger.
Reserveestimater benyttes også under nedskrivningstesting av lisensrelaterte eiendeler. Endringer i reserve- 
estimater kan for eksempel forårsakes av pris- og kostnadsendringer. Endringer i produksjonsprofil kan oppstå 
som følge av ny informasjon om reservoaret. Fremtidige endringer i påviste og sannsynlige olje- og gassreserver 
kan ha vesentlig innvirkning på avskrivningene, tidspunkt for fjerning, samt nedskrivningstesting av lisens- 
relaterte eiendeler. Dette kan ha vesentlig negativ eller positiv innvirkning på driftsresultat som følge av økte 
eller reduserte avskrivninger, eller som følge av nedskrivninger eller reverseringer av tidligere gjennomførte ned-
skrivninger.

e) Estimert virkelig verdi av finansielle eiendeler
På hver balansedag vurderes hvorvidt det er objektive bevis for at finansielle eiendeler eller grupper av finansielle 
eiendeler er verdiforringet. Konsernet har blant annet en fordring på forsikringsoppgjør, hvor man må estimere 
hva som forventes å bli endelig utbetaling for å gjennomføre nedskrivingsvurdering i henhold til IAS 39.

f) Resultatskatt
Alle tall rapportert i resultatregnskapet og balansen er basert på Norecos skatteberegninger, og er å anse som 
estimater frem til ligningen for hvert enkelt år er oppgjort. Norske skattemyndigheter kan være av en annen 
oppfatning enn selskapet med tanke på hva som er letekostnader og sokkelunderskudd etter 
Petroleumsskatteloven. Se også note 15.

g) Pensjonsforpliktelse
Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av flere ulike faktorer som er bestemt av en rekke aktuar- 
messige forutsetninger. Forutsetningene som benyttes ved beregning av netto pensjonskostnad (inntekt) inkluderer 
diskonteringsrenten. Endringer i disse forutsetningene vil påvirke balanseført verdi av pensjonsforpliktelsene.

Konsernet bestemmer egnet diskonteringsrente ved utgangen av hvert år. Dette er renten som skal brukes til å 
beregne nåverdien av fremtidige estimerte utgående kontantstrømmer som kreves for å gjøre opp pensjons-
forpliktelsene. Ved fastsettelse av egnet diskonteringsrente, ser konsernet hen til renten på foretaksobligasjo-
ner av høy kvalitet eller statsobligasjoner som er utstedt i den valuta pensjonen blir utbetalt i og som har for-
fall tilnærmet likt den relaterte pensjonsforpliktelsen. En del andre pensjonsforutsetninger er blant annet 
basert på markeds-betingelser. Tilleggsinformasjon er gitt i note 22.

h) Fjerningsforpliktelse
Virksomhet ved utvinning av olje og gass medfører lovpålagt krav om nedstengning og fjerning ved produksjo-
nens opphør. En er i regnskapene pålagt å avsette for disse fremtidige nedstengnings- og fjerningskostnadene 
på det tidspunkt det lovpålagte krav har oppstått. Kostnadene vil ofte påløpe langt frem i tid og det innebærer 
stor usikkerhet rundt omfang og kompleksitet ved nedstengning og fjerning. Estimater for de fremtidige kost-
nader gjøres på kjent teknologi for fjerning, en forventning om fremtidig prisnivå og en forventing om fremtidig 
nedstengnings- og fjerningstidspunkt. Dette diskonteres til nåverdi ved bruk av estimert diskonteringsfaktor. 
Endringer i en eller flere av disse faktorene vil kunne medføre betydelige endringer i verdi på nedstengnings- og 
fjerningsforpliktelsene. 

4.2  Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse 
av konsernets regnskapsprinsipper

a)  Vurdering av fremdrift og mulige utbyggings-alternativer for konsernets ikke-utbygde funn
Ved gjennomføring av test for verdifall av immaterielle eiendeler, vurderes fremdrift i henhold til prinsipp angitt 
i note 2.6. Denne vurderingen krever bruk av skjønn. Selskapets intensjon og planer legges til grunn så fremt 
man ikke har informasjon som tilsier at flertallet av partnere i lisenssamarbeidene ikke vil kunne støtte 
Norecos intensjoner og planer.

b)  Test for verdifall av finansielle eiendeler (kortsiktige fordringer)
Konsernet benytter reglene i IAS 39 i forbindelse med vurdering av verdifall av fordringer bokført i henhold til amor-
tisert kost. Vurderingen krever stor grad av skjønn. Konsernet har en fordring som forventes dekket av selskapets 
forsikringspolise, og vurderingene som ligger til grunn for konsernets test for verdifall inkluderer mange  
tekniske og juridisk komplekse forhold. Se ytterligere informasjon i note 17.

c) Metode for verdsettelse av immaterielle eiendeler
I forbindelse med test av immaterielle eiendeler for verdifall brukes ulike verdsettelsesmetoder som er tilpasset 
den informasjon som er tilgjengelig om de ulike eiendeler. Det kreves stor bruk av skjønn for å fastsette  
hensiktsmessige metode, som avhenger av modenhet, geografisk lokasjon, tilgjengelige budsjetter, skatteregler 
etc. Endring av metodikk vil i enkelte tilfeller ha vesentlig effekt på verdsettelsen som ligger til grunn for  
selskapets bokførte verdier.

d) Ressurs og reserve estimater
Estimater av olje- og gassreserver er utarbeidet av interne eksperter i overensstemmelse med industri- 
standarder. Estimatene er basert både på Norecos egne skjønnsmessige vurderinger samt informasjon fra 
operatørene. I tillegg er de vesentligste volumer verifisert av en uavhengig tredjepart. Påviste og sannsynlige 
olje- og gassreserver omfatter de estimerte mengder råolje, naturgass og kondensater som geologiske og tek-
niske data med rimelighet anslår å være gjenvinnbare fra kjente reservoarer og under eksisterende økono-
miske og operasjonelle forhold pr den dato estimatene utarbeides.

5  Korreksjoner av tidligere års regnskapstall,  
reklassifiseringer, og endring av prinsipper for  
presentasjon

I. Korreksjoner av tidligere års regnskapstall
Som angitt i pressemelding av 25. januar 2013 har Noreco i løpet av høsten 2012 vært i dialog med 
Finanstilsynet om årsregnskapet for 2011, noe det også tidligere er redegjort for i publiserte kvartalsrapporter, 
prospekt og pressemeldinger. Noreco har etter en fornyet vurdering besluttet å foreta følgende korreksjoner av 
tidligere rapporterte regnskapstall for 2011:
 
I.I.Endret beregning av goodwill ved salg av felt
Etter IAS 36.86 oppstilles en hovedregel for allokering av goodwill ved salg av enkelt eiendeler gruppert i en 
felles kontantgenererende enhet. Likestilt med hovedregelen kan en alternativ metode anvendes hvis det kan 
påvises at en slik metode er bedre. Noreco benyttet den alternative metode i årsregnskapet for 2011, da en 
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vurderte det slik at det var en bedre metode. Etter en fornyet vurdering velger Noreco å legge hovedregelen til 
grunn. Dette medfører at gevinster og tap knyttet til solgte felt i 2011 reduseres med 216 millioner kroner. 
Bokført verdi av goodwill per 31.12.2011 reduseres tilsvarende.
 
I.II. Endret beregning av bruksverdi ved nedskrivningsvurdering av ikke-utbygde funn
Noreco har revurdert forutsetningene i bruksverdivurderingen til lisens 7/86 Amalie i Danmark og lisens 
PL018DS Flyndre Kritt i Norge, og funnet behov for å justere disse. Dette resulterer i en nedskrivning på 535 
millioner kroner relatert til merverdier i Norge og Danmark, som knytter seg til oppkjøpet av Altinex i 2007. 
Nedskrivingene presenteres som letekostnader i regnskapet. Samlet effekt på resultat etter skatt utgjør 348 
millioner kroner. 

Forutsetninger som ble benyttet for verdsettelsen som lå til grunn for regnskapet i 2011 var bygget på Norecos 
egne forutsetninger utledet fra egen forståelse av geologi og annet internt og eksternt dokumentert arbeid for 
vurdering av tekniske forutsetninger. På enkelte områder avvek disse forutsetninger fra siste benyttede forutset-
ninger til andre partnere i lisensene (blant annet medregnede tilstedeværende ressurser og utvinningsgrad), 
og korrigert bruksverdiberegning legger større vekt på siste informasjon fra øvrige partnere.
 
I.III. Endret presentasjon av solgte felt
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 2011 ble det vurdert at en rekke solgte eiendeler ble omfattet av IFRS 
5. Virksomhet som knyttet seg til disse eiendelene ble presentert som avviklet virksomhet. En fornyet vurdering 
tilsier at den avhendede virksomheten ikke oppfyller kriteriene for slik klassifisering. Forholdet medfører ingen 
korreksjoner av resultat eller balanseførte verdier, men medfører kun endret presentasjon av konsolidert resul-
tatoppstilling og enkelte nøkkeltall.
 
I.IV. Korrigert tidspunkt for regnskapsføring av tørre/ikke kommersielle brønner
Norecos regnskapsprinsipp er å resultatføre balanseført verdi på brønner som avdekkes som ikke- 
kommersielle etter balansedagen men før avleggelse av års- eller kvartalsregnskap, slik det ble gjort med Eik 
i 1. kvartal 2012 og Albert i 3. kvartal 2012. I forbindelse med utarbeidelsen av årsregnskapet for 2011 ble 
det av vesentlighetsårsaker ikke gjort for brønnene Luna og Kalvklumpen, som ble konstatert tørre etter rap-
portering av 4. kvartal 2011 men før 2011 årsregnskapet ble godkjent. Det ble i stedet gitt opplysninger om 
resultatene i note til regnskapet. Årsresultatet for 2011 ble dermed 25 millioner kroner for høyt. 2011 tallene 
er nå justert for denne effekten. 

I.V. Reklassifisering i balansen
I årsregnskapet for 2011 er balanseført verdi av Huntington klassifisert som Lisenser og aktiverte letekostnader. 
Deler av denne balansen skulle imidlertid vært omklassifisert til Varige driftsmidler, siden Huntington Forties 
er et felt under utbygging. I henhold til Norecos regnskapsprinsipper og IFRS 6 skulle denne reklassifiseringen 
vært utført på slutten av 2010 da feltutbyggingsplanen for Huntington Forties ble godkjent av britiske myndighe-
ter. Reklassifiseringen innarbeides nå i balansen med virkning fra 1.1.2011.  

I.VI. Regnskapsprinsipper
Noreco har gjennomgått beskrivelsen av konsernets regnskapsprinsipper, og forbedrer og utvidet omtale av 
enkelte områder hvor det er funnet nødvendig og hensiktsmessig.

     

Oppsummering av korreksjoner 
Oppsummert under er de tallmessige endringene som påvirker bokført egenkapital pr. 31.12.2011.

Korreksjoner (alle tall er i NOK millioner): 2011

Økt (før skatt) tap ved salg av eiendeler  (216)

Nedskriving knyttet til ikke-utbygde funn  (348)

Korreksjon av periodisering av tørre brønner  (25)

Samlet reduksjon i rapportert egenkapital  588 

Spesifikasjon av korrigeringer i konsolidert oppstilling av finansiell stilling pr. 01.01.2011 og korrigeringer i opp-
stillinger av totalresultatet og konsoliderte oppstillinger av finansiell stilling for perioden fra 1.1.2011 til 
31.12.2011 følger videre i note 5.1 og 5.2. Regnskapstall for berørte kvartaler er også korrigert, og vi viser til 
rapport for 4. kvartal 2012 for informasjon om korrigerte regnskapsoppstillinger.

Endring av prinsipp for presentasjon av verdiendring på finansielle instrumenter, og gevinster og tap ved salg 
eller farm-outs, slik det er omtalt i note 2, er innarbeidet i omarbeidede regnskapstall.
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5.1  Korreksjon i konsolidert oppstilling av finansiell  
stilling 01.01.2011

KONSOLIDERT OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING

 

(NOK 1 000)

2010 tall rapportert 
i Årsrapport for 

2011 Note Korreksjoner

Omarbeidet 
åpnings-

balanse 2011

Anleggsmidler
Lisenser og aktiverte utforskingskostnader  3 976 834  I.)  (1 686 703)  2 290 131 
Goodwill  1 492 598  1 492 598 
Utsatt skattefordel  594 800 594 800
Varige driftsmidler  3 546 878  I.)  1 686 703  5 233 580 
Sum anleggsmidler  9 611 110   9 611 110 

Omløpsmidler
Eiendeler for salg  590 389 590 389
Tilgode skatt  730 891 730 891
Finansielle instrumenter  8 831 8 831
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  779 308 779 308
Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  892 482 892 482
Sum omløpsmidler  3 001 901 3 001 901
Sum eiendeler  12 613 011 12 613 011

Egenkapital
Aksjekapital  753 418  753 418 
Annen egenkapital  2 921 442  2 921 442 
Sum egenkapital  3 674 860  3 674 860 

Langsiktig gjeld 
Utsatt skatt  2 368 027  2 368 027 
Pensjonsforpliktelser  4 518  4 518 
Fjerningsforpliktelser  829 035  829 035 
Konvertibelt obligasjonslån  205 951  205 951 
Obligasjonslån  2 658 582  2 658 582 
Annen rentebærende gjeld  943 612  943 612 
Sum langsiktig gjeld  7 009 725  7 009 725 

Kortsiktig gjeld
Gjeld / forpliktelser for salg  231 539  231 539 
Annen rentebærende gjeld  1 085 304  1 085 304 
Betalbar skatt  114 716  114 716 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  496 867  496 867 
Sum kortsiktig gjeld  1 928 426  1 928 426 

Sum gjeld  8 938 151  8 938 151 
Sum egenkapital og gjeld  12 613 011  12 613 011 

I.) Reklassifisering i inngående balanse relaterer seg til Huntington Forties jf. beskrive i note 5 I.V. 
 
 

5.2  Korreksjon og reklassifiseringer i konsolidert  
oppstilling av totalresultatet og utgående  
konsolidert oppstilling av finansiell stilling 2011

KONSOLIDERT OPPSTILLING AV TOTALRESULTATET

 
(NOK 1 000)

Rapportert 2011 
i Årsrapport for 

2011 Note Korreksjoner
Omarbeidet 

2011

Videreført virksomhet
Driftsinntekter  829 438  I.),V.)  786 571  1 616 010 

Andre inntekter  1 590  V.)  (1 590)

Sum driftsinntekter  831 028  1 616 010 

Produksjonskostnader  (271 434)  I.)  (180 123)  (451 557)
Lete- og vurderingskostnader  (408 199)  I.),II.),IV.)  (592 463)  (1 000 662)
Lønnskostnader  (163 396)  0  (163 396)
Andre driftskostnader  (133 258)  I.)  (702)  (133 960)
Andre (tap) / gevinster  -  I.),III.),V.)  (863 177)  (863 177)
Sum driftskostnader  (976 287)  (2 612 752)

Driftsresultat før avskrivninger og  
nedskrivninger (EBITDA)  (145 258)  (996 742)

Avskrivninger (241 817) I.)  (145 970)  (387 787) 
Nedskrivninger  (263 539) I.) (293 051)  (529 590) 
Driftsresultat (EBIT)  (623 614)  (1 914 119) 

Finansinntekter  131 280  I.)  1 477  132 758 
Finanskostnader  (569 476)  I.)  (30 308)  (599 785)
Netto finansposter  (438 196)  (467 027)

Ordinært resultat før resultatskatt  (1 061 810)  (2 381 147)

Resultatskatt  194 109 I.),II.),IV.)  745 311  939 420 

Resultat fra (videreført virksomhet) for perioden  (867 701)  (1 441 726)

Avviklet virksomhet
Resultat fra avviklet virksomhet etter skatt  8 607  I.)  (8 607)  - 

Resultat for perioden  (859 094)  (1 441 726)

Utvidet resultat for perioden (etter skatt)
Kontantstrømsikring  9 148  9 148 
Omregningsdifferanser valuta  165 737  VI.)  (4 947)  160 790 

Sum utvidet resultat for perioden  174 886  169 938 

Totalresultatet for perioden  (684 208)  (1 271 788)

Resultat per aksje (NOK 1)
Grunnleggende  (3,52)  (5,91) 
Fullt utvannet  (3,38)  (5,91) 

Resultat per aksje - videreført virksomhet
Grunnleggende  (3,56) I/A
Fullt utvannet  (3,41) I/A
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I.)   Deler eller hele korreksjonene på disse linjene knytter seg til endret presentasjon av avviklet virksomhet jf. 
omtale i note 5.I.III. Dette er en bruttoføring av resultatelementene som ble presentert i note 16 til årsregn-
skapet for 2011. I tillegg er skatteeffekter av salgene reklassifisert fra gevinst/tap linjen i note 16, til linjen 
for resultatskatt. 

II.)    Korreksjon på linjen for Lete- og evalueringskostnader knytter seg til nedskrivninger relatert til Amalie og 
Flyndre Kritt, jf. omtale i note 5.I.II.

III.)  Korreksjoner på linjen for ”Andre (tap) / gevinster” inkluderer nye tapsberegninger, hvor goodwill er allokert 
ihht hovedmetoden i IAS 36.

Gevinst- og tapsberegninger for solgte lisenser påvirker regnskapstallene for 2011 på følgende måte:
Gevinst/tap ved salg av Brage -97 millioner kroner
Gevinst/tap ved salg av Syd Arne -89 millioner kroner
Gevinst/tap ved slag av Siri -12 millioner kroner
Gevinst/tap ved salg av Flyndre Paleocene -18 millioner kroner
Samlet redusert goodwill ifm korreksjoner -216 millioner kroner

IV.)    Lete- og vurderingskostnader er økt med 39 millioner kroner pga endret tidfesting av kostnadsføring av de 
tørre brønnene Luna og Kalvklumpen jf. omtale i note 5.I.IV. 

V.)    Gevinst ved farm-out og kostnad knyttet til endring i virkelig verdi av put-opsjoner er endret slik at disse nå 
presenteres som ”Andre (tap) / gevinster” jf. note 5.II.I og 5.II.II.

VI.)    Korreksjoner omtalt over er alle omtalt med beløpsmessig effekt pr. 31.12.2011. Enkelte av disse poster 
er korrigert tilbake i 2. og 3. kvartal 2011, og dermed med andre valutakurser enn hva som er effekten 
med sluttkurs pr. 31.12.2011. Av denne grunn er også omregningsdifferansen for hele året korrigert.

KONSOLIDERT OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING

(NOK 1 000)
2010 tall rapportert 

i Årsrapport for 2011 Note Korreksjoner

Omarbeidet 
åpnings 

balanse 2011

Anleggsmidler
Lisenser og aktiverte utforskingskostnader  3 536 162  I.),II.),IV)  (2 286 323)  1 249 839 

Goodwill  871 994  III.)  (215 599)  656 395 

Utsatt skattefordel  605 596  -  605 596 

Varige driftsmidler  2 582 545  I.)  1 714 243  4 296 788 

Sum anleggsmidler 7 596 297  6 808 619 

Omløpsmidler
Tilgode skatt 506 056  506 056 
Finansielle instrumenter 26 755  26 754 
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 833 786  833 786 
Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter 688 708  688 708 
Sum omløpsmidler 2 055 305  2 055 305 
Sum eiendeler 9 651 601  8 863 923 

Egenkapital
Aksjekapital 755 913  755 913 
Annen egenkapital 2 259 493  II.),III.),IV.)  (587 581)  1 671 913 
Sum egenkapital 3 015 407 2 427 826

Langsiktig gjeld 
Utsatt skatt 2 191 290  II.),IV.)  (200 098)  1 991 192 
Pensjonsforpliktelser 10 350  10 350 
Fjerningsforpliktelser 298 130  298 130 
Obligasjonslån 2 317 825  2 317 825 
Annen rentebærende gjeld 292 803  292 803 
Sum langsiktig gjeld 5 110 399 4 910 301

Kortsiktig gjeld
Annen rentebærende gjeld 1 064 325  1 064 325 
Betalbar skatt 180 409  180 409 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 281 063  281 063 
Sum kortsiktig gjeld  1 525 796  1 525 796 

Sum gjeld  6 636 195  6 436 097 

Sum egenkapital og gjeld  9 651 601  8 863 923 

I.)    Reklassifisering mellom linjen for Lisenser og aktiverte utforskingskostnader og Varige driftsmidler relaterer 
seg til Huntington Forties jf beskrivelse i note 5 I.V. USD beløpet er tilsvarende som pr. 1.1.2011, men NOK 
beløpet endrer seg med endringer i valutakurs.

II.)    Lisenser og aktiverte utforskningskostnader er korrigert med 535 millioner kroner jf. omtale i note 5.I.II. Utsatt 
skatt er samtidig redusert med 186 millioner kroner, og egenkapitalen er redusert med 348 millioner kroner.  

III.)  Korrigering av goodwill knytter seg til allokering av goodwill til solgte eiendeler i kontantgenererende enheter 
denne goodwill er allokert til jf. omtale i note 5.I.I. Egenkapitalen er redusert med samme beløp,  
26 millioner kroner.

IV.)  Lisenser og aktiverte utforskningskostnader er korrigert med 39 millioner kroner jf. omtale av tørre brønner 
etter balansedagen i note 5.I.IV. Utsatt skatt er samtidig redusert med 14 millioner kroner, og egenkapitalen 
er redusert med 25 millioner kroner.
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6 Segmentinformasjon

Konsernet’s virksomhet er i sin helthet knyttet til leting og utvinning av olje, gass og NGL. Konsernets virksom-
het vurderes til å ha en homogen risiko og avkastningsprofil før skatt, og utgjør således ett segment, se note 
2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene.

Konsernet’s virksomhet er i sin helthet knyttet til leting og utvinning av olje, gass og NGL. Konsernets virksom-
het vurderes til å ha en homogen risiko og avkastningsprofil før skatt, og utgjør således ett segment, se note 
2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene.    
Noreco har aktiviteter i Norge, Danmark og Storbritannia.

