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Produksjon (foe/d) Driftsinntekter (millioner kroner)

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

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

EBITDA (millioner kroner)  (284,5)  (45,3)  (165,5)  (452,4)  (31,6)

Nettoresultat (millioner kroner)  (569,4)  (504,0)  (272,9)  (193,8)  (184,6)

Sum eiendeler (milliarder kroner) 6,9 7,5 7,9  7,9  8,5 

Nøkkeltall

HovedpuNkter tredJe kvartal 2013

 Etter innbetaling av inntil 530 millioner kroner i ny 
egenkapital samt restrukturering av all utestående gjeld, 
er det lagt et godt finansielt grunnlag for videre verdiska-
ping i Noreco de kommende årene.

 Boringen av en letebrønn på Gohta-lisensen i Barents-
havet påviste hydrokarboner i reservoarbergarter med 
gode produksjonsegenskaper. Funnet er det tredje 
største på norsk sokkel de siste tre årene. Norecos 
andel er anslått til mellom 23 og 48 millioner fat 
oljeekvivalenter (oe).

 Samtlige av Norecos produserende felt var gjenstand for 
til dels betydelige driftsutfordringer i tredje kvartal. 
Gjennomsnittlig produksjon utgjorde 3 117 fat (oe) per 
dag i kvartalet. Realisert oljepris 102 dollar per fat (oe).

 Noreco har mottatt krav fra partnerne i de danske feltene 
Nini, Nini Øst og Cecilie om å stille full garanti fra og med 
1. januar 2014 for fjerningskostnadene. Noreco’s andel 
av fjerningskostnadene er foreløpig estimert til ca. DKK 
500 millioner. Garantiforpliktelsen er finansiert gjennom 
restruktureringen av konsernets obligasjonslån, men det 
er ikke etablert enighet om form og størrelse på endelig 
sikkerhetsstillelse.

 Operatøren har anbefalt at amalie-funnet ikke blir bygget 
ut og at lisensen blir tilbakelevert. Denne beslutningen 
medfører at 192 millioner kroner bokført verdi etter skatt 
har blitt resultatført som letekostnad.

 Nedskrivinger på til sammen 272 millioner kroner etter 
skatt i løpet av kvartalet relatert til Oselvar og Siri 
satellittfeltene. 
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koNserNets regNskap

Noreco-konsernet hadde driftsinntekter på 177 millioner 
kroner i tredje kvartal 2013, en reduksjon på 27,2 prosent 
sammenlignet med tredje kvartal 2012. Samtlige produse-
rende felt i Norecos portefølje var rammet av driftsproblemer 
i kvartalet.

produksjonen i tredje kvartal var 3 117 fat oe per dag, ned 
fra 4 384 fat oe per dag for tilsvarende periode året før. Gjen-
nomsnittlig realisert pris i kvartalet for olje, gass og NGl ble 
102 dollar per fat oe mot 103,7 dollar per fat oe for tredje 
kvartal 2012. Se ytterligere detaljer vedørende kvartalets 
produksjon i avsnittet for produserende felt.

produksjonskostnader i tredje kvartal ble 108 millioner 
kroner, opp fra 63 millioner kroner for samme kvartal i fjor, 
men uendret fra andre kvartal 2013. Økningen skyldes 
hovedsakelig oppstart av Huntington-feltet og økte kostnader 
i Siri-området. Kostnader relatert til FpSO-leie på Huntington-
feltet er inkludert fra og med september. leiekostnader 
avsatt i andre kvartal er reversert i tredje kvartal. produk-
sjonskostnadene i Danmark økte med ca. 20 millioner 
kroner, i hovedsak som følge av ekstra kostnader knyttet til 
inspeksjon og sikring av Siri-plattformen og økt andel av allo-
kerte driftskostnader i Siri-området.