GEOGRAFISK INFORMASJON 2012
(NOK 1 000) Norge Danmark Storbritannia

Annet/ 
elimineringer Konsern

Driftsinntekter  116 371  715 397  -  -  831 768 

Driftsresultat  (1 292 261)  80 287  (295 640)  -  (1 507 614)

Netto finansposter   -  (485 984)

Resultat før skatt  (1 993 598)

Resultatskatt  1 401 039 

Resultat for året  (592 559)

Anleggsmidler  891 785  1 391 356  3 134 282  -  5 417 423 
Omløpsmidler  2 251 382  1 542 052  429 883  (1 708 753)  2 514 564 
Gjeld  3 743 124  1 594 119  2 277 331  (1 708 753)  5 905 821 

Investeringsutgifter produksjonsanlegg  111 172  20 205  -  -  131 377 

Investeringsutgifter anlegg under bygging  100 604  -  254 379  -  354 983 

Investeringsutgifter lete- og vurderings-
kostnader

 524 326  65 686  59 399  -  649 409 

Avskrivninger  (40 254)  (229 101)  -  -  (269 355)

Nedskrivinger  (338 339)  (82 923)  (421 262)

GEOGRAFISK INFORMASJON 2011

(NOK 1 000)

Driftsinntekter  279 874  1 336 135  -  -  1 616 010 

Driftsresultat  (1 377 288)  (263 155)  (269 077)  (4 600) (1 914 119)

Netto finansposter  (467 027)

Resultat før skatt  (2 381 147)

Resultatskatt  939 420 

Resultat for året  (1 441 726)

Anleggsmidler  1 631 005  1 785 590  3 392 023  6 808 619 

Omløpsmidler  2 390 294  1 441 158  80 161  (1 856 309)  2 055 305 

Gjeld  4 320 716  1 494 455  2 472 647  (1 851 721)  6 436 097 

Investeringsutgifter produksjonsanlegg  32 910  232 461  (2 231)  -  263 140 

Investeringsutgifter anlegg under bygging  394 540  (2 675)  292 795  -  684 660 

Investeringsutgifter lete- og vurderings-
kostnader

 360 442  28 191  11 661  -  400 294 

Avskrivninger  (62 986)  (324 801)  -  -  (387 787)

Nedskrivinger  (20 000)  (293 051)  (216 539)  -  (529 590)

7  Driftsinntekter

(NOK 1 000) 2012 2011

Salg av olje  799 054  1 581 236 

Salg av gass og NGL  32 714  34 774 

Sum driftsinntekter  831 768  1 616 010 

Driftsinntekt fordelt på kunder 2012 2011
Shell 86,6 % 60,7 %
Statoil 0,0 % 17,3 %
BP 11,4 % 16,8 %
Øvrige - hver under 10 % 2,0 % 5,3 %

8  Lete- og vurderingskostnader

(NOK 1 000) 2012 2011

Kjøp av seismikk, analyser og generelle G&G kostnader  (112 658)  (133 179)

Kostnadsføring av aktiverte letebrønner tidligere år  (416 112)  (579 049)

Kostnadsføring av tørre letebrønner dette år  (579 335)  (205 122)

Andre lete- og vurderingskostnader  (80 291)  (83 312)

Sum lete- og vurderingskostnader  (1 188 396)  (1 000 662)

Lete-organisasjonens andel av samlede lønnskostnader  
og andre driftskostnader utgjør: 
 

 (90 940) (86 199)

9 Lønnskostnader og ytelser til ledende personer mm. 

Lønnskostnader består av følgende: 

(NOK 1 000) 2012 2011

Lønn  (119 747)  (145 883)

Arbeidsgiveravgift  (16 364)  (18 284)

Pensjonskostnad (note 22)  (14 500)  (17 185)

Opsjonskostnad (note 26)  (10 653)  (11 325)

Andre personal kostnader  (2 790)  (4 371)

Lønnskostnader belastet egenopererte lisenser  30 075  33 653 

Sum lønnskostnader  (133 978)  (163 396)

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2012 2011

Norge  61  69 
Danmark  12  24 
Sum  73  93 
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(NOK 1 000)

Ledende ansatte

Einar Gjelsvik 

Administrerende direktør 2 715 575 159 455 3 904 204 459 1 371 041 53 702

Ørjan Gjerde (3) 
CFO 1 366 261 113 187 1 928 109 181 528 351 13 484

Erik Borg (11) 
Assisterende Finansdirektør 1 354 263 150 248 2 016 23 445 330 957 15 674

Ellen S. Brattland (4) 
Driftsdirektør 1 982 416 203 40 2 640 88 579 353 579 118 832

Lars Fosvold 
Direktør for leteaktiviteter 1 955 418 224 36 2 633 129 794 792 255 161 375

John Bogen (4) 
Direktør for forretningsutvikling 1 845 398 192 41 2 475 115 219 673 904 120 722

Kjetil Bakken (5) 
Direktør for investorkontakt 1 780 346 135 222 2 483 101 624 441 943 19 245

Styret

Ståle Kyllingstad (9)

Styreleder 300 0 0 0 0 300 34 484 809 0 4 566 424

Ole Melberg
Nestleder 225 0 0 0 0 225 260 048 0 0

Eimund Nygaard (10)

Styremedlem 200 0 0 0 0 200 27 701 514 0 0

Shona Grant 
Styremedlem 200 0 0 0 0 200 20 000 0 0

Mona Iren Kolnes
Styremedlem 200 0 0 0 0 200 30 000 0 0

Arnstein Wigestrand
Styremedlem 400 0 0 0 0 400 87 027 0 0

Hilde Drønen
Styremedlem 400 0 0 0 0 400 40 000 0 0

Lotte Kiørboe (6)

Styremedlem,  
ansattrepresentant 135 1 241 186 138 123 1 823 29 679 282 977 15 141

Bård Arve Lærum
Styremedlem,  
ansattrepresentant 150 1 465 297 155 31 2 098 69 769 326 758 49 398

Hilde Alexandersen (7)

Styremedlem 25 1 391 290 167 34 1 907 62 881 313 977 53 420

Samlet godtgjørelse 2012 2 235 17 094 3 450 1 636 1 417 25 832 63 558 028 5 415 742 5 187 417

Samlet godtgjørelse 2011 2 634 25 087 11 573 1 817 9 033 19 249
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Kompensasjon til nøkkelpersonell i 2012 (1)    Andre godtgjørelser inkluderer dekning av pensjon over 12G, telefon, bredbånd og andre godtgjørelser.  

(2)    Antall opsjoner inkluderer bonusaksjer ihht selskapets insentivordning. Tildeling i 2013 er medregnet.  
 

(3)    Ørjan Gjerde tiltrådte som ny finansdirektør (CFO) fra 1 Mars 2012 . Fra Januar 2012 til Mars 2012 fungerte 
assisterende finansdirektør Erik Borg i stillingen som finansdirektør.

  
(4)    John Bogen ble den 16 Januar 2013 utnevnt til COO & VP HSE. Bogen erstattet Ellen S. Bratland.
 
(5)    Fra 16. januar 2013 er IR funksjonen ikke lenger en del av selskapets øverste ledelse. Funksjonen ledes 

fortsatt av Kjetil Bakken.
  
(6)    Lotte Kiørboe var styremedlem, ansattrepresentant frem til Oktober 2012.   

(7)    Hilde Alexandersen erstattet Lotte Kiørboe som styremedlem, ansatt representant fra Oktober 2012.  
 

(8)    Antall aksjer eid av ledende ansatte og styret er fordelt mellom privat aksjeeie og aksjeeie via selskap 
kontrollert av den ansatte. Gjelder aksjer eid per 31.12.2012. 

 
(9)    Ståle Kyllingstad eier aksjer via selskapet IKM Industri-Invest AS.
  
(10)  Eimund Nygaard er administrerende direktør i Lyse Energi AS som er eieren av aksjene
 
(11)  Alle oppgitte beløp vedørende lønn og annen kompensasjon gjelder for hele 2012, uavhengig av om en 

person har vært i rapporteringsplikt stilling hele året. 

Konsernledelsen har avtale om 12 måneders etterlønn.  Etterlønnsavtalen gjelder dersom selskapet inngår i en 
fusjon eller et oppkjøp og vedkommende må fratre sin posisjon.  Det er ikke gitt lån til eller stillet sikkerhet for 
noen ledende ansatte eller styremedlemmer. 

Godtgjørelse til styret
Den årlige godtgjørelsen til styremedlemmene fast-settes av generalforsamling. Gjeldende godtgjørelse er som følger: 

Styreformann mottar en årlig godtgjørelse på 300 000 kroner og styrets nestleder mottar en årlig godtgjørelse på 
225 000 kroner. Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer mottar hhv. 400 000 (tilreisende) og 200 000 (lokale). 
Godtgjørelsen utbetales kvartalsvis. Ingen av styrets medlemmer har avtale om å utføre arbeid for selskapet 
utover hva som følger av deres plikter som styremedlem. 

Styret deltar ikke i konsernets opsjonsprogram.

Ansatte representanter i styret mottar en årlig godtgjørelse på 150 000 kroner. Varamedlemmer for ansatte 
representanter i styret mottar en godtgjørelse på 5 000 kroner pr. møte de deltar i. Godtgjørelsen utbetales 
kvartalsvis. 

Utover godtgjørelsen dekkes kostnader de måtte ha i forbindelse med reiser og andre aktiviteter knyttet til 
selskapets virksomhet.
  
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte  
I samsvar med allmennaksjelovens § 6-16a har Styret i Norwegian Energy Company ASA (”Noreco” eller 
”Selskapet”) utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder (administre-
rende direktør) og andre ledende ansatte. Retningslinjene nedenfor for lønn og annen godtgjørelse til daglig leder 
og andre ledende ansatte, for det kommende regnskapsåret, vil bli presentert til aksjonærene for en rådgivende 
avstemning ved den ordinære generalforsamlingen 8. mai 2013. 
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(NOK 1 000)

Ledende ansatte

Einar Gjelsvik (4,11) 

Administrerende direktør 0 2 354 485 92 456 3 387 129 993 371 122

Rebekka G. Herlofsen (5, 13, 19) 
Finansdirektør 0 2 469 0 0 0 2 469 0 0

Ellen S. Brattland (14) 
Driftsdirektør 0 1 742 301 139 469 2 651 61 010 175 691

Lars Fosvold 
Direktør for leteaktiviteter 0 1 815 492 174 683 3 164 136 111 239 246

John Bogen (18) 
Direktør for forretningsutvikling 0 1 636 476 217 588 2 917 88 582 153 457

Kjetil Bakken (12) 
Direktør for investorkontakt 0 1 579 210 113 357 2 259 55 416 89 372

Erik Borg (5, 16) 
Assisterende Finansdirektør 0 1 350 249 150 320 2 070 0 124 805

Scott Kerr (11, 19) 
Administrerende direktør 0 1 748 5 943 143 1 677 9 511 0 0

Jan Nagell (5, 19) 
Finansdirektør 0 493 612 25 71 1 201 0 0

Thor Arne Olsen (18, 19) 
Direktør for forretningsudvikling 0 2 678 343 145 1 459 4 625 0 0

Rune Martinsen (12, 19) 
Direktør for strategi og investorkontakt 0 1 172 298 70 787 2 326 0 0

Birte N. Borrevik (17, 19) 
Direktør for prosjekter og teknologi 0 1 882 708 141 937 3 668 0 0

Stig Frøysland (17, 19) 
Direktør for HMS og personal 0 1 688 899 146 833 3 565 0 0
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Kompensasjon til nøkkelpersonell i 2011Noreco er et norsk lete- og produksjons (E&P) selskap med virksomhet fokusert på Nordvest Europa (hovedsa-

kelig Norge, Danmark og Storbritannia). Noreco opererer i et internasjonalt arbeidsmarked. Den samlede løn-
ningspakken til daglig leder og de andre ledende ansatte må derfor være konkurransedyktig i forhold til både det 
norske og det internasjonale arbeidsmarkedet. Både nivået og sammensetningen på den samlede godtgjørelsen 
til daglig leder og de ledende ansatte må være slik at den vil tiltrekke og holde på høyt kvalifiserte internasjonale 
ledere. Dette vil kreve bruk av flere forskjellige instrumenter og tiltak som vil gi insentiver til økte prestasjoner og 
sikre felles mål og interesser for aksjonærene og ledelsen. 

Den nåværende godtgjørelsen til daglig leder og ledende ansatte består av faste og variable elementer. De faste 
elementene består av en grunnlønn og andre fordeler. De andre fordelene inkluderer blant annet fri mobiltelefon. 
De faste elementene inkluderer også livs-, ulykkes og sykeforsikringer i tråd med vanlig praksis i oljeindustrien 
og en pensjonsplan for alle ansatte, inkludert daglig leder og de ledende ansatte. I 2011 etablerte selskapet en 
ny pensjonsplan hvor hovedelementene er en pensjonsinnbetaling basert på inntekt opp til maksimum 12 G og 
en månedlig utbetaling av pensjonen for lønn over 12 G. Hovedelementene i den tidligere pensjonsplanen var en 
pensjonsinnbetaling basert på inntekt opp til maksimum 12 G og utstedelse av aksjer for verdien av pensjonen 
for lønn over 12 G. Overgang til nåværende pensjonsplan fra tidligere pensjonsplaner er frivillig. De variable ele-
mentene består av en årlig bonus, en utsatt bonus og deltakelse i et opsjons-program.

Størrelsen på den årlige kontantbonusen blir fastsatt ut i fra Selskapets oppnådde resultater. Den årlige kontant-
bonusen har en maksimal utbetaling på 30 % av grunnlønnen.

De ansatte, herunder daglig leder og de ledende ansatte, vil ha muligheten til å kjøpe Noreco aksjer tilsvarende 
opp til 50 % av bonusen på tidspunktet for bonusutbetalingen (utsatt bonus). Arbeidstakere som beholder disse 
aksjene i to år, og fremdeles er ansatt i Noreco på det tidspunktet, vil ha rett til å motta tilleggsaksjer på en 
en-til-en-basis.

Selskapets ledelse har en ansettelsesavtale som gir rett til 12 måneders lønn ved oppsigelse. Denne avtalen 
gjelder i situasjoner der selskapet blir fusjonert inn i, eller oppkjøpt av, et annet selskap og den ledende ansatte 
ikke blir tilbudt en tilsvarende stilling i det nye selskapet.

For 2012 har styret per dato for årsrapporten besluttet at det skal tildeles 8 297 299 opsjoner.Utøvelsesprisen 
for disse opsjonene er satt til 4,11 kroner som representerer volumveid gjennomsnittlig pris for Noreco aksjen 
de fem første dagene etter at melding om kvartalsresultat for 4. kvartal 2012 ble presentert 28. februar 2013. 
Av opsjonstildelingen har administrerende direktør fått tildeling lik 100 % av fastlønn og andre personer i ledelsen 
fått tildeling lik 80 % av fast lønn.

Den ordinære generalforsamlingen 28. april 2011 vedtok en øvre grense på 16,5 millioner opsjoner som kan 
tildeles samlet sett over en tre års periode og at ingen ansatte kan tildeles i ett enkelt regnskapsår opsjoner som 
tilsvarer mer enn 100 % av fast lønn. De 8 297 299 opsjonene som ble tildelt 7. mars 2013, jf. ovenfor, er inklu-
dert i maksimaltallet på 16,5 millioner. Det maksimale antallet nye opsjoner som kan tildeles og eksisterende 
opsjoner innebærer en maksimal utvanning på ca. 4,7 % i forhold til registrert aksjekapital per 31.12.2012. 

Det har ikke vært noen avvik fra retningslinjene beskrevet ovenfor i 2012.

Den årlige kontantbonusen til daglig leder godkjennes av Styret i et møte, basert på anbefaling fra komiteen for 
kompensasjon, eierstyring og selskapsledelse. Den årlige kontantbonusen og aksjebonusen til de andre ledende 
ansatte blir gjennomgått og godkjent av komiteen for kompensasjon, eierstyring og selskapsledelse etter anbe-
faling fra daglig leder. Styret vil bruke dette systemet for å fastsette nivået på den årlige kontant- og aksjebonus 
også for neste regnskapsår.

Godtgjørelsen til daglig leder og de ledende ansatte vil bli vurdert regelmessig av komiteen for kompensasjon, 
eierstyring og selskapsledelse, samt av styret, for å sikre at lønninger og annen godtgjørelse til enhver tid holdes 
innenfor retningslinjene og prinsippene ovenfor.
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(NOK 1 000)

Styret

Ståle Kyllingstad (15)

Styreleder 108 0 0 0 0 108 21 946 035 0

Ole Melberg (9)

Nestleder 59 0 0 0 0 59 180 048 0

Eimund Nygaard (15)

Styremedlem 72 0 0 0 0 72 23 647 460 0

Shona Grant (15) 
Styremedlem 72 0 0 0 0 72 20 000 0

Mona Iren Kolnes (15)

Styremedlem 72 0 0 0 0 72 30 000 0

Arnstein Wigestrand (10)

Styremedlem 270 0 0 0 0 270 50 000 0

Hilde Drønen (10)

Styremedlem 270 0 0 0 0 270 40 000 0

Lotte Kiørboe (6)

Styremedlem,  
ansattrepresentant 101 1 135 229 126 149 1 740 16 531 92 123

Bård Arve Lærum
Styremedlem,  
ansattrepresentant 150 1 345 329 136 249 2 209 54 329 117 388

Lars Takla (6,9)

Styreleder 505 0 0 0 0 505 0 0

John Hogan (6, 19)

Styremedlem 380 0 0 0 0 380 0 0

Aasulv Tveitereid (7, 19)

Styremedlem 100 0 0 0 0 100 0 0

Rebekka G. Herlofsen (5, 13, 19) 
Styremedlem 100 0 0 0 0 100 0 0

Therese Log Bergjord (6, 19)

Styremedlem 337 0 0 0 0 337 0 0

Ellen S. Brattland (14)

Styremedlem,  
ansattrepresentant 38 0 0 0 0 38 0 0

Samlet godtgjørelse 2011 2 634 25 087 11 573 1 817 9 033 50 144 46 455 515 1 363 204
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(1)    Andre godtgjørsler inkluderer dekning av pensjon over 12G, telefon, bredbånd og andre godtgjørelser.
   
(2)   Antall opsjoner inkluderer bonusaksjer ihht selskapets insentivordning.
 
(3)   Gjelder antall aksjer eid per 31.12.2011.
  
(4)   Einar Gjelsvik ny administrerende direktør fra 22 juni 2011.
  
(5)   Jan Nagel fratrått 31. januar 2011. Rebekka Glasser Herlofsen ble utnevnt til finansdirektør fra 22. mars  

til 31. desember 2011. I mellomperioden var Erik Borg fungerende finansdirektør.
  
(6)  Fram til 19. august 2011.
   
(7)  Fram til 28. april 2011.
   
(8)   Antall aksjer eid av ledende ansatte og styret er fordelt mellom privat aksjeeie og aksjeeie via selskap 

kontrollert av den ansatte.
   
(9)  Fra 27. september 2011.
   
(10)  Fra 28. april 2011.
 
(11)   Scott Kerr frem til 22. mars 2011. Fungerende administrerende direktør var Einar Gjelsvik til han ble utnevnt 

som administrerende direktør 22. juni 2011.
  
(12)   Rune Martinsen frem til 22. mars 2011. Ny direktør for investorkontakt er Kjetil Bakken.

(13) Styremedlem fram til 22. mars 2011.

(14)  Ny driftsdirektør fra 30. mars 2011.

(15)  Fra 19. august 2011.

(16)    Fungerende finansdirektør fra 1. januar 2012 til 22. mars 2012

(17)  Fram til 1. september 2011.

(18)   Fram til 31. august 2011. Ny direktør for forretningsutvikling er John Bogen.

(19)  Ikke tilknyttet Noreco 31. desember 2011. Antall aksjer derfor ikke vist.

(20)  Alle oppgitte beløp vedørende lønn og annen kompensasjon gjelder for hele 2012, uavhengig av om en 
person har vært i rapporteringsplikt stilling hele året. 
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10 Andre driftskostnader
Spesifikasjon av andre driftskostnader

(NOK 1 000) 2012 2011

Husleiekostnader  (13 079)  (19 012)

IT-kostnader  (26 677)  (35 266)

Reisekostnader  (5 995)  (9 928)

Kontorkostnader  (5 691)  (7 269)

Ekstern assistanse  (72 780)  (73 807)

Andre driftskostnader  (3 295)  (4 384)

Andre driftskostnader belastet egenopererte lisenser  13 491  15 707 

Sum andre driftskostnader  (114 027)  (133 960)

Godtgjørelse til revisor eksklusiv merverdiavgift
(NOK 1 000) 2012 2011
Revisjonshonorar lovpålagt revisjon  (2 104)  (2 182)

Andre attestasjonstjenester  (745)  (73)

Andre tjenester utenfor revisjon  (1 830)  (1 037)

Samlet godtgjørelse til revisor  (4 679)  (3 291)

I tillegg er 171 tusen kroner blitt ført mot overskursfondet i forbindelse med kostnader knyttet til kapital- 
forhøyelser.

11 Andre (tap) / gevinster

(NOK 1 000) 2012 2011

Verdiendring put opsjoner  (22 618)  (18 282)

Gevinst (tap) ved salg av lisenser  54 485  (844 895)

Sum andre (tap) / gevinster  31 867  (863 177)
     

(Tap) / gevinst pr lisens salg
Regnskapsmessig  
virkningstidspunkt 2012 2011

Romeo (farm-out) 31.12.12  22 836  - 

Rau 22.05.12  31 649  - 

Zidane 30.12.11  -  43 448 

Brynhild 30.12.11  -  (220 541)

Flyndre Paleocene 30.12.11  -  (11 404)

Siri 22.12.11  -  (170 426)

Syd Arne 30.09.11  -  133 027 

Snurrevad (farm-out) 30.09.11  -  1 590 

Hyme 20.07.11  -  (54 810)

Brage 10.06.11  -  (565 778)

Sum andre (tap) / gevinster   54 485  (844 895)

Alle beløp er oppgitt før skatteeffekter av salgene.

 

 12 Immaterielle eiendeler

2012 (NOK 1 000)
 Lisenser og aktiverte 
utforskingskostnader Goodwill Sum

Anskaffelseskost 01.01.12 (1)  1 375 539  1 011 544  2 387 083 

Tilgang  649 409  -  649 409 

Kostnadsføring av tidligere balanseførte  
letekostnader

 (995 447)  -  (995 447)

Avgang  (11 208)  -  (11 208)

Omregningsdifferanser  (73 886)  (64 201)  (138 087)

Anskaffelseskost 31.12.12  944 407  947 343  1 891 750 

Akkumulerte av- og nedskrivninger   

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.12  125 700  355 149  480 849 

Årets nedskrivning  -  118 250  118 250 

Omregningsdifferanser  -  (22 868)  (22 868)

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.12  125 700  450 531  576 231 

Bokført verdi 31.12.12  818 707  496 812  1 315 519 

Økonomisk levetid  N/A  N/A 

2011 (NOK 1 000)
 Lisenser og aktiverte 
utforskingskostnader Goodwill Sum

Anskaffelseskost 01.01.11 i henhold til Årsrapport 2011  4 102 533  1 529 098  5 631 631 

Korreksjoner av tidligere perioder (1)  (1 686 699)  -  (1 686 699)

Anskaffelseskost 01.01.11  2 415 834  1 529 098  3 944 932 

Tilgang  400 294  -  400 294 

Kostnadsføring av tidligere balanseførte letekostnader  (784 171)  -   (784 171)

Avgang  (559 544)  (551 005)  (1 110 548)

Reklassifisert til anlegg under bygging  (115 163)  -   (115 163)

Reklassifisert til eiendeler for salg  1 033  11 700  12 733 

Omregningsdifferanser  17 256  21 751  39 007 

Anskaffelseskost 31.12.12  1 375 539  1 011 544  2 387 083 

Akkumulerte av- og nedskrivninger   

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.11  125 700  36 500  162 200 

Årets nedskrivinger  -   294 085  294 085 

Omregningsdifferanser  -   24 564  24 564 

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.11  125 700  355 149  480 849 

Bokført verdi 31.12.11  1 249 839  656 395  1 906 234 

Økonomisk levetid  N/A  N/A 

(1) Se note 5 for en detaljert beskrivelse av korreksjoner som er innarbeidet i 2011.
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Goodwill identifisert i forbindelse med oppkjøp er allokert til en eller flere kontantgenererende enheter knyttet 
til den oppkjøpte virksomheten. Resterende goodwill per 31.12.2011 og 31.12.2012 knytter seg til oppkjø-
pet av Altinex ASA i 2007. Denne goodwill er allokert til tre kontantgenererende enheter; Norge, Danmark og 
Storbritannia. Altinex ASA hadde ved oppkjøpet selskaper med vesentlige verdier i disse tre land hvor det er ulike 
rammevilkår, og nivå for test for verdifall gjenspeiler opphavet til aktivert goodwill.

I forbindelse med test av verdifall av konsernets goodwill er det kun verdier som har bakgrunn fra oppkjøpet av 
Altinex i 2007 som medregnes.

Oversikt over Goodwill per kontantgenererende enhet

 
(NOK 1 000) Valuta

Valuta kurs
31.12.12

Kostpris
i valuta Anskaffelsesdato

Bokført verdi 
31.12.2012

Bokført verdi 
31.12.2011

Altinex Norge NOK 1,00 232 127 01.07.07 17 225 52 552

Altinex Storbritannia USD 5,57 120 133 01.07.07 325 678 438 146

Altinex Danmark USD 5,57 41 500 01.07.07 153 909 165 697

Sum goodwill (NOK) 496 812 656 395

 
Nedskrivningstest for immaterielle eiendeler 
I henhold til konsernets regnskapsprinsipp er det per 31.12.2012 foretatt test for verdifall knyttet til konsernets 
goodwill og aktiverte utforskningskostnader. Test for verdifall er gjennomført ved å estimere et gjenvinnbart beløp 
for hver eiendel/kontantgenerende enhet. Testen er gjennomført av selskapet og legger til grunn forventede 
kontantstrømmer fra relevante reserver og ressurser (Bruksverdi). For lisenser som fremdeles er i en letefase 
samt enkelte funn er det benyttet en gjennomsnittspris/boe multippel basert på flere analytikerestimater og/eller 
gjennomsnittlig multipler observert på transaksjoner i markedet (Virkelige verdi fratrukket salgsutgifter).

Ved beregningen er følgende hovedforutsetninger lagt til grunn.

 
2012 2011

Diskonteringsrente (etter skatt) 9,00 % 9,00 %

Inflasjon 2,00 % 2,00 %

Kontantstrøm Etter skatt Etter skatt

Prognoseperiode (1) Estimert levetid på felt Estimert levetid på felt

Reserver/ressurser (2)
Selskapets estimerte ressurser  
og reserver per 31.12.2012

Selskapets estimerte ressurser  
og reserver per 31.12.2011

Oljepris (3)
Forward-kurve for oljepris for 
periode 2013-2019, fra 2020 er 
oljeprisen inflasjonsjustert.

Forward-kurve for oljepris for 
periode 2012-2018, fra 2019 er 
oljeprisen inflasjonsjustert.

Valutakurs

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

Gjennomsnittlig forward-rate for 
perioden 2012-2015. Fra 2016 er 
forventet gjennomsnittlig kurs for 
2015 benyttet.

 

(1)   For estimering av gjenvinnbart beløp for felter er det benyttet en estimeringsperiode som tilsvarer levetid på 
de enkelte felter. Dette er med bakgrunn i at produksjonsprofiler, investeringskostnader, fjerningsforpliktelse 
og tidspunkt for fjerning påvirker verdi av fremtidige kontantstrømmer i vesentlig grad og kan med rimelig 
sikkerhet estimeres over feltenes totale levetid.

(2)   Selskapets egne ressurs og resereve estimater legges som hovedregel til grunn for test for verdifall. For 
produserende felt blir det årlig innhentet uavhengig verifikasjon av konsernets reserver. For ressurser som 
brukes for verdsettelse av immaterielle eiendeler gjør selskapet selv en vurdering av om egne estimerte 
ressurser avviker fra estimater fra øvrige partnere i lisenssamarbeidet. Ved avvik benyttes et estimat som 
vektlegger informasjon fra øvrige partnere og andre eksterne kilder.

(3)  Forward-kurve for brent blend fra tilgjengelig markedsdata benyttes for framskrivning av forventede inntekter 
fra salg av olje. Gass, NGL og kondensatpriser utledes fra oljeprisen basert på forventet korrelasjon. Inntekt 
for de enkelte felt justeres for kvalitet. For felt der Noreco har kontrakfestet pris legges denne til grunn for 
beregning av fremtidige kontantstrømmer.

Resultat av test for verdifall av goodwill pr 31.12.2012 
Goodwill knyttet til norsk virksomhet som ble inkludert i Noreco konsernet ved oppkjøpet av Altinex ASA i 2007 er 
nedskrevet til gjenvinnbart beløp. Endringer i valutakurser, tilbakelevering av lisenser, og reklassifisering av ressur-
ser har i 2012 ført til en reduksjon i gjenvinnbart beløp for norske eiendeler som stammer fra Altinex oppkjøpet. 
Dette har medført en goodwill nedskrivning på 35 millioner kroner i 2012.

Goodwill knyttet til virksomhet i Storbritannia som ble inkludert i Noreco konsernet ved oppkjøpet av Altinex ASA 
i 2007 er nedskrevet til gjenvinnbart beløp. Endringer i ressursestimater, prognose forutsetninger, og andre verd-
settelsesforutsetninger medførte et redusert gjenvinnbart beløp for den britiske kontantgenererende enheten 
sett under ett. Dette har medført en goodwill nedskriving på 83 millioner kroner i 2012.

Resultat av test for verdifall av Lisenser og aktiverte utforskningskostnader pr 31.12.2012
I løpet av året har det blitt gjennomført flere tester for verdifall av alle immaterielle eiendeler. Basert på vurdering 
av fremdrift, ny informasjon fra evalueringsarbeid, beslutning om tilbakelevering av lisenser og andre kommersiali-
tets analyser vedrørende Norecos ikke utbygde funn, er det konkludert med at enkelte av de aktiverte kostnadene 
ikke lenger oppfyller kriteriene i våre regnskapsprinsipper for fortsatt aktivering. Basert på dette, er flere ikke-
utbygde funn nedskrevet i løpet av året. Disse kostnadene er presentert som letekostnader i oppstilling av total-
resultatet. Brutto beløpet for disse kostnadene er 397 millioner kroner for 2012. De resterende eiendelene med 
balanseførte lete- og vurderingskostnader har et gjenvinnbart beløp som overstiger bokført beløp, bortsett fra 
Amalie som er nedskrevet til beregnet gjenvinnbart beløp. Viser for øvrige til note 2.6 b) og note 4.2 a) for omtale 
av konsernets regnskapsprinsipp på området, og omtale av skjønnsmessige forhold som inngår i vurderingen.

Sensitivitet i nedskrivingstest
Nedskrivingsberegningen viste at bokført beløp for goodwill var høyere enn gjenvinnbart beløp for Norge og 
Storbritannia. Etter gjennomførte nedskrivinger er bokført verdi av goodwill lik gjenvinnbart beløp for disse kon-
tantgenererende enhetene. For Danmark er gjenvinnbart beløp høyere enn bokført verdi. Buffer i test for verdifall 
av goodwill i den kontantgenererende enheten for Danmark beløper seg til 52 millioner kroner. 

De mest sensitive forutsetningene i beregningen er reserve- og ressurs estimatene, diskonteringsrenten og olje-
pris. En negativ endring i oljepris med 5 % vil påvirke gjenvinnbart beløp for hele konsernets goodwill med 120 
millioner kroner. Hvis diskonteringsrenten samtidig økes til 10 % vil netto nåverdi etter skatt samlet bli redusert 
med 138 millioner kroner. Sensitivitet for ressursestimatene er like som sensitivitet for endringer i oljeprisen.

Beregning viser at gjenvinnbart beløp for lisenser og aktiverte letekostnader er høyere eller lik bokført beløp, gitt 
de forutsetninger som er lagt til grunn. De beregnede verdiene er mest sensitive i forhold til endring i oljepris, 



NoterNoter

92    Noreco Årsrapport 2012 Noreco Årsrapport 2012   93

diskonteringsrenten og forventet fremtidig produksjon. Amalie er nedskrevet til gjenvinnbart beløp ved utgangen 
av 2012, og en negativ endring i oljepris med 5 % vil påvirke netto nåverdi etter skatt for Amalie med en reduksjon 
på 20 millioner kroner. Hvis diskonteringsrenten samtidig økes til 10 % vil netto nåverdi etter skatt samlet bli redu-
sert med 67 millioner kroner. Sensitivitet for ressursestimatene er like som sensitivitet for endringer i oljeprisen.

Selskapets plan og intensjon er å realisere funnene Amalie på dansk sokkel og Jura funnet i Huntington lisensen 
på britisk sokkel. Det pågår arbeid i lisensfelleskapene for å avklare videre fremdrift for slik realisering. Ved et 
eventuelt utfall hvor Noreco ikke vil ha mulighet til å realisere disse funnene, vil det medføre behov for nedskriv-
ninger på grunn av manglende fremdrift. Maksimal eksponering for slike nedskrivinger er 378 millioner kroner 
etter skatt. Beløpet er beregnet basert på valutakurser pr. 31.12.2012. 

Goodwill allokert til den kontantgenererende enheten for Storbritannia vil også kunne påvirkes av en slik nedskriv-
ning. Med de forutsetninger som er benyttet i test for verdifall pr. 31.12.2012 vil nødvendig goodwill nedskrivning 
ved et slikt utfall beløpe seg til 63 millioner kroner.

Det pågår for tiden ny dataevaluering på Amalie-funnet som vil danne grunnlag for å vurdere videre aktiviteter. 
Det forventes at evalueringen fullføres og videre aktiviteter konkluderes i løpet av 2013. 

13 Varige driftsmidler

Anlegg under  
bygging

Produksjons-
anlegg

Kontorutstyr 
og inventar Total2012 (NOK 1 000)

Anskaffelseskost 01.01.12  3 052 983  1 607 192  8 217  4 668 392 

Tilgang  354 983  131 377  -   486 359 

Aktiverte renter  11 280  -   -   11 280 

Overført fra Anlegg under bygging  
til Produksjonsanlegg

 (975 908)  975 908  -   -  

Revaluering fjerningseiendeler  -   12 135  -   12 135 

Avgang  -   -   (4 353)  (4 353)

Omregningsdifferanser  (186 671)  (94 004)  (274)  (280 949)

Anskaffelseskost 31.12.12  2 256 667  2 632 606  3 590  4 892 864 

Akkumulerte avskrivninger  

Akkumulerte avskrivninger 01.01.12  -   363 467  8 136  371 604 

Årets avskrivning  -   269 293  62  269 355 

Avgang  -   -   (4 353)  (4 353)

Årets nedskrivninger  -   303 012  -   303 012 

Omregningsdifferanser  -   (37 196)  (272)  (37 468)

Akkumulerte avskrivninger 31.12.12  -   898 577  3 574  902 151 

Bokført verdi 31.12.12  2 256 667  1 734 030  16  3 990 712 

Økonomisk levetid N/A N/A 3–5 år

Avskrivningsplan N/A  PEM (3) Lineær
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Anlegg under  
bygging

Produksjons-
anlegg

Kontorutstyr 
og inventar Total2011 (NOK 1 000)

Anskaffelseskost 01.01.11 i henhold til 
Årsrapport 2011

 121 787  5 544 384  8 207  5 674 378 

Korreksjoner av tidligere perioder (1)  1 686 699  -   -   1 686 699 

Anskaffelseskost 01.01.11  1 808 487  5 544 384  8 207  7 361 077 

Tilgang  684 660  263 140  -   947 800 

Revaluering fjerningseiendeler  (14 139)  (14 139)

Overført  115 163  -   -   115 163 

Avgang  (187 519)  (4 261 346)  -   (4 448 865)

Tilgang fjerningseiendeler  542 526  73 175  -   615 701 

Omregningsdifferanser  89 667  1 978  10  91 655 

Anskaffelseskost 31.12.11  3 052 983  1 607 192  8 217  4 668 392 

Akkumulerte avskrivninger  

Korreksjoner av 3tidligere perioder (2)  -   2 065 263  8 099  2 073 362 

Akkumulerte avskrivninger 01.01.11  -   54 138  -   54 138 

Årets avskrivning  -   2 119 401  8 099  2 127 500 

Avgang  -   387 761  26  387 787 

Nedskrivninger  -   (2 460 477)  -   (2 460 477)

Reklassifisert fra Eiendeler for salg  -   235 505  -   235 505 

Omregningsdifferanser 43 310  -   43 310 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.11  -   37 967  11  37 978 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.10  - 363 467  8 136  371 604 

Bokført verdi 31.12.11  3 052 983 1 243 724  80  4 296 788 

Økonomisk levetid N/A N/A 3–5 år

Avskrivningsplan N/A PEM (3) Lineær

(1) Korreksjon av anskaffelseskost knytter seg til reklassifisering av Huntington Forties, jf note 5.

(2)  Beregningsfeil på avskrivning av merverdier:  
2007 15 millioner kroner – 2008 25 millioner kroner – 2009 18 millioner kroner – 2010 -4 millioner kroner.

(3) Produksjonsenhetsmetoden 

Nedskrivningstest for varige driftsmidler
Nedskrivningstestene er gjennomført av selskapet og legger til grunn forventede kontantstrømmer fra selskapets 
produserende felt og felt under utbygning. (Bruksverdi).

Ved beregningen er følgende hovedforutsetninger lagt til grunn.

 
2012 2011

Diskonteringsrente (etter skatt) 9,00 % 9,00 %

Inflasjon 2,00 % 2,00 %

Kontantstrøm Etter skatt Etter skatt

Prognoseperiode (1) Estimert levetid for olje/gass feltet Estimert levetid for olje/gass feltet

Reserver/ressurser
Selskapets estimerte reserver  
per 31.12.2012

Selskapets estimerte reserver  
per 31.12.2011

Oljepris (2)
Forward-kurve for oljepris for 
periode 2013-2019, fra 2020 er 
oljeprisen inflasjonsjustert.

Forward-kurve for oljepris for 
periode 2012-2018, fra 2019 er 
oljeprisen inflasjonsjustert.

Valutakurs

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

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

(1)  For estimering av gjennvinbart beløp for felter er det benyttet en estimeringsperiode som tilsvarer levetid på 
de enkelte felter. Dette er med bakgrunn i at produksjonsprofiler, investeringskostnader, fjerningsforpliktelse 
og tidspunkt for fjerning påvirker verdi av fremtidige kontantstrømmer i vesentlig grad og kan med rimelig  
sikkerhet estimeres over feltenes totale levetid.

(2)  Forward-kurve for brent blend fra tilgjengelig markedsdata benyttes for framskrivning av forventede inntekter 
fra salg av olje. Gass, NGL og kondensatpriser utledes fra oljeprisen basert på historisk korrelasjon. Inntekt 
for de enkelte felt justeres for kvalitet. For enkelte felt har Noreco fastprisavtaler, og da legges denne til grunn 
for beregning av fremtidige kontantstrømmer.

Resultat av test for verdifall pr 31.12.2012
For de norske feltene Oselvar og Enoch har endringer i valutakurser, oljepris og forventet produksjonsprofil medført 
redusert gjennvinbart beløp. Dette har for 2012 medført nedskriving av 285 millioner kroner knytter til Oselvar, og 
18 millioner kroner for Enoch. (Beløper er oppgitt før effekt på endring av utsatt skatt).   

Oselvar og Enoch har en bokført verdi etter nedskrivinger som er lik gjenvinnbart beløp ved utgangen av 2012, 
og endringer i forutsetninger kan medføre fremtidige nedskrivinger. Nedskrivingene kan reverseres helt eller delvis 
ved ny informasjon som medfører høyere gjennvinbart beløp.

Sensitivitet i nedskrivingstest for eiendeler som er bokført til gjenvinnbart beløp
De beregnede verdiene er mest sensitive i forhold til endring i oljepris, avkastningskrav og forventet fremtidig pro-
duksjon. Oselvar er nedskrevet til det gjenvinnbare beløp ved utgangen av 2012, og en negativ endring i oljepris 
med 5 % vil påvirke netto nåverdi etter skatt med en reduksjon på 36 millioner kroner. Hvis avkastningskravet 
samtidig økes til 10 % vil netto nåverdi etter skatt samlet bli redusert med 72 millioner kroner.
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Enoch er nedskrevet til det gjenvinnbare beløp ved utgangen av 2012, og en negativ endring i oljepris med 5 % 
vil påvirke netto nåverdi etter skatt med en reduksjon på 0 millioner kroner. Hvis avkastningskravet samtidig økes 
til 10 % vil netto nåverdi etter skatt samlet bli redusert med 0 millioner kroner. Bokført verdi av Enoch etter skatt 
er 1,4 millioner kroner, og følgelig lite sensitiv for negative endringer i forutsetninger.

Sensitivitet for ressursestimatene er like som sensitivitet for endringer i oljeprisen.

14 Finansinntekter og -kostnader

(NOK 1 000) 2012 2011

Finansinntekter

Renteinntekt  23 649  31 081 

Annen finansinntekt  1 348  5 679 

Kursgevinst  51 086  95 996 

Sum finansinntekt  76 083  132 755 

Finanskostnader

Rentekostnad obligasjonslån  (358 501)  (367 797)

Rentekostnad konvertible lån  (6 181)  (23 070)

Rentekostnad annen langsiktig gjeld  (39 384)  (50 948)

Rentekostnad exploration lån  (41 526)  (51 852)

Aktiverte rentekostnader  11 280  38 113 

Kalkulatorisk rente fjerningsforpliktelse  (26 866)  (54 877)

Rentekostnad kortsiktig gjeld  (8 100)  (5 832)

Andre finanskostnader  (34 217)  (26 249)

Kurstap  (58 572)  (57 271)

Sum finanskostnader  (562 067)  (599 783)

Netto finansposter  (485 984)  (467 028)

15 Skatt

Skattekostnader:

(NOK 1 000) 2012 2011

Betalbar skatt  (74 608)  (171 250)

Tilgode skatt  1 349 665  506 056 

Endring utsatt skatt / -utsatt skattefordel  (21 953)  619 162 

Utsatt skattefordel som ikke tidligere er balanseført  149 542  (14 548)

For lite avsatt tidligere år  (1 228)  -  

Andre poster  (380)  -  

Skattekostnad  1 401 039  939 420 

Skattekostnad innland  1 096 951  1 291 374 

Skattekostnad utland  304 087  (351 954)

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:

(NOK 1 000) % 2012 % 2011

Resultat før skatt (1 993 598)  (2 381 147)

Skatt av resultat før skatt 78 %  1 555 391 78 %  1 857 295 

Balanseføring av utsatt skattefordel - ikke tidligere balanseført 6 %  123 989 0 %  -  

Benyttet friinntekt 1 %  29 487 1 %  21 476 

Skattefri gevinst salg av driftsmidler/transaksjoner før skatt 0 %  -  5 %  108 403 

Effekt finansielle poster (11) %  (212 129) (7) %  (170 272)

Effekt av inntekt ikke særskattepliktig virksomhet (4) %  (88 845) (31) %  (736 129)

Permanente forskjeller (6) %  (119 128) (5) %  (117 566)

Andre poster 6 %  112 274 (1) %  (23 787)

Skattekostnad 70 %  1 401 039 39 %  939 420 
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Skatt til gode
Det er kun Norwegian Energy Company ASA som har letevirksomhet i Norge i 2012. 
 