letekostnadene var 295 millioner kroner i tredje kvartal. av 
disse var 274 millioner kroner relatert til kostnadsføring av 
balanseført verdi på leteeiendeler. amalie-funnet ble kost-
nadsført i sin helhet etter at operatøren har anbefalt å 
avslutte arbeidet med en mulig utbygging. Eiendelen var 
bokført til 256 millioner kroner. For lisens p1650 i Storbri-
tannia var det aktivert 18 millioner kroner i forbindelse med 
boreforberedelser til den planlagte letebrønnen i Crazy Horse 
prospektet. Disse kostnadene ble i tredje kvartal kostnads-
ført etter at det ble besluttet at brønnen ikke vil bli boret. 
lisensen vil bli tilbakelevert.

lønnskostnader var 29 millioner kroner i tredje kvartal, opp 
fra 22 millioner kroner i tredje kvartal i fjor, men ned fra 
37,5 millioner i forrige kvartal. Kostnadene i tredje kvartal 
2012 var uvanlig lave som følge av betydelige reverseringer 
av tidligere avsatte lønnsrelaterte kostnader. Også i tredje 
kvartal 2013 er det reversert tidligere avsatte lønnsrelaterte 
kostnader med ca. 5,2 millioner kroner.

andre driftskostnader beløp seg til 25 millioner kroner i 
tredje kvartal, sammenlignet med 26 millioner for samme 
periode i fjor.

eBItda (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amor-
tiseringer) i tredje kvartal 2013 var negativt med 284 milli-
oner kroner, sammenlignet med et underskudd på 32 milli-
oner kroner i tredje kvartal 2012. Nedgangen skyldes en 
kombinasjon av lave produksjonsinntekter på grunn av 
nedstengte felt, høyere produksjonskostnader relatert til 
Huntington-oppstart og Siri-området, samt høye letekost-
nader som inkluderer resultatføring av leteeiendelene amalie 
og Crazy Horse.

avskrivninger kom på 70 millioner kroner i kvartalet, ned fra 
81 millioner kroner for tredje kvartal 2012. Nedgangen 

skyldes produksjonsavbrudd med påfølgende lavere produk-
sjon på oljefeltene som påvirker avskrivingene på samme 
måte som det påvirker inntektslinjen.

Nedskrivninger var 555 millioner kroner før skatt og 272 milli-
oner kroner etter skatt for tredje kvartal 2013. Nedskrivin-
gene relaterer seg til norsk og dansk virksomhet med 
henholdsvis 301 og 255 millioner kroner.

Nedskrivingene i Norge er relatert til Oselvar, hvor nye  
reserveestimater er påvirket av operatørens revurderte plan for 
den videre utviklingen av feltet. Reserveestimatet per 
31. desember 2012 var 7,7 millioner fat oe (2p). Revurdert 
reserveestimat per 30. september 2013 er 3,23 millioner fat oe.

Nedskrivingene i Danmark er knyttet til de produserende 
feltene Cecilie, Nini og Nini Øst som har vært nedstengt hele 
kvartalet på grunn av problemer med Siri-plattformen. 
Nedskrivingene skyldes at siste verdsettelse forutsetter 
oppstart først etter vinteren 2014. Etter sommeren 2014 
forventes samme regularitet som feltene hadde før nedsteng-
ningen i juli 2013, men med noe lavere produksjon enn tidli-
gere. i perioden frem til Siri-plattformen er reparert vil det 
påløpe ekstra driftskostnader som medfører at verdiene av 
feltene trekkes ned. Noreco skal ikke bære noen av kostna-
dene knyttet til permanent reparasjon av Siri plattformen.

Netto finansposter var minus 129 millioner kroner for tredje 
kvartal. Det er tilnærmet uforandret fra samme kvartal i 2012 
da tilsvarende post var minus 126 millioner kroner.

skatt utgjorde en inntekt på 470 millioner kroner for tredje 
kvartal. Det tilsvarer en gjennomsnittlig skatterate på 
45,2 prosent. Noreco opererer i tre land og dermed under 
flere skatteregimer. Skatteraten representerer vektede resul-
tater fra de forskjellige datterselskapene.