Grunnlag for skatterefusjon for letekostnader

(NOK 1 000) 2012 2011

Resultat før skatt i Norwegian Energy Company ASA  (1 389 533)  (1 166 598)

Finansposter (land)  378 924  356 112 

Permanente forskjeller  3 629  (237 746)

Endring i midlertidige forskjeller (eks. finanselementer)  153 620  367 757 

Landkostnader  23 505  17 938 

Ikke letekostnader - sokkel  37 653  13 747 

Grunnlag refusjon 78 %  (792 202)  (648 790)

Beregnet leterefusjon  617 918  506 056 

 Avvikling av petroleumsvirksomhet i Norwegian Energy Company ASA

(NOK 1 000) 2012 2011

Fremførtbart underskudd sokkel 28 %  (2 408 250)  -  

Fremførtbart underskudd sokkel 50 %  (93 604)  -  

Beregnet refusjon ifm avvikling av petr. virksomhet  721 112  -  

Sum balanseført skatterefusjon  1 339 030  506 056 

31. desember 2012 gjennomførte Nowegian Energy Company ASA de tidligere meldte og planlagte overdragel-
sene av sin petroleumsvirksomhet til Noreco Norway AS, med den virkning at fra og med utløpet av samme dato 
er alle relaterte lisenser, kontrakter og personell overført til dette datterselskapet. Noreco Norway AS er dermed 
eier av alle konsernets lisenser på den norske kontinentalsokkelen. Morselskapet Norwegian Energy Company 
ASA har dermed avviklet sine direkte petroleumsaktiviteter, og vil kreve utbetalt skatteverdien av fremførbart 
underskudd fra norske myndigheter i henhold til bestemmelsene i petroleumsskatteloven § 3 c) 4. ledd. Retten 
til refusjon er bekreftet i form av en bindende forhåndsuttalelse fra Oljeskattenemnda. Skatterefusjon utbetales 
mot slutten av desember 2013.

Betalbar skatt
Betalbar skatt knytter seg til konsernets selskaper i Danmark, og følgende er skyldig per 31.12.
 

(NOK 1 000) 2012 2011

Beregnet betalbar skatt i Danmark  51 440  180 409 

Utsatt skatt og utsatt skattefordel:

(NOK 1 000) 2012 2011

Underskudd til fremføring  (702 649)  (2 357 122)

Anleggsmidler  2 888 149  3 757 618 

Omløpsmidler  196 519  200 132 

Gjeld  (92 332)  (332 992)

Annet  (294 164)  -  

Grunnlag utsatt skatt/-skattefordel  1 995 523  1 267 636 

Netto utsatt skatt/-skattefordel  1 125 373  1 298 478 

Ikke balanseført utsatt skattefordel  8 262  87 118 

Utsatt skatt/-skattefordel bokført  1 133 635  1 385 596 

Bokført utsatt skattefordel (1)  111 192  605 596 

Bokført utsatt skatt (2)  1 244 827  1 991 192 

Bokført utsatt skattefordel innland  58 253  518 055 

Bokført utsatt skattefordel utland  52 939  87 541 

Bokført utsatt skatt innland  0  80 902 

Bokført utsatt skatt utland  1 244 827  1 910 290 

Netto utsatt skatt/-skattefordel  1 133 635  1 385 596 

(1)  Bokført utsatt skattefordel knytter seg til norsk, dansk og britisk skatteregime.

(2)  Utsatt skatt knytter seg til særskatteregime i norsk petroleumsskattelov, utsatt skatt i utenlandske datter-
selskaper og utsatt skatt på identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet.

Balanseføring av utsatt skattefordel er basert på forventninger om at tilstrekkelig skattemessig overskudd til å 
utnytte det fremførbare underskuddet vil være tilgjengelig de kommende år. Årets balanseføring av ikke tidligere 
balanseført utsatt skattefordel relaterer seg til konsernets enheter i Storbritannia, hvor oppstart av Huntington vil 
medføre at selskapene får skattepliktig inntekt.

Utsatt skattefordel og utsatt skatt er presentert netto for hvert jurisdiksjon og skatteregime når de legale enheter 
har 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.

Konsernet har ikke balanseført utsatt skatt knyttet til underskudd i Norwegian Energy Company ASA som knytter 
seg til land. Dette utgjør 8,3 millioner kroner pr. 31.12.2012.

Alle tall rapportet i resultat og balanse er basert på Norecos skatteberegninger, og er å anse som estimater 
frem til ligning for hvert enkelt år er oppgjort. 
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16 Resultat per aksje

Resultat per aksje er beregnet som forholdet mellom årets resultat og vektet gjennomsnittlig utestående  
ordinære aksjer gjennom året.

(NOK 1 000) 2012 2011

Årets resultat som tilfaller innehavere av ordinære aksjer  (592 559)  (1 441 726)

Antall utstedte aksjer 01.01  243 842 914  243 038 047 

Antall aksjer utstedt i løpet av året  109 988 197  804 867 

Antall utstedte aksjer 31.12  353 831 111  243 842 914 

Gjennomsnittlig antall utstedte aksjer  262 426 363  243 805 324 

Resultat per aksje (NOK 1)

Resultat per aksje (2,26) (5,91) 

Utvannet resultat per aksje (2,26) (5,91) 

Selskapet har iverksatt et opsjonsprogram som vedrører alle ansatte i konsernet. I tillegg er det utstedt bonus-
aksjer som etter en opptjeningsperiode vil gi rett til ytterligere aksjer. Se ytterligere informasjon om antall aksje-
rettigheter i note 26.

I henhold til IAS 33 er ikke mulige effekter av opsjoner og konvertibelt obligasjonslån vist i konsolidert oppstilling 
av totalresultatet siden konvertering til ordinære aksjer ville medført et redusert tap og forbedret resultat per aksje.

17 Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

(NOK 1 000) 2012 2011

Kundefordringer  139 417  177 961 

Tilgodehavende operatører vedrørende deltakelse i lisenser  40 231  93 766 

Mindreuttak olje/NGL 1)  38 183  48 314 

Forskuddsbetalinger  182  -  

Andre fordringer 2)  346 162  513 745 

Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  564 175  833 786 

Spesifiksjon av mindreuttak olje/NGL boe USD/boe
Verdi  

(NOK 1 000)

Mindreuttak olje  66 805  102,17  37 995 

Mindreuttak NGL  1 673  20,19  188 

Sum mindreuttak olje/NGL  68 478  100,17  38 183 

1)  Mindreuttak og meruttak olje og NGL fra de ulike felter blir presentert brutto. For spesifikasjon av meruttak se note 
25 Leverandørgjeld og annen kortiktig gjeld. 

2)  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 328 millioner kroner er bokført som en kortsiktig fordring per 31. desember 2012. Dette 
beløpet relaterer seg til erstatning for deler av påløpte kostnader for å hindre ytterligere skade, samt produksjons-
bortfall i 2009/2010. Basert på foreliggende teknisk dokumentasjon, omfattende tredjeparts vurderinger og de 
foreliggende forsikringsavtalene, er selskapet av den oppfatning at selskapet har dekning for det bokførte kravet 
under forsikringsavtalene, og at dette gjøres opp innen utgangen av 2013. Kravet er dermed klassifisert som en 
kortsiktig fordring. USD-beløpet er uendret siden 31.12.2011. Se forøvrig note 2.9 for beskrivelse av konsernets 
regnskapsprinsipper for området, og note 4.2 b) vedrørende bruk av skjønn.

Spesifikasjon av kortsiktige fordringer per valuta:
(NOK 1 000)

2012 2011

NOK  40 957  151 509 

DKK  3 813  93 811 

USD  466 037  583 182 

GBP  53 185  5 284 

EUR  182  -  

Total  564 175  833 786 

Fordringer er bokført til amortisert kost. Impairment av finansielle eiendeler målt til amortisert kost er kalkulert 
som differansen mellom eiendelens bokførte verdi og nåverdien av diskonterte fremtidige kontantstrømmer 
etter eiendelens opprinnelige effektive rente. Virkelig verdi vurderes å ikke avvike fra bokført verdi.  
    
Konsernets kundefordringer består i hovedsak av fordringer vedrørende salg av hydrokarboner. Debitorer er 
større etablerte oljeselskaper og kredittrisikoen vurderes som lav. Konsernet har ikke realisert tap på kunde-
fordringer i 2012 og 2011.

Fordringer i USD er i all vesentlighet knyttet til selskaper som har USD som funksjonell valuta. Det er ikke fore-
tatt sikring av fordringer mot endringer i valutakurser. Selskapet har løpende kostnader i ulike valutaer og for-
dringer vil sikre leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld i ulike valutaer. Det er ikke foretatt sikringsbokføringer 
i disse tilfeller.  
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18 Bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter

Spesifikasjon av bankinnskudd, kontanter og kontantekvivalenter

(NOK 1 000) 2012 2011

Kontanter, bankinnskudd og kontantekvivalenter  583 985  671 314 

Bundne kontanter og bankinnskudd  20 128  17 393 

Kontanter og kontantekvivalenter i balansen  604 113  688 708 

Bundne midler
Bundne midler består av skattetrekksmidler.      

Spesifikasjon av bank, likvider, og lignende per valuta

(NOK 1 000) Valutabeløp 2012 2011

NOK  381 173  381 173  505 252 

DKK  5 179  5 096  716 

USD  33 725  187 725  121 192 

EUR  259  1 900  4 304 

GBP  3 137  28 219  57 243 

Total  604 113  688 708 

Det er ingen avvik mellom bokført verdi og virkelig verdi på bankinnskudd.

Trekkfasiliteter

(NOK 1 000) Valutabeløp NOK Benyttet Ubenyttet

NOK (letefinansiering) 1)  572 694  572 694  572 694  -  

USD  3 000  16 699  5 486  11 214 

USD (reservebasert lån, se note 24)  108 300  602 841  551 074  51 768 

Total  1 192 235  1 129 253  62 981 

Tilgjengelige kontanter, bankinnskudd  
og kontantekvivalenter

 583 985 

Tilgjengelig likviditet  646 966 

1) vedrører morselskapet

Selskapets letelånsfasilitet opphørte 31.12.2012. En ny letelånsfasilitet på 1 240 millioner kroner ble inngått
i mars 2013 av datterselskapet Noreco Norway AS. 

19 Derivater

Finansielle derivater inngått for å sikre fremtidige kontantstrømmer:

Råvarederivater      
Konsernet har som strategi å sikre deler av fremtidig oljesalg mot endringer i salgsprisen. Dette gjøres ved å 
kjøpe salgsopsjoner for en andel av estimert oljeproduksjon. Opsjoner gir selskapet en rett, men ingen plikt, 
til salg av olje til en minimumspris. I regnskapet klassifiseres disse opsjonene som derivater som er holdt for 
handelsformål, og regnskapsføres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Per 31.12.12 har konsernet følgende opsjonskontrakter:
Kostpris

(USD 1 000)
Bokført verdi 
(USD 1 000)

Bokført verdi / 
Virkelig verdi  
(NOK 1 000)

Opsjoner med utløp i 2013 2 975 270 1 503

Opsjoner med utløp i 2014 1 915 1 032 5 744

Sum bokført verdi av put opsjoner 7 247

Per 31.12.11 hadde konsernet følgende opsjonskontrakter:
Kostpris

(USD 1 000)
Bokført verdi 
(USD 1 000)

Bokført verdi / 
Virkelig verdi  
(NOK 1 000)

Opsjoner med utløp i 2012 4 171 1 368 8 198

Opsjoner med utløp i 2013 2 975 3 097 18 557

Sum bokført verdi av put opsjoner 26 755

Rentebytteavtaler - kontantstrømsikring 
Konsernet har inngått rentebytteavtaler for å sikre en fast rente for de fleste av selskapets lån med flytende 
rente. Avtalene er inngått på vilkår som tilsvarer vilkårene i låneavtalene, og avtalene behandles etter reglene 
for sikringsbokføring. Rentebytteavtalene balanseføres til virkelig verdi på hver balansedag, og effektiv del av 
verdiendring føres mot egenkapitalen over utvidet resultat. Ineffektivitet resultatføres i ordinært resultat.

Per 31.12.12 har konsernet følgende rentebytteavtaler:

Sikret rentebetalinger for:
Nominell 
Hovedstol Motta rente Betale rente Løper til:

Virkelig verdi 
31.12.2012

NOR05 700 000 NOK 3M NIBOR 2,525 % 06.12.13  (4 623)

NOR07 325 000 NOK (1) 3M NIBOR 2,58 % 27.04.16  (4 894)

Reserverbasert lånefasilitet (RBL) 170 000 USD (1) 3M LIBOR 1,82 % 31.12.13  (1 556)

Sum bokført verdi på rentebytteavtaler  (11 073)

(1) Det nominelle beløpet er avtalt å nedreguleres i takt med avdragsprofilen på sikret lån.

Endring i virkelig verdi på sikringsinstrumentene som er ført mot utvidet resultat i løpet av 2012 beløper seg 
til 10,7 millioner kroner.
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20 Finansielle instrumenter

20.1 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 31.12.2012 

(NOK 1 000) Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3  Sum 

Eiendeler

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat

- Derivater holdt for handelsformål  7 247  7 247 

- Mindreuttak av olje  38 183  38 183 

Sum eiendeler  -   45 430  -   45 430 

Forpliktelser

Derivater benyttet til sikring

- Rentebytteavtaler  11 073  11 073 

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat

- Meruttak av olje  45 256  45 256 

Sum forpliktelser  -   56 329  -   56 329 

 
Per 31.12.2011 

(NOK 1 000) Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3  Sum 

Eiendeler

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat  26 754  26 754 

- Derivater holdt for handelsformål

Sum eiendeler  -   26 754  -   26 754 

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked bestemmes ved å bruke verdsettelses-
metoder. Disse verdsettelsesmetodene 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. 

20.2 Finansielle instrumenter per kategori

Per 31.12.2012 

(NOK 1 000)
Utlån og  

fordringer

 Eiendeler til 
virkelig verdi 
over resultat  Sum 

Eiendeler

Derivater  7 247  7 247 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  525 810  38 183  563 993 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  604 113  604 113 

Sum  1 129 923  45 430  1 175 353 

(NOK 1 000)
Derivater benyttet 
for sikringsformål

 Andre finansielle 
forpliktelser til 

amortisert kost 

 Gjeld til 
virkelig verdi 
over resultat  Sum 

Forpliktelser

Obligasjonslån  2 779 390  2 779 390 

Annen rentebærende gjeld  1 104 876  1 104 876 

Derivater  11 073  11 073 

Leverandørgjeld og annen  
kortsiktig gjeld

 330 878  45 256  376 134 

Sum  11 073  4 215 144  45 256  4 271 473 
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Per 31.12.2011 

(NOK 1 000)
Utlån og  

fordringer

 Eiendeler til  
virkelig verdi 
over resultat  Sum 

Eiendeler

Derivater  26 754  26 754 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  785 472  48 314  833 786 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  688 708  688 708 

Sum  1 474 180  75 068  1 549 248 

(NOK 1 000)
Derivater benyttet 
for sikringsformål

 Andre finansielle  
forpliktelser til  

amortisert kost 

  Gjeld til  
virkelig verdi  
over resultat   Sum 

Forpliktelser

Obligasjonslån  2 961 169  2 961 169 

Annen rentebærende gjeld  713 784  713 784 

Leverandørgjeld og annen  
kortsiktig gjeld  278 899  2 164  281 063 

Sum  -   3 953 852  2 164  3 956 016 

21 Aksjekapital og overkurs

 2012 2011

Ordinære aksjer  353 831 111  243 842 914 

Sum antall aksjer  353 831 111  243 842 914 

Selskapets aksjekapital er på 1096,9 millioner kroner bestående av 353 831 111 aksjer pålydende 3,10 kroner. 
Selskapet eier ingen egne aksjer.

Alle aksjer har likeverdige rettigheter.

Endringer i innbetalt egenkapital:

Antall aksjer Aksjekapital Overkurs

Innbetalt egenkapital per 1. januar 2011  243 038 047  753 418  2 492 503 

Kapitalforhøyelse januar 2011  804 867  2 495  11 904 

Innbetalt egenkapital per 31. desember 2011  243 842 914  755 913  2 504 407 

Innbetalt egenkapital per 1. januar 2012  243 842 914  755 913  2 504 407 

Kapitalforhøyelse november 2012  108 108 108  335 135  64 865 

Reparasjons kapitalforhøyelse november 2012  1 038 010  3 218  623 

Emisjon for ansatte  842 079  2 610  438 

Emisjonskostnader  -   -   (17 627)

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

Endringer i 2013
8. januar 2013 utstedte Noreco 1 814 206 aksjer til ansatte.    
12. mars 2013 utstedte Noreco 448 778 aksjer til ansatte i forbindelse med bonustildeling.   
Aksjekapitalen er etter disse emisjonene fordelt på 356 094 095 aksjer.

Gjeldende styrefullmakt     
Styret fikk i 2011 fullmakt av generalforsamlingen til å utstede inntil 16,5 millioner opsjoner i årene 2011, 
2012 og 2013. 3 295 625 opsjoner ble tildelt i 2011, 4 279 384 opsjoner ble tildelt i 2012, og 8 297 299 
ble tildelt i mars 2013.       
      
Styret fikk i 2012 fullmakt fra generalforsamlingen til å utstede inntil 7 millioner aksjer til ansatte, fullmakten 
gjelder til 1. juni 2013. Fullmakten har vært anvendt 2 ganger: 842 079 aksjer utstedt i november 2012 som 
ledd i bonusordning (aksjekurs 3,62) og 1 814 206 aksjer utstedt i januar 2013 som ledd i 12G-ordning og mat-
ching av tidligere tildelte bonusaksjer (aksjekurs 3,82). Gjenværende fullmakt etter dette er 4 343 715 aksjer. 
     
Ovennevnte fullmakter erstatter alle tidligere tildelte fullmakter vedrørende utstedelse av aksjer.
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Oversikt over de (20) største aksjonærene 13.03.2013

Navn Beholdning Eierandel Stemmeandel

SABARO INVESTMENTS LTD 39 667 228 11,15 % 11,15 %

IKM INDUSTRI-INVEST AS 38 051 233 10,70 % 10,70 %

LYSE ENERGI AS 27 701 514 7,79 % 7,79 %

GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY - 13 972 236 3,93 % 3,93 %

OM HOLDING AS 12 685 484 3,57 % 3,57 %

FONDSFINANS SPAR 8 500 000 2,39 % 2,39 %

ODIN OFFSHORE 7 188 000 2,02 % 2,02 %

KONTRARI AS 7 000 000 1,97 % 1,97 %

VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE 6 000 000 1,69 % 1,69 %

AWILCO INVEST AS 6 000 000 1,69 % 1,69 %

VERDIPAPIRFONDET DNB SMB 5 770 713 1,62 % 1,62 %

SKAGEN VEKST 5 127 513 1,44 % 1,44 %

JPMORGAN CHASE BANK 5 040 550 1,42 % 1,42 %

STOREBRAND VEKST 4 796 936 1,35 % 1,35 %

HOLBERG NORGE 3 700 000 1,04 % 1,04 %

CREDIT SUISSE SECURITIES 3 638 095 1,02 % 1,02 %

BD TRADING AS 3 318 873 0,93 % 0,93 %

CITIBANK NA NEW YORK BRANCH 2 976 783 0,84 % 0,84 %

KLP AKSJE NORGE VPF 2 556 003 0,72 % 0,72 %

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2 397 184 0,67 % 0,67 %

Total 206 088 345 57,9 % 57,9 %

Øvrige (eierandel < 0,67 %) 149 556 972 42,1 % 42,1 %

Totalt antall aksjer  
per 13. mars 2013

355 645 317 100 % 100 %

22 Pensjoner

Ytelsespensjon
Ansatte i morselskapet har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning i et livsforsikringsselskap. Forpliktelsen 
omfatter 56 personer per 31.12.12 og 64 personer per 31.12.11. De øvrige ansatte har en innskuddsbasert 
pensjonsordning.      
      
De norske selskapene i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepen-
sjon. Alle selskapene har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.  
      
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det  
gjelder demografiske forutsetninger.

Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:

(NOK 1 000) 2012 2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  12 511  13 357 

Rentekostnad  1 502  1 440 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene  (1 395)  (1 333)

Administrasjonskostnader  302  223 

Periodisert arbeidsgiveravgift  1 822  1 930 

Resultatført virkning av estimatendringer  84  482 

Sum pensjonskostnad  14 825  16 099 

Bevegelse pensjonsforpliktelser

(NOK 1 000) 2012 2011

Nåverdi av sikrede påløpte forpliktelser 1.1  38 504  34 291 

Årets pensjonsopptjening  12 511  13 357 

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen  1 502  1 440 

Aktuarielt tap/gevinst  (20 080)  (10 584)

Nåverdi av sikrede påløpte forpliktelser 31.12  32 436  38 504 

Bevegelse pensjonsmidler

(NOK 1 000) 2012 2011
Virkelig verdi av pensjonsmidler 1.1  24 785  19 855 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene  1 395  1 333 

Aktuarielt tap/gevinst  (8 518)  (5 178)

Administrasjonskostnader  (302)  (223)

Innbetaling  8 863  8 998 

Virkelig verdi av pensjonsmidler 31.12  26 223  24 785 
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Endring netto forpliktelse:

2012 2011

Nåverdi av påløpte sikrede forpliktelser  32 436  38 504 

Virkelig verdi av pensjonsmidler  (26 223)  (24 785)

Netto pensjonsforpliktelse 31.12  6 213  13 720 

Periodisert arbeidsgiveravgift  876  1 934 

Ikke resultatført estimatavvik  7 915  (5 304)

Netto pensjonsforpliktelse 31.12  15 003  10 350 

Prosentvis sammensetning av pensjonsmidler:

2012 2011

Aksjer 9,20 % 9,20 %

Omløpsobligasjoner 15,60 % 15,20 %

Pengemarked 18,30 % 22,30 %

Anleggsobligasjoner 36,80 % 35,00 %

Eiendom 18,30 % 17,80 %

Annet 1,90 % 0,40 %

Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn:

2012 2011

Diskonteringsrente 3,80 % 3,90 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 % 4,80 %

Forventet lønnsvekst 3,50 % 4,00 %

Forventet G-regulering 3,25 % 3,75 %

Forventet pensjonsregulering 0,20 % 1,80 %

Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %

Selskapet forventer å betale 7,5 millioner kroner knyttet til pensjonsordningen i 2013.

Kostnader knyttet til selskapets innskuddspensjon har totalt beløpt seg til 1,1 millioner kroner for 2012. 
Tilsvarende kostnader for 2011 var på 2,3 millioner kroner.  