Skatteraten i tredje kvartal er lavere enn for samme periode 
i 2012 (63,5 prosent) på grunn av forholdsmessig mer kost-
nader i Danmark med en skatterate på 25 prosent mot 
78 prosent i Norge og 62 prosent i UK. Spesielle poster er, 
som nevnt over, nedskriving på produserende felt og kost-
nadsføring av amalie-funnet.

For øvrig har Noreco mottatt ligningsfastsettelsen for Norwe-
gian Energy Company aSa for 2012. Denne samsvarer med 
rapportert skatt i regnskapet for 2012. Kortsiktig skattefor-
dring vil dermed bli betalt til selskapet ca 20. desember slik 
som angitt i note 7.

resultat etter skatt for andre kvartal var minus 569 millioner 
kroner, sammenliknet med minus 185 millioner kroner i 
tredje kvartal 2012.

lisenser og aktiverte utforskingskostnader ved utgangen av 
tredje kvartal var bokført til 715 millioner kroner med  
tilhørende utsatt skatt på 440 millioner kroner. Dette fordeler 
seg i hovedsak på det ikke-utbygde funnet Huntington Fulmar 
i Storbritannia og det nylig rapporterte Gohta funnet i  
Barentshavet.

Noreco og partnerne i Huntington-lisensen p1114 utreder for 
tiden alternative løsninger for Fulmar-reservoaret. Dette 
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arbeidet forventes å fortsette gjennom de kommende kvarta-
lene. Fulmars bokførte verdi er 569 millioner kroner brutto, 
og 238 millioner kroner fratrukket utsatt skatt. Huntington 
Fulmar inngår ved test for verdifall i en felles kontantgenere-
rende enhet for Huntington lisensen, og negative endringer 
av forutsetninger vil først påvirke goodwill verdiene før øvrige 
verdier blir berørt. Hvis vurderingen knyttet til mulig kommer-
sialitet endres, vi det kunne medføre nedskrivinger av akti-
verte utforskingskostnader.

Gohta-funnet er under evaluering, og operatøren har infor-
mert Noreco om at det planlegges arbeid med ny seismikk 
og en avgrensningsbrønn allerede i 2014. Funnet har en 
bokført verdi i balansen på 125 millioner kroner per 30. 
september. Fratrukket utsatt skatt er netto bokført verdi 28 
millioner kroner.

kundefordringer og andre fordringer er ved utgangen av tredje 
kvartal 511 millioner kroner. inkludert i dette beløpet er konser-
nets fordring på forsikringsoppgjør for hendelsen på Siri-platt-
formen i 2009 (se note 10 i kvartalsregnskapet). Oppdatert 
teknisk dokumentasjon, som fremdeles støtter Norecos krav, 
ble presentert for forsikringsselskapene 14. november 2013. 
Noreco har trukket avtalen om forhandlings- og rentepause og 
vil invitere til, og forventer gjennomføring av, forhandlinger om 
oppgjør frem til neste kvartalsrapportering.

ved utgangen av tredje kvartal hadde Noreco en kontantbe-
holdning på 358 millioner kroner. Samtidig var den reserve-
baserte lånefasiliteten (RBl) fullt trukket med ca. 420 milli-
oner kroner (USD 69,9 millioner).

rentebærende gjeld eksklusiv letelån var 3 450 millioner 
kroner ved utgangen av tredje kvartal 2013, sammenlignet 
med 3 337 millioner kroner ett år tidligere. Samlet letelån i 
konsernet var 856 millioner kroner ved utgangen av kvartalet 
sammenlignet med 875 millioner ved utgangen av tredje 
kvartal 2012. Samlet rentebærende gjeld ved kvartalets slutt 
var dermed 4 306, hvorav 4 161 millioner kroner er klassifi-
sert som kortsiktig gjeld, selv om forfall for enkelte av lånene 
er mer enn tolv måneder fram i tid. iaS 1.75 krever at lang-
siktig gjeld hvor man er i brudd med et lånevilkår på balanse-
dagen skal klassifiseres som kortsiktig. Dette gjelder med 
mindre det ikke er blitt gitt henstand fra slike vilkår før balan-
sedagen for en periode på 12 måneder eller mer. Se ytterli-
gere informasjon i note 11 til kvartalsregnskapet.

Konsernets reservebaserte lånefasilitet (RBl) er et lånesyn-
dikat bestående av åtte banker ledet av BNp paribas som har 
pant i de produserende felt i Danmark samt Huntington.

refINaNsIerINg I fJerde kvartal 2013

i oktober ble det klart at Norecos finansielle utfordringer var i 
ferd med å bli akutte. vedvarende produksjonsproblemer på 
Huntington og fortsatt nedstengte danske felt, kombinert 
med krav om sikkerhetsstillelse for fjerningskostnader i 
Danmark, medførte at RBl-bankene ikke ville videreføre tidli-
gere innvilgede justerte lånevilkår (waivere). lånerammen ble 
i stedet redusert fra ca. 420 millioner kroner (USD 69,9 mill.) 
til ca. 150 millioner kroner (USD 25 mill.). videre aksepterte 
ikke bankene Norecos anmodning om å tilføre likviditet fra 

datterselskapene i Danmark til morselskapet i konsernet for 
å dekke løpende driftskostnader og renter.

i sum resulterte dette i at Noreco fra medio november ikke 
ville ha tilgjengelig likviditet til å betale løpende forpliktelser. 
Styret vurderte det derfor som nødvendig umiddelbart å 
iverksette en omfattende finansiell restrukturering.

Etter forutgående sonderinger med større aksjonærer og obli-
gasjonseiere, presenterte Noreco 21. oktober et forslag til 
refinansiering som innebar utstedelse av ny egenkapital samt 
restrukturering av all obligasjonsgjeld inn i ny struktur med 
lavere rente og en forfallsstruktur som er vesentlig bedre 
tilpasset forventet fremtidig kontantstrøm for konsernet.

En rettet emisjon på 430 millioner kroner var første del i 
planen. Den ble bekreftet fulltegnet 23. oktober og kursen 
ble satt til kr 0,10 per aksje gjennom en bookbuilding-
prosess. Tegningen i denne emisjonen ble senere re-bekreftet 
etter at visse betingelser knyttet til obligasjonslånene ble 
justert i forhold til opprinnelig forslag. Obligasjonseierne 
godkjente ny lånestruktur i et felles obligasjonseiermøte den 
5. november. aksjonærene godkjente den samlede planen, 
herunder utstedelse av nye aksjer, på en ekstraordinær 
generalforsamling 15. november 2013.

Som siste ledd i refinansieringen, vil aksjonærer som ikke 
deltok i den rettede emisjonen og som eide færre enn en 
million aksjer ved utgangen av 23. oktober (registrert i vpS 
per 25. oktober) få anledning til å tegne nye aksjer i en ny 
emisjon på inntil 100 millioner kroner i desember 2013. For 
hver aksje vil man kunne tegne ca. seks nye aksjer til samme 
pris som i den rettede emisjonen. Det vil bli anledning til 
overtegning, og andre investorer kan også tegne i denne 
emisjonen, men eksisterende aksjonærer som har blitt 
utvannet vil bli prioritert ved tildeling.

Etter gjennomført rettet emisjon men før gjennomføring av 
emisjonen i desember vil Sabaro invest ltd og iKm industri-
invest aS eie henholdsvis 1 531 854 828 og 1 046 970 889 
aksjer i selskapet. Det tilsvarer henholdsvis 32,9 prosent og 
22 prosent av selskapets aksjekapital. i den etterfølgende 
emisjonen vil ytterligere inntil 1 milliard aksjer bli utstedt og 
aksjekapitalen økes tilsvarende.

i ny obligasjonsstruktur vil gamle lånebetingelser knyttet til 
gearing ratio og egenkapitalgrad ikke lenger være gjeldende. 
viktigste betingelse fremover er et krav om at Noreco til 
enhver tid skal ha minimum 100 millioner kroner i fri likvi-
ditet. Ut over det er det krav om ekstraordinær nedbetaling 
av gjeld ved salg av visse eiendeler og ved mottatt oppgjør på 
forsikringskrav knyttet til Siri-plattformen. Se ytterligere infor-
masjon om ny lånestruktur i note 11 til kvartalsregnskapet.

produsereNde felt

Norecos olje- og gassproduksjon i tredje kvartal 2013 var i 
gjennomsnitt 3 117 fat oe per dag. For årets første ni 
måneder var snittproduksjonen 3 903 fat oe per dag.