 23 Avsetninger

Spesifikasjon av fjerningsforpliktelser

(NOK 1 000) 2012 2011

Balanse 1.1.  298 130  829 035 

Endring i fjerningsforpliktelsen i perioden  16 804  (14 139)

Tidsverdi/kalkulatorisk rente  26 630  54 877 

Overført fra forpliktelser/gjeld for salg  -   3 927 

Reversert forpliktelse ved avgang av lisenser  -   (590 829)

Effekt av valutakursendringer  (18 486)  15 259 

Avsatte fjerningsforpliktelser 31.12  323 078  298 130 

Avsatte forpliktelser vedrører forventede fremtidige kostnader til nedstengning og fjerning av brønner og produk-
sjonsanlegg knyttet til virksomhet relatert til utvinning av hydrokarboner. Avsatt forpliktelse er neddiskontert til 
nåverdi med diskonteringsfaktor på 9,0 % som representerer konsernets gjennomsnittlige alternative lånerente. 
Inflasjon på 2,0 % er benyttet.

Forventet forfall:

(NOK 1 000) 2012 2011

1–5 år  12 270  12 231 

6–10 år  300 407  285 899 

over 10 år  10 400  -  

Avsatte fjerningsforpliktelser 31.12  323 078  298 130 
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24 Rentebærende gjeld

Rentebærende gjeld med avtalt forfall senere enn 12 måneder etter balansedagen (4).

2012 2011

(NOK 1 000) Valuta Nominell rente
Forfall 

lån
Første forfall, 

rente Pålydende 
Balanseført 

verdi
Markeds-
verdi (1) Pålydende

Balanseført 
verdi

Markeds-
verdi (1) 

Obligasjonslån 
NOR04 (3) NOK 12,9 % 21.11.14 21.02.13  1 250 000  1 221 745  1 262 500  1 179 000  1 166 081  1 096 470 

Obligasjonslån 
NOR05 NOK

Nibor 3. mdr + 

8,0 % 06.12.13 06.03.13       Forfall tidligere enn 12 måneder  571 000  563 218  502 480 

Obligasjonslån 
NOR06(3) NOK 10,.25 % 27.04.16 26.04.13  275 000  266 767  272 938  275 000  269 263  248 875 

Obligasjonslån 
NOR07(3) NOK

Nibor 3. mdr + 

6,0 % 27.04.16 27.01.13  325 000  315 270  314 048  325 000  319 263  286 000 

Reservebasert lån USD

Libor +  

margin (2) 15.01.15 28.02.13  261 621  242 729  242 729  323 007  292 803  292 803 

Sum rentebærende gjeld med forfall senere enn 12 måneder 2 111 621 2 046 511 2 092 214 2 673 007 2 610 628 2 426 628

Rentebærende gjeld med avtalt forfall tidligere enn 12 måneder etter balansedagen (4).

2012 2011

(NOK 1 000) Valuta Nominell rente
Forfall 

lån
Første forfall, 

rente Pålydende 
Balanseført 

verdi
Markeds-
verdi (1) Pålydende

Balanseført 
verdi

Markeds-
verdi (1) 

Konvertibelt  
obligasjonslån NOK 6,00 % 11.05.12 I/A  -   -   -   173 000  170 516  173 000 

Obligasjonslån 
NOR03 NOK

Nibor 3. mdr + 

7,9 % 20.11.12 I/A  -   -   -   475 500  472 828  475 500 

Obligasjonslån 
NOR05 NOK

Nibor 3. mdr + 

8,0 % 06.12.13 06.03.13  700 000  682 480  700 350 

Forfall senere enn 12 måneder
Obligasjonslån 
NOR08 NOK 12,90 % 30.12.13 30.03.13  300 000  293 128  303 000 

Letelån NOK
Nibor 3. mdr + 

2,5 % 30.12.13 02.04.13  572 694  572 694  567 271  429 666  420 981  420 981 

Reservebasert lån USD
Libor +  

margin (2) 15.10.13 28.02.13  289 453  289 453  289 453 Hele lånet - forfall senere en 12 måneder

Sum rentebærende gjeld med forfall senere enn 12 måneder 1 862 147 1 837 755 1 860 074 1 078 166 1 064 325 1 069 481

Sum rentebærende gjeld 3 973 768 3 884 266 3 952 288 3 751 173 3 674 953 3 496 109

Klassifisert som langsiktig gjeld  261 621  242 729  242 729 2 673 007 2 610 628 2 426 628

Klassifisert som kortsiktig gjeld  3 712 147  3 641 537  3 709 559  1 078 166  1 064 325  1 069 481 

(1)  Markedsverdi er satt lik den kursen obligasjonen er 
notert til i markedet ved årets slutt.  
 

(2)   Rentemargin vil variere med trekk på lånefasiliteten. 
Rentemarginen vil være mellom 2,5 % og 3,5 %.

(3)  I oppstilling av finansiell stilling er obligasjonslånene 
NOR04, NOR06 og NOR07 klassifisert som kort-
siktige, selv om lånene har et avtalt forfall lenger 
frem en 12 måneder. IAS 1.75 krever slik klassi-
fisering, hvis låntaker var i brudd med låneavtalen 
på balansedagen, og ikke før balansedagen har 
sikret seg henstand med 12 måneders varighet fra 
balansedagen. Noreco har sikret seg henstand for 
perioden man forventer at gearing ratio vil overstige 
avtalt grense, som ikke er 12 måneder fram fra 
31.12.2012.

(4)  Vurdering om lånet har forfall senere eller tidligere 
enn 12 måneder er basert på tilbakebetalingsplan i 
gjeldende låneavtaler.

Obligasjonslån
  
NOR03 - Senior sikret oppsigelig obligasjonslån 
 Obligasjonslånet ble etablert i november 2009. Lånet 
forfallt i november 2012, og er således oppgjort og 
avsluttet per 31.12.2012.  

NOR04 - Senior sikret oppsigelig obligasjonslån
Obligasjonslånet ble etablert i november 2009 og er 
pålydende 1 250 millioner kroner. I løpet av 2011 tilbake- 
kjøpte selskapet 71 millioner kroner av obligasjonslånet. 
I 2012 er disse tilbakekjøpte obligasjonene blitt solgt. 
Lånekostnad er amortisert og kostnadsføres over lånets 
løpetid. Lånet har en fast kupongrente på 12,90 % 
p.a. Rente betales etterskuddsvis hver 3 måned. 
Gjenværende amortisering 31.12.12 er 28,2 millioner 
kroner. Lånet er notert på Oslo Børs med ticker NOR04. 
Lånet er sikret med pant i morselskapets aksjer i Altinex 
ASA og Noreco Petroleum (UK) Ltd, se note 27.

Selskapet kan foreta tilbakekjøp av obligasjoner til føl-
gende kurser; november 2013 - kurs 105 og november 
2014 - kurs 103.  
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NOR05 - Senior usikret obligasjonslån 
Obligasjonslånet ble etablert i november 2010 og er pålydende 700 millioner kroner. I løpet av 2011 tilbake-
kjøpte selskapet 129 millioner kroner av obligasjonslånet. I 2012 er disse tilbakekjøpte obligasjonene blitt solgt. 
Lånekostnad er amortisert og kostnadsføres over lånets løpetid. Lånets rente er Nibor 3 måneder + margin på 
8,00 % p.a. Rente betales etterskuddsvis hver 3 måned. Gjenværende amortisering 31.12.12 er 17,5 millioner 
kroner. Lånet er notert på Oslo Børs med ticker NOR05.
  
NOR06 - Senior sikret oppsigelig obligasjonslån 
Obligasjonslånet ble etablert i april 2011 og er pålydende 275 millioner kroner. Lånekostnad er amortisert og 
kostnadsføres over lånets løpetid. Lånet har en fast kupongrente på 10,25 % p.a. Rente betales etterskuddsvis 
hver 3 måned. Gjenværende amortisering 31.12.12 er 8,2 millioner kroner. Lånet er notert på Oslo Børs med 
ticker NOR04. Lånet er sikret med pant, se note 27.

 NOR07 - Senior sikret oppsigelig obligasjonslån
 Obligasjonslånet ble etablert i april 2011 og er pålydende 325 millioner kroner. Lånekostnad er amortisert og 
kostnadsføres over lånets løpetid. Lånets rente er Nibor 3 måneder + margin på 6,00 % p.a. Rente betales 
etterskuddsvis hver 3 måned. Gjenværende amortisering 31.12.12 er 9,7 millioner kroner. Lånet er notert på 
Oslo Børs med ticker NOR07. Lånet er sikret med pant, se note 27.
 
NOR08 - Senior usikret obligasjonslån 
 Obligasjonslånet ble etablert i oktober 2012 og er pålydende 300 millioner kroner. Lånekostnad er amortisert og 
kostnadsføres over lånets løpetid. Lånet har en fast kupongrente på 12,9 %. Rente betales etterskuddsvis hver 
3 måned. Gjenværende amortisering 31.12.12 er 6,9 millioner kroner. Lånet er notert på Oslo Børs med ticker NOR08. 

Gjeld til kredittinstitusjoner

Reservebasert lån 
 Reservebasert lån er bokført til amortisert kost. Bankene har kommitert seg til en maksimal ramme på USD 109 
millioner (2011 USD 140 millioner) ved utgangen av 2012 og så gradvis nedtrapping til USD 0 i januar 2015 
hvor lånet opphører. Tilgjengelig trekkmulighet per 31.12.12 er USD 109 millioner og trukket lån pr 31.12.12 er 
USD 99 millioner. Tilgjengelig trekkmulighet fastsettes kvartalsvis og baserer seg bl.a. på forventet reservebase, 
kostnader og oljepris. Lånet har en flytende rente på LIBOR + en margin på mellom 2,50 % p.a. og 3,50 % p.a. 
Marginen avhenger av hvor mye låntaker til enhver tid trekker under lånerammen. Lånet har finansielle lånevilkår 
knyttet til likviditetsgrad og gjeldsgrad og er sikret med pant i aksjene i låntaker, samt i låntakers vesentligste 
eiendeler. Lånet forutsetter at en gitt del av forventet oljeproduksjon til enhver tid er sikret for en periode på to 
år frem i tid. 

Gjeldende nedbetalingsplan per 31. desember 2012 er som følger: 2013 - USD 52 millioner, 2014 - USD 38 
millioner og 2015 - USD 9 millioner. Gjenværende amortisering er USD 3 millioner.

Letelån 
 Letelånet ble etablert i februar 2008, og har en ramme på 1 550 millioner kroner. Lånet er tatt opp av Norwegian 
Energy Company ASA, og rammen kunne benyttes frem til 31.12.2012. Lånet er sikret med pant i refusjonsfor-
dring av skatteverdien av letekostnader i Norge. Nåværende opptrekk forfaller i desember 2013, etter at refusjon 
for letekostnader er mottatt. Lånet har en flytende rente på NIBOR + en margin på 2,5 % p.a.

Nytt letelån er inngått av Noreco Norway AS jf. note 18 og 33.

Lånevilkår (Covenants)
 Obligasjonslånene har følgende to lånebetingelser: Konsernets egenkapitalandel skal være på minimum 25 %. 
Konsernets gearing-ratio skal være mindre enn 5.0.

Egenkapitalandel er definert som konsernets bokførte egenkapital dividert med konsernets bokførte totale 
eiendeler.

Gearing-ratio er definert som konsernets netto rentebærende gjeld dividert med jusert EBITDA for konsernet. 
Netto rentebærende gjeld er definert som alle konsernets rentebærende lån (untatt letelån), fratrukket frie 
kontanter og bankinnskudd. Justert EBITDA er definert som konsernets tolv måneders rullerende resultat før 
letekostnader, avskrivninger, nedskrivninger, finansielle poster, resultatskatt, samt før gevinster og tap ved salg 
av eiendeler. Dette gjelder alle obligasjonslån med untak av NOR04 hvor gevinster og tap ved salg av eiendeler 
ikke skal justeres i forbindelse med beregning av justert EBITDA. Selskapet er først i brudd med disse lånevilkår 
hvis beregnet ratio er utenfor avtalt faktor i to etterfølgende kvartaler, og slike avvik ikke er reparert innenfor 60 
dager etter utløp av siste kvartalsdato som viser avvik.
  
I løpet av 2012 har gearing ratio oversteget avtalt grense for alle obligasjonslån, men det er inngått avtale om 
henstand (”waiver”) fra disse vilkår frem til utløp av 4. kvartal 2012. Selskapet har dermed ikke misligholdt 
låneavtalenes betingelser. Neste tidspunkt for testing av avtalevilkår er 1. kvartal 2013. Det er i tillegg inngått 
avtale om at det kan legges til nedskrivninger av goodwill og ikke-utbygde funn resultatført før 31.12.2012 opp 
til 600 millioner kroner etter skatt både på konsernets egenkapital/og totale eiendeler ved beregning av egenka-
pitalandel som måles i henhold til låneavtalene. Avtale om justering ved beregning av egenkapitalandel gjelder 
for alle avtaler til endelig forfall.

Konvertibelt obligasjonslån

(NOK 1 000) 2012 2011

Balanseført verdi per 01.01 / førstegangsregistrering  349 232  349 232 

Konvertering tidligere år  (221 500)  (221 500)

Tilbakekjøp av obligasjoner  (45 500)  (45 500)

Rentekostnad  117 873  114 176 

Betalt rente  (62 869)  (59 172)

Amortisering av opptakskost  35 764  33 280 

Betaling ved forfall  (173 000)  -  

Gjeldskomponent 31.12  -   170 516 

Forfallstruktur (NOK 1 000):
År 2012 2011

2012  -   1 078 166 

2013  1 862 147  611 750 

2014  1 641 523  1 451 069 

2015  230 098  10 188 

2016  240 000  600 000 

2017 og senere  -   -  

Sum  3 973 768  3 751 173 
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Rentebetalinger (NOK 1 000):
År 2012 2011

2012  -   345 242 

2013  364 319  274 197 

2014  222 488  212 737 

2015  57 748  56 936 

2016  42 594  37 477 

2017 og senere  -   -  

Sum  687 148  926 589 

Forutsetninger: Libor 0,35 %, Nibor 6. mdr 4,75 %, Nibor 3 mdr 2,1 %, margin reservebasert lån 3 %.  
 Beløpene inkluderer rente på lån skyldig per 31.12.2012.

25 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

(NOK 1 000) 31.12.12 31.12.11

Leverandørgjeld  29 074  25 627 

Skyldig operatører vedrørende deltagelse i lisenser  185 802  123 078 

Meruttak olje/NGL 1)  45 256  2 164 

Skyldige renter lån  52 053  53 989 

Skyldige personalkostnader  32 530  -  

Skyldige offentlige avgifter  7 786  8 934 

Annen kortsiktig gjeld  23 633  67 271 

Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  376 134  281 063 

1) Spesifikasjon av meruttak olje boe USD/boe
Verdi

(NOK 1 000)

Meruttak olje  73 921  109,98  45 256 

Meruttak NGL  -   -   -  

Sum meruttak olje og NGL  73 921  109,98  45 256 

Mindreuttak og meruttak olje og NGL fra de ulike felter blir presentert brutto. For spesifikasjon av mindreuttak 
se note 17 Fordringer.

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld fordelt på valuta

(NOK 1 000) 31.12.12 31.12.11

NOK  134 112  180 079 

DKK  20 750  12 580 

USD  101 919  19 378 

GBP  119 076  69 013 

EUR  276  12 

Total  376 134  281 063 

Gjeld er bokført til amortisert kost. Virkelig verdi vurderes å ikke avvike fra bokført verdi.
 
Gjeld i USD er i all vesentlighet knyttet til selskaper som har USD som funksjonell valuta. Selskapet har dekket 
sine USD-behov jfr note 17 Kundefordringer og andre fordringer samt note 18 Bankinnskudd, kontanter og kon-
tantekvivalenter. Gjeld i DKK er i sin helhet i selskaper med USD som funksjonell valuta. I valutaer der selskapene 
har løpende inntekter vil de inntektsgenererende kontantstrømmene sikre selskapets gjeld i tilsvarende valuta. 
Det er ikke foretatt sikringsbokføringer i disse tilfellene. 

26 Aksjeverdibasert avlønning

Konsernet har et opsjonsprogram som ble etablert i januar 2008. Prinsippene i dette programmet ble godkjent 
i ekstraordinær generalforsamling i januar 2008. Hensikten med opsjonsprogrammet er å etablere et langsiktig 
insentivprogram for ansatte. 

Aksjeopsjoner vil bli tildelt årlig av styret. Opsjonene vil være fullt opptjent etter tre år og utløper etter 5 år. 
Opsjonene vil etter planen bli oppgjort ved utstedelse av aksjer.  

I tillegg har konsernet en ordning der den ansatte vil ha mulighet for å kjøpe aksjer tilsvarende opp til 50 % av 
bonusen på tidspunkt for bonusutbetalingen. Arbeidstakere som beholder disse aksjene i to år, og er ansatt i 
Noreco ved utløpet av toårsperioden, vil ha rett til å motta tilleggsaksjer på en-til-en basis. 

Virkelig verdi på opsjonen er beregnet av eksterne konsulenter ved hjelp av Black and Scholes Merton opsjons-
prisingsmodell. Inputdata til opsjonsprisingsmodellen er blant annet tildelingstidspunkt, utøvelsespris, forventet 
utøvelsesdato, volatilitet og risikofri rente.

 Ved beregning av volatilitet har en lagt til grunn historisk volatilitet i Noreco-aksjen. Aksjekursen de 12 første 
månedene etter børsnotering er utelatt fra beregningen ettersom kursen vanligvis har en unormal høy volatilitet i 
startfasen før den stabiliserer seg. Virkelig verdi av opsjonene beregnes på tildelingstidspunktet og kostnadsføres 
lineært over opptjeningsperioden. Kostnadene blir fordelt i henhold til hvilket selskap den ansatte er ansatt i. 
 
Arbeidsgiveravgift
 Arbeidsgiveravgift blir fortløpende kostnadsført såfremt aksjens markedskurs på rapporteringstidspunktet er 
høyere enn utøvelseskursen på aksjen. Det er ikke knyttet arbeidsgiveravgift til opsjoner for ansatte i Danske 
datterselskap. 

I 2012 er det ikke resultatført endringer i avsetning for skyldig arbeidsgiveravgift, mot en inntektsførting av tidli-
gere avsatt skyldig arbeidsgiveravgift på 2,7 millioner kroner for 2011.
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Oversikt over utestående opsjoner og bonusaksjer:

Utestående opsjoner og bonusaksjer per 01.01.2011  6 762 290 

Tildelte opsjoner 2011  3 295 625 

Tildelte bonusaksjer 2011  248 282 

Utgåtte opsjoner 2011  (4 485 453)

Utgåtte bonusaksjer 2011  (492 572)

Totalt utestående opsjoner per 31.12.2011 5 328 172

Tildelte opsjoner 2012  4 279 387 

Tildelte bonusaksjer 2012  -  

Utgåtte opsjoner 2012  (515 382)

Utgåtte bonusaksjer 2012  (128 181)

Totalt utestående opsjoner per 31.12.2012 8 963 996

(NOK 1 000) Innløsningskurs

Innløsningskurs
opsjoner og 
bonusaksjer 

per 31.12.2012

Gjennomsnittlig
gjenstående
kontraktuell 

levetid

Vektet
gjennomsnittlig

utøvelsespris

Tildeling  

Tildelte bonusaksjer 2011 0,00  167 949 0,02 0,00

Opsjonsordning 2008 33,00  406 947 1,00 33,00

Opsjonsordning 2009 11,01  1 524 017 1,17 11,01

Opsjonsordning 2010 17,00  892 362 2,17 17,00

Opsjonsordning 2011 14,85  1 877 687 3,26 14,85

Opsjonsordning 2012 8,04  4 095 034 4,19 8,04

Totalt 8 963 996 3,06 11,85

Regnskapsmessig effekt av utestående opsjoner:

(NOK 1 000) 2012
Vektet gjennomsnittlig

utøvelsespris

Lønnskostnader 13 624 11 325

Oppsummering av forutsetninger benyttet for verdiberegning av opsjonsprogram:

2012 2011

Virkelig verdi på tildelingsdato (NOK) 4,13 7,04

Aksjekurs på tildelingsdato (NOK) 8,04 14,80

Innløsningskurs (NOK) 11,85 14,67

Volatilitet 64,2 % 50,5 %

Forventet levetid opsjon (år) 4,00 4,00

Risikofri rente 1,82 % 3,2 %

27 Garantier og pantstillelser

Oversikt over stillede garantier og pantstillelser:

(NOK 1 000) 31.12.12 31.12.11

Gjeld sikret ved pant

Obligasjonslån  1 803 782  1 754 607 

Reservebasert lån  532 182  292 803 

Lete lån  572 694  420 981 

Sum gjeld sikret ved pant  2 908 659  2 468 391 

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet

Aksjer i datterselskap  -   -  

Lisenser og aktiverte utforskingskostnader  526 764  739 689 

Varige driftsmidler  3 983 840  4 270 303 

Tilgode skatt  617 918  506 056 

Bankinnskudd  196 355  122 468 

Sum balanseført verdi  5 324 876  5 638 516 

Gjeld er oppgitt til bokført verdi.     
 
Morselskapets investering i Altinex ASA og Noreco Petroleum (UK) Ltd er pantsatt til fordel for NOR04. Investering 
i Alinex ASA og Noreco Petroleum (UK) Ltd er bokført til 2,8 milliarder kroner per 31.12.2012, mot 3,6 milliarder 
kroner pr. 31.12.2011. Holdingselskapet i Danmark, Noreco Denmark A/S (tidligere Geopard A/S) har pantsatt 
sine aksjer i Noreco Oil Denmark A/S og dets investeringer i Noreco Petroleum Denmark A/S og Noreco Oil UK 
Ltd. Investeringen i Noreco Oil Denmark A/S var bokført til 1,1 milliarder kroner per 31.12.2012, mot 1,2 milliarder 
kroner per 31.12.2011.
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28 Informasjon om felleskontrollerte eiendeler 

Felleskontrollerte eiendeler er innregnet ved bruk av bruttometoden (forholdsmessig konsolidering), 
basert på eierandelene.

Konsernet har følgende lisensandeler per 31.12.2012:

Lisens Land Felt Eierandel

PL 006C Norge 15,0 %

PL 018DS Norge 13,4 %

PL 048C Norge 21,8 %

PL 048D Norge  Enoch 21,8 %

PL 274 Norge  Oselvar 15,0 %

PL 274/CS Norge 15,0 %

PL 360 Norge 15,0 %

PL 360B Norge 15,0 %

PL 385 Norge 20,0 %

PL 414 Norge 20,0 %

PL 414B Norge 20,0 %

PL 440S Norge 12,0 %

PL 453S Norge 25,0 %

PL 471 Norge 30,0 %

PL 484 (O) Norge 40,0 %

PL 490 Norge 20,0 %

PL 492 Norge 20,0 %

PL 519 Norge 20,0 %

PL 520 Norge 50,0 %

PL 525 (O) Norge 100,0 %

PL 563 Norge 20,0 %

PL 591 Norge 40,0 %

PL 599 Norge 20,0 %

PL 606 Norge 40,0 %

PL 616 Norge 20,0 %

PL 620 Norge 25,0 %

PL 621 Norge 25,0 %

PL 624 Norge 15,0 %

PL 634 Norge 30,0 %

PL 639 Norge 15,0 %

PL 646 Norge 20,0 %

1/11 (O) Denmark 47,0 %

Lisens Land Felt Eierandel

7/86 Danmark 29,9 %

1/90 Danmark  Lulita 28,2 %

4/95 Danmark  Nini 30,0 %

9/95 Danmark 12,0 %

9/06 Danmark 12,0 %

16/98 Danmark  Cecilie 61,0 %

P 1114 Storbritannia  Huntington 20,0 %

P 1650 (O) Storbritannia 78,0 %

P 1658 Storbritannia 43,8 %

P 1666 Storbritannia 10,0 %

P 1768 (O) Storbritannia 54,0 %

P 1889 Storbritannia 23,0 %

(O) = Selskap i konsernet er operatør     
 
I tillegg har selskapet blitt tildelt 8 nye lisenser i 2013, hvorav 2 er i Norge, og 6 er Storbritannia.  
 
I forbindelse med tildeling av nye lisenser for leting etter og produksjon av olje og gass eller ved godkjennelse 
av PUD er deltakerne forpliktet til å oppfylle bestemte forpliktelser. Slike forpliktelser kan være boring av et antall 
brønner, prossesering av seismiske studier eller andre forpliktelser.
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29  Betingede eiendeler og forpliktelser  
samt øvrige forpliktelser

Betingede eiendeler 
Som en del av salget av PL345 (Zidane funnet) har Noreco rett på en betinget etterbetaling når en PUD for Zidane 
2 funnet er godkjent av myndighetene. Betalingen er knyttet til volumene som inngår i PUD. Denne betingede 
eiendelen er ikke bokført i regnskapet per 31.12.2012.    
 
Betingede forpliktelser     
Noreco har ikke vært involvert i saker om krav fra offentlige myndigheter, rettslige krav eller voldgiftssaker de siste 
12 månedene som kunne hatt en vesentlig innvirkning på selskapets finansielle posisjon eller resultat.

Øvrige forpliktelser 

Ved årets slutt hadde Noreco følgende forpliktelser (før skatt):

(NOK millioner) Antall brønner Beløp

Forpliktelser letebrønner

Forpliktelser letebrønner, Norsk kontinental sokkel  4  479 

Forpliktelser letebrønner, Britisk kontinental sokkel  3  303 

Forpliktelser letebrønner, Dansk kontinental sokkel  1  93 

Sum forpliktelser letebrønner  8  875 

Forpliktelser produksjonsbrønner

Forpliktelser produksjonsbrønner, Dansk kontinental sokkel  1  53 

Sum forpliktelser produksjons brønner  1  53 

Sum forpliktelser  9  928 
    

Ved årets slutt hadde Noreco ingen forpliktelser for 2015 og fremover.   
 
Ved kjøp av en lisens gjelder ofte en avtale om å bære kostnader (”Carry agreement”). En slik avtale forplikter 
kjøper å betale selgers andel av letekostnader og/eller utbyggingskostnader, begrenset oppad til et avtalt beløp. 
Slike avtaler er et alternativ til kontantoppgjør. Ved utløpet av 2012 hadde selskapet inngått fire slike avtaler.  

30 Operasjonelle leieavtaler

Operasjonelle leieavtaler:

Årlig leie knyttet til leieavtaler behandlet
som operasjonell leasing (NOK 1 000) 2012 2011

Kontor  12 755  19 012 

Andre  9 158  14 092 

Total minsteleie i henhold til uoppsigelige leieavtaler 
(NOK 1 000) 2012 2011

2012  -   42 076 

2013  93 810  97 728 

2014  102 885  91 546 

2015  88 152  89 129 

2016  81 925  84 673 

>2016  158 856  87 575 

Sum  525 628  492 728 

Konsernet leier lokaler alle steder de har virksomhet samt at en leier deler av konsernets IT-utstyr og annet 
kontorrelatert inventar. Deler av fremtidig leieforpliktelse vil bli viderefakturert til fremleietaker. Fremleie utgjør om 
lag 2 millioner kroner for 2013 og 2014.     
 
FPSO’en (flytende produksjonenhet) Voyager Spirit er kontraktert til Huntington feltet som Noreco har andel i via 
datterselskapet Noreco Oil UK Ltd. Leiekontrakten gjelder i 5 år, med opsjons om ytterligere forlengelse. Oppstart 
er forventet i mars 2013. Total minsteleie er basert på et fullt kvartal.

31 Transaksjoner med nærstående parter

Noreco konsernet har i løpet av 2012 ikke hatt transaksjoner med noen nærstående parter.  

Styrehonorar til aksjonærer og kompensasjon til ledelsen er omtalt i note 9.

32 Supplerende olje og gass informasjon (urevidert)

Konsernet har rapportert olje, gass og NGL reserver etter anbefalinger gitt i børssirkulære nr. 2/2009. 
Rapporteringen er inntatt som et eget kapittel i årsrapporten, se kapittel om årlig redegjørelse av reserver.  
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33 Hendelser etter balansedagen

På balansedagen pågikk fortsatt bore- og evalueringsarbeidet knyttet til Romeo brønnen i lisens P1666 i den 
britiske del av Nordsjøen. Det ble påvist hydrokarboner i brønnen, men 9. januar 2013 ble det fastslått at det 
ikke er tilstrekkelige utvinnbare volumer til å være kommersielt alene. Aktiverte borekostnader per 31.12.2012 
på 27,9 millioner kroner er nedskrevet med effekt i fjerde kvartal 2012.

13. februar 2013 fullførte Noreco utstedelsen av et nytt usikret obligasjonslån på 300 millioner kroner. 
Obligasjonen forfaller i februar 2016 og løper med en rente på 10,5 prosent. Lånet vil være tilgjengelig fra  
1. april 2013.

25. februar 2013 mottok Noreco en anmodning om å avholde ekstraordinær generalforsamling fra aksjonæren 
Sabaro Investments Limited. Det er bedt om at følgende saker behandles: (i) valg av styreleder, og (ii) valg av 
medlemmer til styret. Generalforsamlingen vil bli avholdt 22. mars 2013.

28. februar 2013 ble boreresultat fra letebrønnen på Ogna prospektet annonsert. Boreresultatene viste at brønnen 
var tørr. Hele boreoperasjonen er utført i 2013, og balanseførte kostnader knyttet til denne brønnen var  
1 million kroner etter skatt pr. 31.12.2012.

19. mars 2012 ble en avtale om ny letelånsfasilitet på 1 240 millioner kroner inngått av datterselskapet Noreco 
Norway AS.

34  Endringer i regnskapet etter rapportering  
av resultat for 4. kvartal 2012

Norecos obligasjonslån er reklassifisert til kortsiktig gjeld i henhold til IFRS regnskapsstandarder. Selskapet har 
som tidligere meldt inngått avtale med obligasjons-eierne om visse lettelser (waivers) i lånebetingelsene for sine 
obligasjonslån. Ettersom varigheten av disse lettelsene til dels er kortere enn 12 måneder, krever IFRS at obli-
gasjonslånene klassifiseres som kortsiktige, uavhengig av forventet framtidig betjeningsevne. Reklassifiseringen 
innebærer ingen endring i styrets oppfatning av selskapets finansielle utsikter. 
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 (NOK 1 000) NOTE 2012 2011(1)

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Lisenser og aktiverte letekostnader 3,4 - 185 044

Utsatt skattefordel 15 - 508 562

Sum immaterielle eiendeler - 693 606

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 4,5 3 035 655 4 409 574

Lån til selskap i samme konsern 8 972 216 877 234

Sum finansielle anleggsmidler 4 007 872 5 286 808

Sum anleggsmidler 4 007 872 5 980 414

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 6 9 775 83 774

Tilgode skatt 15 1 339 030 506 056

Fordringer på selskap i samme konsern 8 10 487 54 277

Andre kortsiktige fordringer 6 638 53 377

Sum fordringer 1 359 930 697 484

Finansielle omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter 9 373 580 491 904

Sum finansielle omløpsmidler 373 580 491 904

Sum omløpsmidler 1 733 510 1 189 388

Sum eiendeler 5 741 382 7 169 802

BALANSE
pr. 31. desember

(1) Se note 2 for beskrivelse av korreksjoner av tall for tidligere perioder.

RESULTATREGNSKAP
pr. 31. desember

 (NOK 1 000) NOTE 2012 2011(1)

Driftsinntekter  -   -  

Andre inntekter  -   45 038 

Sum driftsinntekter  -   45 038 

Lete- og vurderingskostnader 16  (824 558)  (397 564)

Lønnskostnader 4,13,14  (100 057)  (100 880)

Avskrivninger  -   (26)

Andre driftskostnader 4,17  (78 128)  (364 050)

Sum driftskostnader  (1 002 744)  (862 520)

Driftsresultat  (1 002 744)  (817 482)

Inntekt på investering i datterselskaper 5  9 532  -  

Renteinntekter fra foretak i samme konsern  72 026  74 267 

Renteinntekt  18 794  25 363 

Annen finansinntekt  26 875  33 075 

Nedskriving av finansielle eiendeler 5,8  (858 601)  -  

Rentekostnad til foretak i samme konsern  (47 339)  (10 868)

Rentekostnad  (407 820)  (441 681)

Annen finanskostnad  (46 362)  (37 165)

Netto finansposter  (1 232 896)  (357 010)

Resultat før skatt  (2 235 640)  (1 174 492)

Resultatskatt 15  871 476  911 451 

Årsresultat  (1 364 164)  (263 040)

Disponering:

Overført til annen egenkapital 10  183 637  (263 040)

Dekket med annen innskutt egenkapital 10  (13 624)

Dekket med overkurs fond 10  (1 534 177)

Sum disponering  (1 364 164)  (263 040)

(1) Se note 2 for beskrivelse av korreksjoner av tall for tidligere perioder.
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 (NOK 1 000) NOTE 2012 2011(1)

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 10,11 1 096 876 755 913

Overkursfond 10 1 018 528 2 504 407

Annen innskutt egenkapital 10,13

Sum innskutt egenkapital 2 115 405 3 260 320

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 10 0 (174 120)

Sum opptjent egenkapital 0 (174 120)

Sum egenkapital 2 115 405 3 086 200

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 12 0 10 350

Utsatt skatt 15 0 30 663

Sum avsetning for forpliktelser 0 41 013 (1) Se note 2 for beskrivelse av korreksjoner av tall for tidligere perioder. 

BALANSE
pr. 31. desember

 (NOK 1 000) NOTE 2012 2011(1)

Annen langsiktig gjeld

Obligasjonslån 6,18 1 803 782 2 317 825

Annen rentebærende gjeld til selskap i samme konsern 8 157 284 533 894

Sum annen langsiktig gjeld 1 961 066 2 851 719

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 6 572 694 420 981

Annen rentebærende gjeld 6 975 608 643 344

Leverandørgjeld 6 7 594 17 757

Skyldige offentlige avgifter 6 563 7 429

Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 8 349 0

Annen kortsiktig gjeld 7 102 103 101 358

Sum kortsiktig gjeld 1 664 911 1 190 870

Sum gjeld 3 625 977 4 083 602

Sum egenkapital og gjeld 5 741 382 7 169 802
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 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for Norwegian Energy Company ASA for 2012 er satt opp i samsvar med den norske regnskaps-
loven og god regnskapsskikk per 31.12.2012.

Bruk av estimater 
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse 
av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike 
skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige 
for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Salgsinntekter 
Inntekter ved tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift. Tjenester 
inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering av balanseposter 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløps-
midler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på 
langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
For rentebærende gjeld hvor det er gitte lånevilkår som løpende skal være oppfylt, blir slike lån klassifisert som 
kortsiktige, hvis man er i brudd med slike vilkår, på en slik måte at långiver kan kreve lånet innfridd på forespør-
sel. Er det innvilget henstand for brudd på lånevilkårene videreføres klassifisering i henhold til låneavtalen.

Anskaffelseskost 
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med til-
legg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp 
i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet. 

For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter anskaffelseskost også direkte utgifter for å klargjøre 
eiendelen for bruk, for eksempel utgifter til testing av eiendelen. 

Renter knyttet til tilvirkning av anleggsmidler balanseføres.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til egne utviklingsaktiviteter kostnadsføres løpende. 

Utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk for-
del knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall 
kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.

Lisenser og aktiverte letekostnader
Utforskingskostnader er regnskapsført i henhold til “Successful effort” metoden. Dette betyr at alle utforskings- 
og vurderingskostnader i forberedelse til drift (kjøp av seismikk, seismiske studier, interne timekostnader, osv.) 
kostnadsføres. Unntak er kostnader relatert til kjøp av lisenser og boring av letebrønner.

Kostnader for letebrønner blir videre behandlet som følger:
-  Kostnader for brønner som resulterer i sikre reserver forblir balanseført, men reklassifiseres  

til produksjonsfasiliteter, når utbyggingen er godkjent og iverksettes.

-  Kostnader for tørre brønner og brønner som ikke har funnet sikre reserver blir kostnadsført  
i resultatregnskapet når man har samlet tilstrekkelig informasjon til å sluttføre vurderingen.

(NOK 1 000) 2012 2011

Årets resultat  (1 364 164)  (263 040)

Resultatskatt  (871 476)  (911 451)

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

(Betalt skatt) / refundert skatt  515 585  722 075 

Avskrivninger og nedskrivninger  858 601  26 

Nedskrivning av aktiverte letebrønner  648 599  218 603 

(Gevinst) / Tap ved salg av lisenser  -   234 621 

Kostnad ved opsjonsprogram  9 789  8 168 

Amortisering av opptakskostnader  33 604  38 966 

Netto finansposter (eks nedskriving av aksjer)  374 295  357 010 

Andre poster uten kontanteffekt  -   5 832 

Endring i arbeidskapital

Endring kundefordringer  73 999  (75 429)

Endring leverandørgjeld  (10 164)  (53 508)

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter  49 662  100 744 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  318 331  382 616 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved salg av immaterielle eiendeler  -   458 

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler  -   288 936 

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler  -   (72 378)

Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler  (505 936)  (354 109)

Kjøp av aksjer  (93 146)  (54 956)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (599 082)  (192 049)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling av egenkapital  406 889  14 399 

Emisjonskostnader  (17 627)

Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld  200 000  593 154 

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld  -   (270 000)

Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld  897 181  429 666 

Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld  (1 102 653)  (923 279)

Innbetaling ved opptak av lån fra selskaper i samme konsern  311 857  427 345 

Utbetaling ved nedbetaling av lån fra selskaper i samme konsern  (94 982)  (319 979)

Betalte renter  (380 039)  (382 390)

Betalte låneomkostninger  (58 197)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  162 428  (431 084)

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  (118 323)  (240 516)

Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året  491 904  732 420 

Kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt  373 580  491 904 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
pr. 31. desember
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- Kostnader pådratt for letebrønner blir midlertidig balanseført inntil det er konkludert på om  
det er påvist sikre reserver eller ikke. I perioden før sikre reserver er påvist og utbygging blir  
oppstartet blir fortsatt balanseføring vurdert i henhold til følgende to vilkår;

- Det er påvist volumer av ressurser og reserver som forsvarer en utbygging til et produserende  
felt, forutsatt at man gjennomfører nødvendige investeringer, og

- Konsernet har tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med å vurdere reserver, økonomi, og operative  
løsninger ved prosjektet. Denne prosessen blir evaluert ved bruk av blant annet følgende indikatorer:

- Pågår det, eller er det fastsatte planer for ytterligere letearbeid i prosjektet og/eller at nærlig-
gende leteaktivitet forventes å kunne bidra til realisering av konsernet funn (f.eks nye brønner, 
innhenting av ny seismikk, eller nye vesentlige studier).

- Påløper det kostnader i forbindelse med utbyggingsstudier.
- Venter konsernet på myndighetsgodkjennelse eller andre tredjepartgodkjennelser  

for å kunne fortsette prosjektet.
- Venter konsernet på kapasitet i eksisterende transportfasiliteter eller prosessfasiliteter  

som er nødvendige for å produsere eksisterende funn.
- Det er enighet i lisensen om å vente med videre fremdrift vedrørende et spesifikt funn  

til etter at nåværende utbygging(er) er satt i produksjon.

Balanseførte verdier som ikke kan forsvares ut fra disse kriteriene blir kostnadsført som lete- og vurderings-
kostnader i resultatregnskapet.

Farm-in, farm-out og unitisering
Ved kjøp av andeler i undersøkelseslisenser (”farm-in” avtaler) hvor en har avtalt å dekke en andel av selger  
(”farmor”) sine kostnader, blir disse utgiftene regnskapsført på samme måte som egne lete- og vurderings-
kostnader etter hvert som utgiftene påløper i samsvar med konsernets prinsipp. 

Ved tilsvarende salg av andeler i undersøkelseslisenser («farm out» avtaler) vil konsernet som oftest gi fra seg 
deler av en lisensandel mot at kjøper («farmee») bærer noen definerte kostnader. Selger regnskapsfører ikke 
noe gevinst/tap men behandler kostnadsbæringen som en kostnadsreduksjon etter hvert som kostnadene 
påløper.

Unitisering som oppstår når lisenser eller deler av lisenser blir slått sammen medfører normalt ingen regn-
skapsføring. Hvis ny fordeling av eierandeler også medfører delvis kontant betaling, eller at selskapet mottar 
kontanter vil et slikt vederlag bli justert mot det balanseførte anleggsmiddelet. Ved eventuell senere redeter-
minering vil det normalt heller ikke være behov for regnskapsføring, så fremt kontanter ikke må benyttes i å 
gjøre opp ny fordeling. Er feltet hvor unitisering eller redeterminering skjer i produksjonsfasen vil regnskapet 
bli korrigert for resultatposter som endres i forbindelse med at ny eierstruktur blir fastsatt.

Salg av lisenser, andre eiendeler og virksomhet til konsernselskaper
Transaksjonene gjennomføres til virkelig verdi. Regnskapsmessig gevinst eller tap som oppstår resultatføres 
ikke, men er inkludert som en justering av bokført verdi av investering i datterselskaper i tråd med kontinui-
tetsprinsippet. 

Investeringer i datterselskaper
For investeringer i datterselskaper brukes kostmetoden. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, 
eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som finansinn-
tekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelses-
kost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter 
beløpet. 

Deltakelse i letelisenser/felleskontrollerte eiendeler
Noreco har i 2011 og i 2012 hatt eiendeler i lisenser som ikke er egne selskap. Samtlige av disse er knyttet til 
lisenser på norsk kontinentalsokkel. Selskapet regnskapsfører investeringer i felleskontrollerte eiendeler (olje- 
og gasslisenser), ved hjelp av forholdsmessig konsolidering (brtto metoden), ved å regnskapsføre sin andel av 
eiendelenes inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og kontantstrøm under de respektive postene i selskapets 
finansregnskap.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn gjenvinnbart beløp, foretas det test 
for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis 
balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas 
det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer 
Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på 
grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap. 
Vesentlige økonomiske problemer hos kunden/partner, sannsynligheten for at motparten vil gå konkurs eller 
gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at 
kundefordringer må nedskrives. 

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig 
verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering 
når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som 
for kundefordringer.

Utenlandsk valuta
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kur-
stap knyttet til vare-, og tjeneste salg og vare-, og tjeneste kjøp i utenlandsk valuta føres som annen finans-
inntekt og annen finanskostnad.

Derivater for sikring av rentebetalinger
Noreco har inngått rentebytteavtaler for å sikre en fast rente på de fleste av selskapets lån som har flytende 
rente. Regnskapsregler for kontantstrømsikring benyttes for disse instrumentene. Derivatene balanseføres til 
virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontraktene inngås, og deretter løpende til virkelig verdi. Regnskapsføringen 
av tilhørende verdiendringer føres mot egenkapitalen så fremt sikringsforholdet er effektivt. Ineffektivitet resul-
tatføres som andre finans-poster i resultatregnskapet.

Balanseført urealisert tap klassifiseres som annen kortsiktig gjeld, urealisert gevinst klassifiseres som andre 
kortsiktige fordringer.

Obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. 
I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen 
mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over 
lånets løpetid som del av effektiv rente.
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Øvrig gjeld 
Øvrig gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Operasjonelle leieavtaler
Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres 
som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leie- 
perioden.

Pensjoner 
Selskapet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger 
til forsikringsselskap.

Innskuddsplaner 
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere beta-
lingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle 
forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes 
eller redusere framtidige innbetalinger.

Ytelsesplaner 
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsord-
ning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjons- 
utbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte 
forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig 
verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og 
ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes 
årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. 

Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som 
skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene, i den grad de overstiger 10 % av 
den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). 

Skatt
Skatt i resultatregnskapet omfatter både periodens refunderbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt 
beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps-
messige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere 
i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke 
er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel 
som kan balanseføres oppføres netto i balansen.

Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt konsernbidrag som føres til reduksjon av kost-
pris eller direkte mot egenkapitalen, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidra-
get har virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt).

Utsatt skatt regnskapsføres til nominelt beløp.

Selskaper som driver petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel ilegges en særskatt på resultatet fra 
petroleumsvirksomheten. Særskatten ilegges for tiden med en skattesats på 50 % i Norge og kommer i tillegg
til ordinær inntektsskatt på 28 %, slik at total marginal skattesats på resultatet fra petroleumsvirksomheten 
utgjør 78 %. Grunnlaget for beregning av petroleumsskatt tilsvarer grunnlaget for beregning av normal inntekts-
skatt, med unntak av resultat av poster knyttet til selskapets virksomhet på land ikke kommer til fradrag. 
Underskudd til fremføring blir renteberegnet med en fastsatt rentesats per år. Denne er for 2012 1,5 %. 