Huntington-feltet har vært i produksjon siden april 2013. 
produksjonsbrønnene leverer fortsatt som forventet og 
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bekrefter de svært gode produksjonsegenskapene. Feltets 
antatte maksimumskapasitet har blitt bekreftet av flere dager 
med produksjonsrater på over 30 000 fat oe per dag. Gjen-
nomsnittlig produksjon for kvartalet for Noreco var imidlertid 2 
336 fat oe per dag.

Fra 9. september har Huntington-produksjonen vært 
begrenset på grunn av problemer i gasseksportsystemet 
CaTS. Bruttoproduksjonen på Huntington har vært begrenset 
til ca. 12 500 fat oe per dag (2 500 fat oe per dag netto til 
Noreco). Denne begrensningen ble gradvis løftet fra begyn-
nelsen av november, og feltet produserer nå rundt 23 000 
foe per dag (4 600 netto til Noreco). Det forventes at feltet 
vil kunne oppnå full produksjon før utgangen av året.

parallelt har operatøren på produksjonsskipet voyageur Spirit 
ferdigstilt utstyr om bord på fartøyet. Gassløftsystemet var 
det siste som ble gjennomgått. De to gasskompressorene 
om bord fungerer nå både hver for seg og sammen. Den 
permanente løsningen som fjerner ventilasjon fra lagertan-
kene om bord er implementert.

partnerne i Huntington-lisensen fortsetter å se på mulighe-
tene i omkringliggende områder som vil kunne øke verdien av 
utbyggingen. Dette inkluderer blant annet den dyperelig-
gende Fulmar-formasjonen.

lav regularitet og ikke-planlagt nedetid på vertsplattformen 
Ula har påvirket produksjonen fra Oselvar-feltet gjennom hele 
kvartalet. Feltet kom først i stabil produksjon den 1. oktober. 
Gjennomsnitts-produksjonen i tredje kvartal var 222 fat oe 
per dag.

produksjonen fra feltene Nini, Nini Øst og Cecilie har vært 
nedstengt siden 18. juli etter at en ny sprekk på innsiden av 
sponson tanken (støttestruktur for stigerør forbundet med 
lagringstank) på Siri-plattformen ble funnet. Operatøren har 
forberedt og søkt danske myndigheter om godkjennelse av 
en midlertidig løsning som vil innebære at produksjon fra 
Nini, Nini Øst og Cecilie kan gjenopptas ved at produsert olje 
blir pumpet direkte om bord i tankskip. Det er usikkert når en 
eventuell godkjennelse vil foreligge. Operatøren planlegger å 
reparere Siri-plattformen sommeren 2014, men arbeider for 
å kunne starte opp produksjonen fra de tre nevnte feltene så 
tidlig som mulig før dette.

lulita-feltet gjenopptok produksjon den 7. september etter å 
ha vært nedstengt siden 28. april. Daglig produksjon har 
ligget like i overkant av 250 fat oe per dag (Norecos andel) 
men produksjonen er fortsatt preget av ustabilitet.

Enoch-feltet var nedstengt også i tredje kvartal i påvente av 
vedlikeholdsarbeid på brønnen. produksjonsstart forventes 
tidlig 2014.

utforskINg

Noreco boret en letebrønn i tredje kvartal i lisensen pl492 
Gohta. Brønnen hadde tre mål, et primærmål i yngre trias, 
Snaddformasjonen, et sekundærmål i midtre trias, Kobbefor-
masjonen og et sekundærmål i yngre perm, Røyeforma-
sjonen. i de to målene i trias fant man reservoarbergarter 

som forventet, men ingen hydrokarboner. i Røyeformasjonen, 
derimot, fant man et karbonatreservoar med gode spor av 
hydrokarboner.