Finansposter er å regne som landkostnader i sin helehet når selskapet ikke har eiendeler på sokkelen.

Netto finanskostnader land kan overføres mot sokkel (28 %) jf. petroleumskatteloven §3d.

Petroleum skatteloven har også regler som gir adgang til å kreve utbetalt skatteverdien av underskudd som 
oppstår i letevirksomhet på norsk sokkel. Ved skattemessig underskudd i konsernselskaper som driver med lete-
virksomhet på norsk sokkel søker selskapet om refusjon av skattebeløpet for et slikt underskudd. Fordringen 
som da oppstår balanseføres som kortsiktig fordring blant omløpsmidlene, under posten ”Til gode skatt” 
Dersom det ved opphør av særskattepliktig virksomhet foreligger et udekket underskudd, kan den skatte- 
pliktige kreve utbetalt fra staten skatteverdien av slikt underskudd jf. ptrskl §3c. Beløpet fastsettes av lignings-
myndighetene ved ligningen for det året den særskattepliktige virksomheten opphører og kommer til utbetaling 
desember påfølgende år.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter 
kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kurs-
risiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaf-
felsesdato.

2  Korreksjoner av tidligere års regnskapstall

I. Korreksjoner av tidligere års regnskapstall
Som angitt i pressemelding av 25. januar 2013 har Noreco i løpet av høsten 2012 vært i dialog med 
Finanstilsynet om årsregnskapet for 2011, noe det også tidligere er redegjort for i publiserte kvartalsrapporter, 
prospekt og pressemeldinger. Det er konsernregnskapet som har vært gjennstand for kontroll.

Noreco har etter en fornyet vurdering besluttet å foreta korreksjoner av tidligere rapporterte regnskapstall i kon-
sernregnskapet, og enkelte av disse vurderingene har også innvirkning på regnskapet for morselskapet. Etter 
en fornyet vurdering er det besluttet å gjøre følgende korreksjoner i morselskapets regnskapstall for 2011:
 
I.I. Endret presentasjon av solgte lisenser
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet for 2011 ble det vurdert at en enkelte solgte eiendeler ble omfattet av 
NRS 12 for Avvikling og avhendelse. Virksomhet som knyttet seg til disse eiendelene ble presentert som avviklet 
virksomhet. En fornyet vurdering tilsier at den avhendede virksomheten ikke oppfyller kriteriene for slik klassi-
fisering. Forholdet medfører ingen korreksjoner av resultat eller balanseførte verdier, men medfører kun endret 
presentasjon av resultatregnskapet.
 
I.II. Korrigert tidspunkt for regnskapsføring av tørr brønn
Norecos regnskapsprinsipp er å resultatføre balanseført verdi på brønner som avdekkes som ikke-kommersielle 
etter balansedagen men før avleggelse av års- eller kvartalsregnskap, slik det ble gjort med Eik i 1. kvartal 2012 
og Albert i 3. kvartal 2012. I forbindelse med utarbeidelsen av årsregnskapet for 2011 ble det av vesentlighets-
årsaker ikke gjort for brønnen Kalvklumpen, som ble konstatert tørre etter rapportering av 4. kvartal 2011 men 
før 2011 årsregnskapet ble godkjent. Det ble i stedet gitt tydelige opplysninger om resultatene i note til regnskapet. 
Årsresultatet for 2011 ble dermed 1,7 millioner kroner for høyt. 2011 tallene er nå justert for denne effekten. 
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Øvrige vurderinger
Konsernregnskapet ble også endret på grunn av endrede forutsetninger for vedsettelse av enkelte eiendeler. 
Dette påvirker også test for verdifall på investeringer i aksjer som Noreco ASA har i sine datterselskaper. 
Fornyet vurdering av slik test for verdifall viser at redusert gjenvinnbart beløp på Amalie og Flyndre Kritt ikke 
medfører at gjenvinnbart beløp for den relevante vurderingsenheten, aksjer i Altinex ASA, blir lavere en bokført 
verdi per 31.12.2011.

Korrigert resultatregnskap for 2011
 
(NOK 1 000) 2011 Note Korreksjoner

Omarbeidet 
2011

Driftsinntekter  -   -   -  
Andre inntekter  1 590  II.)  43 448  45 038 
Sum driftsinntekter  1 590  45 038 

Lete- og vurderingskostnader  (373 985)  I.),II.)  (23 579)  (397 564)
Lønnskostnader  (100 880)  (100 880)
Avskrivninger  (26)  (26)
Andre driftskostnader  (84 391)  II.)  (279 659)  (364 050)
Sum driftskostnader  (559 282)  (862 520)

Driftsresultat  (557 692)  (817 482)

Renteinntekter fra foretak i samme konsern  74 267  74 267 
Renteinntekt  25 363  25 363 
Annen finansinntekt  32 711  II.)  364  33 075 
Rentekostnad til foretak i samme konsern  (10 868)  (10 868)
Rentekostnad  (441 681)  (441 681)
Annen finanskostnad  (37 165)  (37 165)
Netto finansposter  (357 374)  (357 010)

Resultat før resultatskatt  (915 066)  (1 174 492)

Resultatskatt  525 859  I.),II.)  385 592  911 451 

Årsresultat  (389 207)  (263 040)

Avviklet virksomhet
Resultat fra avviklet virksomhet etter skatt 127 903  II.)  (127 903)  -  
Resultat for perioden  (261 304)  (263 040)

I.)    Lete og vurderingskostnader er økt med 8 millioner kroner pga endret tidfesting av kostnadsføring av den  
tørre brønnen Kalvklumpen jf. omtale i note 2.I.III. Tilsvarende er resultatskatten redusert med 6 millioner  
kroner, slik at netto effekt på resultat etter skatt og egenkapitalen utgjør 2 millioner kroner. 

II.)      Enkelte regnskapslinjer er justert i forbindelse med korreksjon av presentasjon av solgte eiendeler
  Justeringen tilsvarer de forhold som ble vist i note 16 for årsregnskapet for 2011 og er allokert til regnska pes- 
 l inje som posten opprinnelig knyttet seg til. Resultat fra avviklet virksomhet fordeler seg som følger.  

Gevinst på salg av varige driftsmidler - Annen inntekt  43 448 
Lete- og vurderingskostnader  (15 686)
Tap ved salg av varige driftsmidler - Andre driftskostnader  (279 659)
Andre finansinntekter  364 
Skattekostnad  379 436 
Sum  127 903 
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Korrigert balanse per 31.12.2011
 
(NOK 1 000) 2011 Note Korreksjoner

Omarbeidet 
2011

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Lisenser og aktiverte letekostnader 192 937 I.)  (7 893) 185 044
Utsatt skattefordel 508 562 508 562
Sum immaterielle eiendeler 701 499 693 606

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 4 409 574 4 409 574
Lån til selskap i samme konsern 877 234 877 234
Sum finansielle anleggsmidler 5 286 808 5 286 808

Sum anleggsmidler 5 988 307 5 980 414

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 83 774 83 774
Tilgode skatt 506 056 506 056
Fordringer på selskap i samme konsern 54 277 54 277
Andre kortsiktige fordringer 53 377 53 377
Sum fordringer 697 484 697 484

Finansielle omløpsmidler
Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter 491 904 491 904
Sum finansielle omløpsmidler 491 904 491 904

Sum omløpsmidler 1 189 388 1 189 388

Sum eiendeler 7 177 695 7 169 802

I.) Korreksjon relaterer seg til kostnadsføring av Kalvklumpen jf. note 2.I.II.

Korrigert balanse per 31.12.2011 (fort.)
 
(NOK 1 000) 2011 Note Korreksjoner

Omarbeidet 
2011

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 755 913 755 913
Overkursfond 2 504 407 2 504 407
Sum innskutt egenkapital 3 260 320 3 260 320

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital (172 384) I.) (1 736) (174 120)
Sum opptjent egenkapital (172 384) (174 120)

Sum egenkapital 3 087 936 3 086 200

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 10 350 10 350
Utsatt skatt 36 819 I.)  (6 157) 30 663
Sum avsetning for forpliktelser 47 170 41 013

Annen langsiktig gjeld
Obligasjonslån 2 317 825 2 317 825
Annen rentebærende gjeld til selskap i samme konsern 533 894 533 894
Sum annen langsiktig gjeld 2 851 719 2 851 719

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 420 981 420 981
Annen rentebærende gjeld 643 344 643 344
Leverandørgjeld 17 757 17 757
Skyldige offentlige avgifter 7 429 7 429
Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101 358 101 358
Sum kortsiktig gjeld 1 190 870 1 190 870

Sum gjeld 4 089 759 4 083 602

Sum egenkapital og gjeld 7 177 695 7 169 802

I.)  Korreksjoner relaterer seg til kostnadsføring av utforskingsbrønnen Kalvklumpen, med tilhørende effekt på 
utsatt skatt og egenkapital jf. note 2.I.II. 
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3 Immaterielle eiendeler

(NOK 1 000)

Aktiverte 
lete-/

vurderings-
kostnader

Andre 
patenter og 

lisenser Total

Anskaffelseskost 31.12.2011 i henhold til Årsrapport 2011  149 169  43 766  192 935 
Korreksjoner av tidligere perioder (1)  (7 893)  (7 893)
Anskaffelseskost 01.01.2012  141 276  43 766  185 042 

Tilgang  499 459  6 477  505 936 
Tørre brønner  (644 574)  (4 025)  (648 599)
Avgang  3 839  (46 218)  (42 379)
Anskaffelseskost 31.12.12  -   -   -  

Akkumulerte av- og nedskrivninger   
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.12  -   -   -  
Årets avskrivning  -   -   -  
Årets nedskrivning  -   -   -  
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.12  -   -   -  
Bokført verdi 31.12.12  -   -   -  

Forventet økonomisk levetid I/A I/A
Avskrivningsplan I/A I/A

Alle letelisenser er med virkning fra utgangen av 31.12.2012 solgt til datterselskapet Noreco Norway AS.
Se ytterligere informasjon om transaksjonen i note 4.

4 Transaksjoner med nærstående parter

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 9 i konsernregnskapet, og mellomværende med konsernselskaper 
er omtalt i note 8.   

Selskapets transaksjoner andre konsernselskaper: 
(NOK 1 000) 2012 2011

a) Salg av tjenester (timer og IT)  34 075  53 266 
b) Kjøp av tjenester (timer)  8 507  12 411 
c) Salg av eiendeler  614 165  -  

Renteinntekter og rentekostnader til selskaper i samme konsern er angitt direkte i resultatoppstillingen.

Salg av tjenester er belastet konsernselskapet i henhold til timepris som tilsvarer timepriser mellom uavhengige 
parter. Inntekten er bokført som kostnadsreduksjon, da det operasjonelt er å anse som kostnadsdeling.

Salg av eiendeler relaterer seg til salg av alle lisenser, personal og øvrig virksomhet til Noreco Norway AS med 
virkning fra og med utgangen av 31.12.2012. Vederlaget er fastsatt på armelengdes vilkår, og erklæring i henhold 
til aksjelovens §3-8 er utarbeidet i denne forbindelse.

Noreco Norway AS eies 100 % av Altinex ASA, som eies 100 % av Norwegian Energy Company ASA.

Forutenom rettigheter, personell, og øvrige olje og gass virksomhet ble følgende lisenser overdratt i transaksjonen. 

Lisens Eierandel Lisens Eierandel

PL 006C 15,0 % PL 520 50,0 %
PL048C 21,8 % PL 525 100,0 %
PL 360 15,0 % PL 563 20,0 %
PL 360B 15,0 % PL 591 40,0 %
PL 385 20,0 % PL 599 20,0 %
PL 414 20,0 % PL 606 40,0 %
PL 414B 20,0 % PL 616 20,0 %
PL 440S 12,0 % PL 620 25,0 %
PL 453S 25,0 % PL 621 25,0 %
PL 471 30,0 % PL 624 15,0 %
PL 484 40,0 % PL 634 30,0 %
PL 490 20,0 % PL 639 15,0 %
PL 492 20,0 % PL 646 20,0 %
PL 519 20,0 %

Salget er gjort opp ved etablering av en avtale om selgerkreditt. 

Regnskapsmessig er overføringen ikke behandlet som en transaksjon, og følgelig er differanse mellom vederlag 
og bokført verdi av netto solgte eiendeler ikke en realisert gevinst. Differansen (kontinuitetsdifferanse) er behandlet 
som en justering av bokført verdi av aksjeinvesteringen i Altinex ASA. Valg av metode for regnskapsføring av 
overføringen er basert på en vurdering av selgers eierandel i kjøper, hvem som er reell beslutningstaker, og at de 
samlede eiendeler som er solgt er å anse som en virksomhet.

Etter salg av virksomhet vil Norwegian Energy Company ASA være et rent holding selskap for Noreco konsernet. 
Det vil dermed hovedsaklig være finansiering med tilhørende kostnader, børskostnader, samt transaksjoner knyt-
tet til investeringer i datterselskaper som vil reflekteres i fremtidige selskapsregnskap.

5 Investeringer i datterselskaper

Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden.

(NOK 1 000)
Datterselskap

Forretnings-
kontor

Eier-/ 
stemme-

andel
Egenkapital 
31.12.2012

Resultat 
2012

Balanseført 
verdi

Altinex ASA Stavanger 100 %  1 560 453  24 109  2 840 514 

Norwegian Energy Company UK Ltd Storbritannia 100 %  58 312  (39 652)  195 142 

Noreco Petroleum UK Ltd Storbritannia 100 %  (32 287)  (4 847)  -  

Balanseført verdi 31.12.  3 035 655 

Investering i Altinex ASA er nedskrevet med 854 millioner kroner for 2012. Nedskrivingen har bakgrunn i verdi- 
fall på eiendeler som kontrolleres av Altinex ASA. Verdinedgangen relaterer seg til reduserte reserver for felt i 
produksjon som følge av produksjonen i 2012 og nye estimater for fremtidig produksjon, ikke tilfredstillende 
fremdrift på tidligere balanseførte funn, tilbakelevering av lisenser, samt endringer av valutakurser.

Nedskrivingene kan reverseres helt eller delvis hvis gjenvinnbart beløp av virksomheten som eies av Altinex ASA styr-
kes. Norwegian Energy Company ASA har mottatt 9 millioner i konsernbidrag fra Altinex ASA for regnskapsåret 2012.
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6 Fordringer og gjeld

Kundefordringer 
(NOK 1 000) 2012 2011

Kundefordringer til pålydende  9 775  83 774 
Avsetning til tap på kundefordringer  -   -  
Kundefordringer i balansen  9 775  83 774 

Andre kortsiktige fordringer 
(NOK 1 000) 2012 2011

Tilgodehavende operatører vedrørende deltagelse i lisenser  -   22 730 
Andre fordringer  638  30 647 
Sum andre kortsiktige fordringer  638  53 377 

Det er ingen fordringer som har avtalt forfall utover 12 måneder.

Annen kortsiktig gjeld
(NOK 1 000) 2012 2011

Skyldig operatører vedrørende deltagelse i lisenser  11 514  18 542 
Meruttak olje  -   -  
Påløpte renter lån  46 554  53 989 
Skyldig personalkostnader  29 759  -  
Annen kortsiktig gjeld  14 277  28 827 
Sum annen kortsiktig gjeld  102 103  101 358 

Rentebærende gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
(NOK 1 000) 2012 2011

Letefinansiering  572 694  420 981 
Sum gjeld til kredittinstitusjoner  572 694  420 981 

Annen kortsiktig rentebærende gjeld
(NOK 1 000) 2012 2011

Obligasjonslån (NOR05)  682 480  -  
Obligasjonslån (NOR08)  293 128  -  
Konvertibelt obligasjonslån  -   170 516 
Obligasjonslån (NOR03)  -   472 828 
Sum kortsiktig rentebærende gjeld  975 608  643 344 

Langsiktige obligasjonslån (NOK 1 000) 2012 2011

Obligasjonslån NOR04  1 221 745  1 166 081 
Obligasjonslån NOR05  -   563 218 
Obligasjonslån NOR06  266 767  269 263 
Obligasjonslån NOR07  315 270  319 263 
Sum langsiktige obligasjonslån  1 803 782  2 317 825 

Avdragstruktur for alle rentebærende lån pr. 31.12.2012.
ÅR (NOK 1 000) 2012 2011

2012  1 078 166 
2013  1 572 694  1 750 000 
2014  1 430 000  180 000 
2015  180 000  180 000 
2016  240 000  240 000 
2017 og senere  -   -  
Sum  3 422 694  3 428 166 

Beløper for tilbakebetaling av gjeld er oppgitt til nominell verdi.

Gjennomsnittlig rente - eksterne lån 
(NOK 1 000) 2012 2011

Rentekostnad  (407 820)  (441 681)
Gjennomsnittlig rentebærende gjeld  3 367 117  3 344 921 
Gjennomsnittlig rente for alle rentebærende lån 12,11 % 13,20 %

Rentekostnadene inkluderer alle låneomkostninger som inngår i beregning av effektiv rente.

Rentereguleringstidspunkter for selskapets obligasjonslån med flytende rente

Obligasjonslån NOR05 6. mars 6. juni 6. september 6. desember
Obligasjonslån NOR07 27. januar 27. april 27. juli 27. oktober

Lånevilkår
Obligasjonslånene har følgende to lånebetingelser: Konsernets egenkapitalandel skal være på minimum 25 %. 
Konsernets gearing-ratio skal være mindre enn 5.0. Egenkapitalandel er definert som konsernets bokførte  
egenkapital dividert med konsernets bokførte totale eiendeler.

Gearing-ratio er definert som konsernets netto rentebærende gjeld dividert med justert EBITDA for konsernet. 
Netto rentebærende gjeld er definert som alle konsernets rentebærende lån (untatt letelån), fratrukket frie 
kontanter og bankinnskudd. Justert EBITDA er definert som konsernets tolv måneders rullerende resultat før 
letekostnader, avskrivninger, nedskrivninger, finansielle poster, resultatskatt, samt før gevinster og tap ved salg 
av eiendeler. Dette gjelder alle obligasjonslån med untak av NOR04 hvor gevinster og tap ved salg av eiendeler 
ikke skal justeres i forbindelse med beregning av justert EBITDA.

Selskapet er først i brudd med disse lånevilkår hvis beregnet ratio er utenfor avtalt faktor i to etterfølgende  
kvartaler, og slike avvik ikke er reparert innenfor 60 dager etter utløp av siste kvartalsdato som viser avvik. 

I løpet av 2012 har gearing ratio oversteget avtalt grense, men det er inngått avtale om waiver fra disse vilkår 
frem til utløp av 4. kvartal 2012, og selskapet er dermed ikke i brudd med låneavtalenes betingelser. Det er også 
inngått avtale om at det kan legges til nedskrivninger av goodwill og ikke-utbygde funn resultatført før 31.12.2012 
opp til 600 millioner kroner etter skatt både på konsernets egenkapital, og totale eiendeler ved beregning av 
egenkapitalandel som måles i henhold til låneavtalene. Avtale om justering ved beregning av egenkapitalandel 
gjelder for alle avtaler til endelig forfall. Norske regnskapsregler har ikke samme regel som medfører reklassifise-
ring av NOR04 og NOR06/07 til kortsiktig gjeld i konsernregnskapet etter IFRS.    

Gjeld sikret ved pant
(NOK 1 000) 2012 2011

Letefinansiering  572 694  420 981 
Obligasjonslån NOR04  1 221 745  1 166 081 
Obligasjonslån NOR06  266 767  269 263 
Obligasjonslån NOR07  315 270  319 263 

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
(NOK 1 000) 2012 2011

Lisenser og aktiverte letekostnader 0 185 044
Skatt til gode 617 918 506 056
Investering i datterselskap - Altinex ASA  2 840 514  3 647 579 

Oselvar feltet er pantsatt til fordel for Obligasjonslånet NOR06/07. Oselvar eies av Noreco Noway AS som kontrolles 
100 % av Norwegian Energy Company ASA, og har en netto bokført verdi 625 millioner kroner per 31.12.2012. 
Tilsvarende var netto bokført verdi 570 millioner kroner per 31.12.2011. 
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7 Sikring

Selskapet har i 2012 inngått rentebytteavtaler for å sikre en fast rente for de fleste av selskapsets lån med 
flytende rente. Avtalene er inngått på vilkår som tilsvarer vilkårene i låneavtalene, og avtalene behandles etter 
reglene for sikringsbokføring. Rentebytteavtalene balanseføres til virkelig verdi på hver balansedag, og effektiv del 
av verdiendring føres mot egenkapitalen. Ineffektivtet resultatføres i ordinært resultat.

Pr. 31.12.12 har selskapet følgende rentebytteavtaler 
  

(NOK 1 000)
Sikret rentebetalinger for:

Nominell 
hovedstol

Motta 
rente

Betale 
rente Løper til:

Virkelig verdi 
31.12.2012

NOR05  700 000 NOK 3M NIBOR 2,525 % 06.12.13  (4 623)

NOR07  325 000 NOK (1) 3M NIBOR 2,58 % 27.04.16  (4 894)

Sum bokført verdi på rentebytteavtaler  (9 517)

(1) Det nominelle beløpet er avtalt å nedreguleres i takt med avdragsprofilen på sikret lån.  
     
Ikke resultatført endring i virkelig verdi av sikringsinstrumentene utgjør pr. 31.12.2012 et tap på 9,5 millioner 
kroner.  Virkelig verdi av rentebytteavtalene er innhentet fra selskapets bankforbindelse, og utgjør nåverdi av 
fremtidige netto oppgjør beregnet ved bruk av forventning til fremtidig renteutvikling. 

8 Garantier og mellomværende med selskaper 
 i samme konsern m.m.

Mellomværende med selskap i samme konsern som vises direkte i balansen er i sin helhet knyttet til 100 % 
kontrollerte datterselskaper.

I løpet av 2012 er det nedskrevet 4,6 millioner kroner som gjelder fordring på to franske konsernselskaper 
som er avviklet.
      
Norwegian Energy Company ASA har utstedt en morselskapsgaranti til fordel datterselskapet Norwegian Energy 
Company UK Ltd. Norwegian Energy Company ASA garanterer at hvis noen krav fakturert Norwegian Energy 
Company UK Ltd fra Storbritannias myndigheter under vilkårene i lisensen og selskapet ikke betaler på første 
forespørsel, skal Norwegian Energy Company ASA på forespørsel betale disse krav til Storbritannias myndigheter 
på vegne av Norwegian Energy Company UK Ltd.

6. desember 2007 utstedte Norwegian Energy Company ASA en morselskapsgaranti til det Danske Klima, energi- 
og bygning departement på vegne av datterselskapet Altinex Oil Denmark A/S (nå Noreco Oil Denmark A/S). 
13. august 2010, utvidet Norwegian Energy Company ASA denne morselskapsgaranti for å inkludere Altinex Oil 
Denmark A/Ss oppkjøp av 47 % av lisensen no. 2/05.

31. desember 2012, har Noreco utstedt en morselskapsgaranti på vegne av datterselskapet Noreco Norge AS. 
Norwegian Energy Company ASA garanterer at dersom noen krav ikke blir betalt av Noreco Norge AS til den Norske 
stat under vilkårene i lisensene på første forespørsel, skal Norwegian Energy Company ASA på forespørsel betale 
disse krav til Norges myndigheter på vegne av Noreco Norway AS.

9 Bundne bankinnskudd

(NOK 1 000) 2012 2011

Depositum husleie  1 512  1 481 

Skattetrekksmidler  7 439  5 416 

Sum bundne bankinnskudd  8 951  6 897 

10 Egenkapital 

Årets endring i egenkapital Aksjekapital
Overkurs- 

fond

Annen 
innskutt 

egenkapital
Annen 

egenkapital Sum

Egenkapital 31.12.2011  
i Årsrapport 2011  755 913  2 504 407  -   (172 384)  3 087 937 

Korreksjoner av tidligere perioder (1)  -   (1 737)  (1 737)

Egenkapital 1.1.2012  755 913  2 504 407  -   (174 120)  3 086 200 

Kapitalforhøyelse  340 963  65 926  -   -   406 889 

Emisjonskostnader  -   (17 627)  -   -   (17 627)

Opsjonskostnader  -   -   13 624  -   13 624 

Endring av virkelig verdi av  
sikringsinstrumenter  -   -   -   (9 517)  (9 517)

Disponering av årets resultat  -   (1 534 177)  (13 624)  183 637  (1 364 164)

Egenkapital 31.12.2012  1 096 876  1 018 529  -   -   2 115 405 

Se informasjon vedrørende korreksjoner av tidligere perioder i note 2.
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11 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på 1 096,9 millioner kroner består av 353 831 111 aksjer á 3,10 kroner. Alle aksjer har lik 
stemmerett.

Per 13.03.2013 er det gjennomført to emisjoner i forbindelse med emisjoner for ansatte. Antall aksjer etter disse 
emisjonene er 355 645 317.

Oversikt over de (20) største aksjonærene 13.03.2013

Navn  Antall aksjer  Eierandel 

SABARO INVESTMENTS LTD  39 667 228 11,15 %
IKM INDUSTRI-INVEST AS  38 051 233 10,70 %
LYSE ENERGI AS  27 701 514 7,79 %
GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY -  13 972 236 3,93 %
OM HOLDING AS  12 685 484 3,57 %
FONDSFINANS SPAR  8 500 000 2,39 %
ODIN OFFSHORE  7 188 000 2,02 %
KONTRARI AS  7 000 000 1,97 %
VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE  6 000 000 1,69 %
AWILCO INVEST AS  6 000 000 1,69 %
VERDIPAPIRFONDET DNB SMB  5 770 713 1,62 %
SKAGEN VEKST  5 127 513 1,44 %
JPMORGAN CHASE BANK  5 040 550 1,42 %
STOREBRAND VEKST  4 796 936 1,35 %
HOLBERG NORGE  3 700 000 1,04 %
CREDIT SUISSE SECURITIES  3 638 095 1,02 %
BD TRADING AS  3 318 873 0,93 %
CITIBANK NA NEW YORK BRANCH  2 976 783 0,84 %
KLP AKSJE NORGE VPF  2 556 003 0,72 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB  2 397 184 0,67 %
Sum  206 088 345 58 %
Øvrige (eierandel < 0,67 %)  149 556 972 42,05 %
Totalt antall aksjer  355 645 317 100 %

Se note 13 for informasjon om hvor mange aksjer som kan utstedes under gjeldende opsjonsavtaler pr. 
31.12.2012.

12 Pensjoner

Ytelsespensjon     
Ansatte i morselskapet har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning i et livsforsikringsselskap. Forpliktelsen 
omfatter 56 personer per 31.12.2012 og 64 personer per 31.12.2011. De øvrige ansatte har en innskuddsbasert 
pensjonsordning.

De norske selskapene i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepen-
sjon. Alle selskapene har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
    
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder 
demografiske forutsetninger.      
  
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:    

(NOK 1 000) 2012 2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening  12 511  13 357 
Rentekostnad  1 502  1 440 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene  (1 395)  (1 333)
Administrasjonskostnader  302  223 
Periodisert arbeidsgiveravgift  1 822  1 930 
Resultatført virkning av estimatendringer  84  482 
Sum pensjonskostnad  14 825  16 099 

Bevegelse pensjonsforpliktelser
(NOK 1 000) 2012 2011
Nåverdi av sikrede påløpte forpliktelser 1.1  38 504  34 291 
Årets pensjonsopptjening, Service Cost  12 511  13 357 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen  1 502  1 440 
Aktuarielt tap/gevinst  (20 080)  (10 584)
Nåverdi av sikrede påløpte forpliktelser 31.12  32 436  38 504 
Nåverdi av sikrede påløpte forpliktelser 31.12 solgt til Noreco Norway AS  32 436 
Brutto pensjonsforpliktelse i balansen per 31.12.2012  -   38 504 

Bevegelse pensjonsmidler

(NOK 1 000) 2012 2011

Virkelig verdi av pensjonsmidler 1.1  24 785  19 855 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene  1 395  1 333 
Aktuarielt tap/gevinst  (8 518)  (5 178)
Administrasjonskostnader  (302)  (223)
Innbetaling  8 863  8 998 
Virkelig verdi av pensjonsmidler 31.12  26 223  24 785 
Virkelig verdi av pensjonsmidler 31.12 solgt til Noreco Norway AS  26 223 
Brutto pensjonsmidler i balansen per 31.12.2012  -   24 785 

Endring netto forpliktelse

(NOK 1 000) 2012 2011

Nåverdi av påløpte sikrede forpliktelser  32 436  38 504 
Virkelig verdi av pensjonsmidler  (26 223)  (24 785)
Netto pensjonsforpliktelse 31.12  6 213  13 720 
Periodisert arbeidsgiveravgift  876  1 934 
Ikke resultatført estimatavvik  7 915  (5 304)
Netto pensjonsforpliktelse 31.12  15 003  10 350 
Netto forpliktelse solgt til Noreco Norway AS  (15 003)
Pensjonsforpliktelse i balansen  0  10 350 
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Prosentvis sammensetning av pensjonsmidler: 2012 2011
Aksjer 9 % 9 %
Omløpsobligasjoner 16 % 15 %
Pengemarked 18 % 22 %
Anleggsobligasjoner 37 % 35 %
Eiendom 18 % 18 %
Annet 2 % 0 %

Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse 
er følgende forutsetninger lagt til grunn: 2012 2011
Diskonteringsrente 3,80 % 3,90 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 % 4,80 %
Forventet lønnsvekst 3,50 % 4,00 %
Forventet G-regulering 3,25 % 3,75 %
Forventet pensjonsregulering 0,20 % 1,80 %
Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %

31.12.2012 ble pensjonsforpliktelsen til Selskapet overført til Noreco Norway AS.   

Kostnader knyttet til selskapets innskuddspensjon har totalt beløpt seg til 1,1 millioner kroner for 2012. 
Tilsvarende kostnader for 2011 var på 2,3 millioner kroner.

13 Aksjeverdibasert avlønning

Noreco har et opsjonsprogram som ble etablert i januar 2008. Prinsippene i dette program ble godkjent i ekstra-
ordinær generalforsamling i januar 2008. Hensikten med opsjonsprogrammet er å etablere et langsiktig insentiv-
program for ansatte.

Aksjeopsjoner vil bli tildelt årlig av Styret. Opsjonene vil være fullt opptjent etter tre år og utløper etter 5 år. 
Opsjonene vil etter planen bli oppgjort ved utsteding av aksjer. 

I tillegg er det en ordning der de ansatte vil ha mulighet for å kjøpe aksjer tilsvarende opp til 50 % av bonusen på 
tidspunkt for bonusutbetalingen. Arbeidstakere som beholder disse aksjene i to år, og er ansatt i Noreco ved utløpet 
av toårsperioden, vil ha rett til å motta tilleggsaksjer på en-til-en basis.

I 2011 ble det besluttet endringer i bonusprogrammet. Fra 2012 må den enkelte være ansatt og ikke i oppsigel-
sesperiode på tidspunktet for bonus utbetaling eller tildeling. Samme krav gjelder for kjøp av bonusaksjer med en 
verdi av opp til 50 % av tildelt bonus.

Virkelig verdi på opsjonen er beregnet av eksterne konsulenter ved hjelp av Black and Scholes Merton opsjons-
prisingsmodell. Inputdata til opsjonsprisingsmodellen er blant annet tildelingstidspunkt, utøvelsespris, forventet 
utøvelsesdato, volatilitet og risikofri rente. 

Ved beregning av volatilitet har en lagt til grunn historisk volatilitet i Noreco-aksjen. Aksjekursen de 12 første 
månedene etter børsnotering er utelatt fra beregningen ettersom kursen vanligvis har en unormal høy volatilitet i 
startfasen før den stabiliserer seg. Virkelig verdi av opsjonene beregnes på tildelingstidspunktet og kostnadsføres 
lineært over opptjeningsperioden. Kostnadene blir fordelt i henhold til hvilket selskap den ansatte er ansatt i.  
 
Arbeidsgiveravgift     
Arbeidsgiveravgift blir fortløpende kostnadsført såfremt aksjens markedskurs på rapporteringstidspunktet er høyere 
enn utøvelseskursen på aksjen.      

Det er i 2012 resultatført 0 millioner kroner sammenlignet med en inntektsføring av 2,7 millioner kroner for 2011. 
      

Oversikt over utestående opsjoner og bonusaksjer:

Totale utestående opsjoner og bonusaksjer per 01.01.2011  6 762 290 

Tildelte opsjoner 2010  3 295 625 

Tildelte bonusaksjer 2010  248 282 

Utgåtte opsjoner 2010  (4 485 453)

Utgåtte bonusaksjer 2010  (492 572)

Totalt utestående opsjoner per 31.12.2011 5 328 172

Tildelte opsjoner 2011  4 279 387 

Tildelte bonusaksjer 2011  -  

Utgåtte opsjoner 2011  (515 382)

Utgåtte bonusaksjer 2011  (128 181)

Totalt utestående opsjoner per 31.12.2012 8 963 996

Ved utgangen av 2012 er ingen av de ansatte som har opsjoner ansatt i Norwegian Energy Company ASA.

Tildeling
Innløsnings-

kurs

Utestående
opsjoner og
bonusaksjer

per 31.12.2011

Gjennomsnittlig
gjenstående
kontraktuell 

levetid

Gjennomsnittlig
gjenstående
kontraktuell 

levetid

Tildelte bonusaksjer 2011 0,00  167 949 0,02 0,00
Opsjonsordning 2008 33,00  406 947 1,00 33,00

Opsjonsordning 2009 11,01  1 524 017 1,17 11,01

Opsjonsordning 2010 17,00  892 362 2,17 17,00

Opsjonsordning 2011 14,85  1 877 687 3,26 14,85

Opsjonsordning 2012 8,04  4 095 034 4,19 8,04

Totalt 8 963 996 3,06 11,85

Regnskapsmessig effekt av utestående opsjoner:
(NOK 1 000) 2012 2011

Lønnskostnader 9 789 8 168

Opsjonskostnader relatert til ansatte i Noreco Oil Denmark A/S er allokert til dette selskap. I regnskapet til 
Norwegian Energy Company ASA er denne kostnaden debitert investering i aksjer, og kreditert annen innskutt 
egenkapital. Samlet egenkapitaleffekt av opsjonsprogramet utgjor 13,3 millioner kroner for 2012, mot 11,3 millioner 
kroner for 2011.     
  

Oppsummering av forutsetninger og inndata  
til verdiberegning av opsjonsprogram: 2012 2011

Virkelig verdi på tildelingsdato (NOK) 4,13 7,04

Aksjekurs på tildelingsdato (NOK) 8,04 14,80

Innløsningskurs (NOK) 11,85 14,67

Volatilitet 64,2 % 50,5 %

Forventet levetid opsjon (år) 4,00 4,00

Risikofri rente 1,82 % 3,20 %
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14  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, mm.

Lønnskostnader
(NOK 1 000) 2012 2011

Lønn (inkl styrehonorar)  107 054  119 772 

Arbeidsgiveravgift  16 364  18 284 

Pensjonskostnad  13 516  14 881 

Opsjonskostnad  9 789  8 168 

Lønnskostnader fra selskap i samme konsern  (21 575)  (33 923)

Andre sosiale kostnader  2 290  3 455 

Solgte timer til lisenser m.v.  (27 380)  (29 756)

Sum  100 057  100 880 

Gjennomsnittlig antall årsverk 61 69

Se note 9 i konsernregnskapet for 2012 for informasjon om kompensasjon til ledende ansatte, og honorar til 
styre mv.

15  Skatt

Resultatskatt:
(NOK 1 000) 2012 2011

Tilgode skatt  (1 349 665)  (506 056)

Endring utsatt skatt  (50 978)  (400 065)

Endring utsatt skattefordel  525 396  -  

For lite avsatt tidligere år  3 771  (5 330)

Resultatskatt  (871 476)  (911 451)

Grunnlag for skatterefusjon for letekostnader:
(NOK 1 000) 2012 2011

Resultat før skatt  (2 235 640)  (1 174 492)

Finansposter (land)  378 924  356 112 

Permanente forskjeller  849 736  (237 746)

Endring i midlertidige forskjeller (eks. finans elemen-
ter) 

 153 620  375 651 

Landkostnader  23 505  17 938 

Ikke letekostnader - sokkel  37 653  13 747 

Grunnlag refusjon 78 %  (792 202)  (648 790)

Beregnet leterefusjon  (617 918)  (506 056)

Avvikling av petroleumsvirksomhet:
(NOK 1 000) 2012 2011

Fremførtbart underskudd sokkel 28 %  (2 408 250)  -  

Fremførtbart underskudd sokkel 50 %  (93 604)  -  

Beregnet refusjon ifm avvikling av petr. virksomhet  (721 112)  -  

Total balanseført skatterefusjon  (1 339 030)  (506 056)

31. desember 2012 gjennomførte Nowegian Energy Company ASA de tidligere meldte og planlagte overdragel-
sene av sin petroleumsvirksomhet til Noreco Norway AS, med den virkning at fra og med utløpet av samme dato 
er alle relaterte lisenser, kontrakter og personell overført til dette datterselskapet. Noreco Norway AS er dermed 
eier av alle konsernets lisenser på den norske kontinentalsokkelen. Konsernspissen Norwegian Energy Company 
ASA har dermed avviklet sine direkte petroleumsaktiviteter, og vil kreve utbetalt skatteverdien av fremførbart 
underskudd fra norske myndigheter i henhold til bestemmelsene i petroleumsskatteloven § 3 c) 4. ledd. Retten 
til refusjon er bekreftet i form av en bindende forhåndsuttalelse fra Oljeskattenemnda. Skatterefusjon utbetales mot 
slutten av desember 2013.
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Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:
(NOK 1 000) 2012 2011

Resultat før skatt  (2 235 640)  (1 174 492)
 -  

Selskapsskatt av resultat før skatt - 28 %  (558 910)  (293 623)
Særskatt av resultat før skatt - 50 %  (1 117 820)  (587 246)
Skattefri gevinst salg av driftsmidler/transaksjoner før skatt  -   (108 469)
Effekt finansielle poster  197 200  188 954 
Permanente forskjeller  632 872  (112 071)
Andre poster  (24 818)  1 004 
Resultatskatt  (871 476)  (911 451)

Utsatt skatt og utsatt skattefordel:
(NOK 1 000) 2012 2011
Underskudd til fremføring  90 599  1 930 484 
Anleggsmidler  -   (141 158)
Gjeld  (61 092)  34 860 
Grunnlag utsatt skatt/-skattefordel  29 506  1 824 186 

Netto utsatt skatt/-skattefordel  (8 262)  (505 873)
Ikke balanseført utsatt skattefordel  8 262  27 975 
Utsatt skatt/-skattefordel bokført  -   (477 898)

Bokført utsatt skattefordel  -   (508 562)
Bokført utsatt skatt  -   30 663 

16  Lete- og vurderingskostnader

(NOK 1 000) 2012 2011

Kjøp av seismikk, analyser og generelle G&G kostnader  (101 562)  (106 605)
Kostnadsføring av aktiverte utforskingsbrønner tidligere år  (139 179)  (5 588)
Kostnadsføring av tørre utforskingsbrønner dette år  (509 420)  (213 015)
Andre utforskings- og vurderingskostnader  (74 397)  (72 356)
Sum utforskings- og vurderingskostnader  (824 558)  (397 564)

17  Andre driftskostnader og godtgjørelse til revisor

Spesifikasjon av andre driftskostnader 
(NOK 1 000) 2012 2011

Husleiekostnader  (11 857)  (14 454)
IT-kostnader  (22 389)  (28 073)
Reisekostnader  (4 060)  (6 477)
Kontorkostnader  (4 444)  (6 131)
Ekstern assistanse  (43 983)  (39 209)
Andre driftskostnader  (3 281)  (3 995)
Andre driftskostnader belastet egenopererte lisenser  12 301  13 948 
Tap ved salg av eiendeler  (415)  (279 659)
Sum andre driftskostnader  (78 128)  (364 050)

Kostnadsført godtgjørelse til revisor
(NOK 1 000) 2012 2011
Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) 844 1194
Andre attestasjonstjenester 739 33
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 0 0
Annen bistand 1085 804
Sum godtjørelse til revisor  2 668  2 031 

Beløper er oppgitt eks mva.

18 Hendelser etter balansedagen

13. februar 2013 fullførte Noreco utstedelsen av et nytt usikret obligasjonslån på 300 millioner kroner. 
Obligasjonen forfaller i februar 2016 og løper med en rente på 10,5 prosent. Lånet vil være tilgjengelig  
fra 1. april 2013.

25. februar 2013 mottok Noreco en anmodning om å avholde ekstraordinær generalforsamling fra aksjonæren 
Sabaro Investments Limited. Det er bedt om at følgende saker behandles: (i) valg av styreleder, og (ii) valg av 
medlemmer til styret. Generalforsamlingen vil bli avholdt 22. mars 2013.
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Ikke oppdatert

19. mars 2013

STYRET OG LEDELSENS ERKLÆRING

Styret, administrerende direktør og finansdirektør har i dag behandlet og godkjent 
årsberetningen og årsregnskapet for Norwegian Energy Company ASA, konsern og 
morselskap, per 31. desember 2012.

Etter vår beste overbevisning, bekrefter vi at:

• årsregnskapet for 2012 for Norwegian Energy Company ASA konsern er utarbeidet i 
samsvar med IFRSer og IFRICs godkjent av EU, samt supplerende norske opplysnings-
krav som følger av regnskapsloven, og at

•  årsregnskapet for morselskapet Norwegian Energy Company ASA er utarbeidet  
i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder, og at

• årsberetningen for konsernet og morselskapet er i samsvar med regnskapslovens krav  
og norsk regnskapstandard nr 16, og at

• opplysningene som er presentert i årsregnskapene gir et rettvisende bilde av konser-
nets og morselskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet per 
31. desember 2012, og at

• årsberetningen for konsernet og morselskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen, 
resultatet, den finansielle stillingen, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer 
konsernet og morselskapet står overfor.

Shona Grant
Styremedlem

Arnstein Wigestrand
Styremedlem

Mona Iren Kolnes
Styremedlem

Hilde Alexandersen
Ansattvalgt  

Styrerepresentant

Einar Gjelsvik
Administrerende direktør

Hilde Drønen
Styremedlem

Bård Arve Lærum
Ansattvalgt  

Styrerepresentant

Ståle Kyllingstad 
Styreleder

Ole Melberg
Nestleder

Eimund Nygaard
Styremedlem

ORDLISTEN

TFO Tildeling i forhåndsdefinerte områder, et system for å tilby lisenser  
i modne områder på norsk kontinentalsokkel

Avgrensningsbrønn En brønn som bores for å bestemme fysisk utstrekning  
og reserver

Fat Et volum som tilsvarer 159 liter

o.e. Fat oljeekvivalenter, brukes som en standard måleenhet  
for olje og gass 

F/d Fat olje per dag

Kode Norsk standard for eierstyring og selskapsledelse

Letebrønn En brønn som bores i et nytt område eller prospekt,  
kan også være en undersøkelsesbrønn

HMS Helse, miljø og sikkerhet

IFRS Internasjonale regnskapsstandarder

Lisens Tillatelse tildelt et oljeselskap av et lands myndigheter  
for å lete etter og produsere olje og gass

mmfoe Millioner fat oljeekvivalenter

NOK Norske kroner

Noreco Norwegian Energy Company ASA 

Operatør Selskap som står for den daglige driften av en produksjon s lisens  
på vegne av andre rettighetshavere 

PUD Plan for utbygging og drift; norsk betegnelse for den formelle planen  
for å bygge ut og drive et felt

FoU Forskning og utvikling

Uten risiko Mulig volum før anvendelse av risikofaktor

Oppstrøm Den delen av oljeindustrien som dekker leting, utvikling, produksjon  
og transport av olje og gass før raffinering

USD US dollar

Arbeidende interesse Den eierandelen et selskap har i en lisens