Omfattende datainnsamling ble foretatt og funnet ble testet. 
Dataene påviste en 75 meter oljekolonne under en 30 meter 
gasskolonne med variable, men opp til veldig gode reservo-
aregenskaper. Dette ble bekreftet av borestrengtesten, som 
ga en produksjonsrate gjennom en 44/64” fast dyse på 
683 Sm3/dag olje og assosiert gassproduksjon på 
222 300 Sm3/dag. Dette tilsvarer 5 695 fat oe per dag.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 
og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og 8-15 milliarder Sm3 
utvinnbar gas. Det tilsvarer mellom 113 og 239 millioner fat 
oe. Resultatene bekrefter olje og gass for første gang i en 
letemodell som tidligere ikke har hatt suksess i Norge. En 
avgrensningsbrønn er planlagt i 2014.

i resten av tredje kvartal har fokuset vært arbeid mot  
ferdigstillelse og innlevering av søknader for TFO 2013, nært 
forestående borebeslutninger samt videre modning av 
lisensporteføljen.

lisens pl385 ble tilbakelevert i tredje kvartal. lisensen inne-
holdt et lite ikke-kommersielt gass-/kondensatfunn, Jette, 
som ble gjort i 2012. på DK 9/06 er det besluttet å tilbakele-
vere den nordlige halvdelen av lisensen, mens den sørlige 
halvdelen, som blant annet inneholder Xana prospektet som 
skal bores, vil fortsatt beholdes. Tilbakeleveringen av den 
nordlige halvdelen medfører at ressursene i Gita-1X midt jura 
funnet reduseres med omtrent 35 prosent. DK 7/86 lisensen, 
som inneholder amalie funnet, er av operatøren DONG fore-
slått tilbakelevert. Noreco ser nå ingen andre muligheter enn 
å støtte dette forslaget.

forretNINgsutvIklINg

Noreco er i ferd med å tilbakelevere lisens p1650 (Crazy 
Horse) på britisk sokkel, og selskapet har informert 
lisenspartner Trapoil om at det ikke lenger er Norecos inten-
sjon å bore den planlagte brønnen. Trapoil og Noreco inngikk 
18. oktober en betinget avtale om å justere de forretnings-
messige avtaler som gjelder mellom selskapene. Dette inne-
bærer blant annet at Noreco skal overdra sin 10 prosent 
eierandel i Romeo lisensen til Trapoil og videre at bæringen 
Noreco har mot Trapoil på Crazy Horse blir erstattet av en 
bæring av seismikk kostnader i lisens p1989.

Dette reduserer Norecos leteforpliktelser betydelig på kort sikt, 
noe som var nødvendig gitt selskapets finansielle situasjon. 
Tilbakeleveringen kan påvirke Norecos muligheter til å få tildelt 
nye lisenser i de kommende tildelingsrunder på UK sektor.

Noreco har redusert sin eierandel i pl484 verdande på norsk 
sokkel fra 40 prosent til 30 prosent ved at Explora petroleum 
aS har overtatt 10 prosent av eierandelen fra Noreco. Trans-
aksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelse. lisensen er 
operert av Noreco, og prospektet forventes boret senest i 
andre kvartal 2014.
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Helse, MIlJø, sIkkerHet og kvalItet

Noreco har ikke vært operatør for boreoperasjoner i tredje 
kvartal 2013. Det er ikke rapportert alvorlige HmS hendelser 
i Noreco operert virksomhet i kvartalet.

Selskapet arbeider med risikovurderinger og beredskaps-
planer for boring av verdande i pl484. Brønnen planlegges 
boret i første halvdel av 2014.

orgaNIsasJoN

ved inngangen av 2013 hadde Noreco 69 ansatte. antall 
ansatte er redusert gjennom året. ved utgangen av tredje 
kvartal hadde selskapet 58 fast ansatte. antall konsulenter 
innleid på heltid har vært tilnærmet uendret i året, og er om 
lag 10 personer.

utsIkter

Etter utstedelsen av 430 millioner kroner i ny egenkapital 
samt restrukturering av all utestående obligasjonsgjeld er 
det lagt et godt finansielt grunnlag for videre verdiskapning i 
Noreco de kommende årene. Egenkapitalen vil bli videre 
styrket gjennom ytterligere en emisjon på inntil 100 millioner 
kroner i desember 2013.

innen utgangen av året vil selskapet motta skatterefusjon på 
totalt 1 341 millioner kroner. av dette beløpet vil 564 milli-
oner kroner bli benyttet til innfrielse av den kortsiktig andel av 

letelånet. i tillegg vil hele den utestående delen av RBl-lånet 
bli nedbetalt straks ny egenkapital er innbetalt og tilgjengelig.

med Huntington-feltet i produksjon er Norecos produksjons-
kapasitet mer enn doblet. Det er ventet at Norecos andel av 
platåproduksjon på dette feltet alene vil være omkring 
6 400 fat oe per dag. Oselvar og lulita-feltet gjenåpnet 
produksjon i oktober.

Operatøren planlegger å reparere Siri-plattformen sommeren 
2014. Det arbeides med en løsning som vil innebære at 
produksjonen fra Nini-, Nini Øst- og Cecilie-feltene kan starte 
før Siri-plattformen er reparert, men det er ennå uklart om og 
eventuelt når det kan skje. Skulle det lykkes å starte allerede 
kommende vinter, vil lavere regularitet måtte påregnes.

Norecos leteprogram består for tiden av tre vedtatte brønner. 
Selskapet arbeider videre med sin leteportefølje for at bore-
programmet skal bli så optimalt som mulig og reflektere 
selskapets ønskede risikoprofil og kapasitet innenfor aksep-
table finansielle rammer.

Det arbeides videre med planer for å redusere selskapets 
ordinære driftskostnader med om lag 30 prosent innen 
utgangen av 2014 sammenlignet med kostnadsnivået ved 
inngangen til 2013.

likviditeten fremover påvirkes i stor grad av at produksjonen 
fra Huntington og øvrige felt utvikler seg som forutsatt. 
Gjennom den vedtatte restruktureringen av obligasjonsgjelden 
og tilførsel av ny egenkapital reduseres fremtidige lånekost-
nader vesentlig samtidig som låneavdragene er bedre tilpasset 
selskapets forventede kontantstrøm fremover.
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alle tall er i Nok 1 000 Note
urevidert

3. kv 2013

urevidert
omarbeidet(1)

3. kv 2012

urevidert

Ytd 3. kv 2013

urevidert
omarbeidet(1)

Ytd 3. kv 2012

revidert
omarbeidet(1)

2012

driftsinntekter 2  177 061  243 245  638 856  654 793  831 768 

produksjonskostnader  (108 344)  (62 908)  (290 523)  (181 600)  (244 231)

lete- og vurderingskostnader 3,8  (295 479)  (162 242)  (657 246)  (680 854)  (1 188 396)

lønnskostnader 4  (28 917)  (21 788)  (103 832)  (93 901)  (134 251)

andre driftskostnader 4  (25 305)  (23 951)  (74 618)  (81 113)  (114 027)

andre (tap) / gevinster 5  (3 484)  (4 016)  (7 877)  18 092  31 867 

sum driftskostnader  (461 529)  (274 904)  (1 134 098)  (1 019 375)  (1 649 039)

driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger 
(eBItda)

 (284 468)  (31 659)  (495 242)  (364 582)  (817 271)

avskrivninger 9  (70 209)  (80 676)  (220 135)  (212 905)  (269 355)

Nedskrivninger 8,9  (555 309)  (268 066)  (1 212 206)  (268 066)  (421 262)

driftsresultat (eBIt)  (909 986)  (380 401)  (1 927 583)  (845 553)  (1 507 887)

Finansinntekter 6  4 044  7 220  34 097  64 005  76 083 

Finanskostnader 6  (133 282)  (133 288)  (402 828)  (416 060)  (562 067)

Netto finansposter  (129 237)  (126 068)  (368 731)  (352 055)  (485 984)

resultat før resultatskatt  (1 039 224)  (506 469)  (2 296 314)  (1 197 608)  (1 993 872)

Resultatskatt 7  469 857  321 848  950 066  798 881  1 401 252 

resultat for perioden  (569 367)  (184 621)  (1 346 248)  (398 727)  (592 620)

utvidet resultat for perioden (etter skatt)

Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat

aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon  -    -    -    -    2 968 

Sum  -    -    -    -    2 968 

Poster som vil bli reklassifisert til resultat

Kontantstrømsikring  2 403  (15 395)  5 348  (9 189)  (10 733)

Omregningsdifferanser valuta  (12 151)  (144 640)  221 939  (145 626)  (201 254)

Sum  (9 748)  (160 035)  227 287  (154 815)  (211 987)

sum utvidet resultat for perioden  (9 748)  (160 035)  227 287  (154 815)  (209 019)

totalresultatet for perioden  (579 115)  (344 657)  (1 118 960)  (553 542)  (801 639)

Resultat per aksje (NOK 1)

Grunnleggende  (1,60)  (0,76)  (3,78)  (1,64) (2,26)

Fullt utvannet  (1,60)  (0,76)  (3,78)  (1,64) (2,26)

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

OppSTilliNG av TOTalRESUlTaTET
KONSOliDERT



Noreco Kvartalsrapport 
3. kv. 2013

9

alle tall er i Nok 1 000 Note
urevidert

 
30.09.13

revidert
omarbeidet(1)      

31.12.12

revidert
omarbeidet(1)      

01.01.12

anleggsmidler

lisenser og aktiverte utforskingskostnader 8  715 234  818 707  1 249 839 

Goodwill 8  214 538  496 812  656 395 

Utsatt skattefordel 7  305 108  105 018  609 733 

varige driftsmidler 9  3 084 281  3 990 712  4 296 788 

Tilgode skatt 7  334 310  -    -   

sum anleggsmidler  4 653 470  5 411 249  6 812 755 

omløpsmidler

Tilgode skatt 7  1 351 258  1 339 030  506 056 

Derivater 13  4 438  7 247  26 754 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 10,13  511 406  564 175  833 786 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter 13  358 277  604 113  688 708 

sum omløpsmidler  2 225 379  2 514 564  2 055 305 

sum eiendeler  6 878 850  7 925 813  8 868 060 

egenkapital

aksjekapital 15  1 103 892  1 096 876  755 913 

annen egenkapital  (175 280)  931 030  1 670 746 

sum egenkapital  928 612  2 027 907  2 426 659 

langsiktig gjeld 

Utsatt skatt 7  912 468  1 244 827  1 991 192 

pensjonsforpliktelser  7 089  7 089  15 654 

Fjerningsforpliktelser 16  294 540  323 078  298 130 

Obligasjonslån 11  -    -    2 317 825 

annen rentebærende gjeld 11,13  145 634  242 729  292 803 

sum langsiktig gjeld  1 359 731  1 817 723  4 915 605 

kortsiktig gjeld

Obligasjonslån (1) 11,13  3 043 231  2 779 390  643 344 

annen rentebærende gjeld (2) 11,13  1 117 364  862 147  420 981 

Derivater 11,13  5 446  11 073  -   

Betalbar skatt 7  36 818  51 440  180 409 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 12,13  387 649  376 134  281 063 

sum kortsiktig gjeld  4 590 506  4 080 184  1 525 796 

sum gjeld  5 950 238  5 897 907  6 441 401 

sum egenkapital og gjeld  6 878 850  7 925 813  8 868 060 

1) Se note 1 for beskrivelse av omarbeide av 2012 tallene.
2) Konsernets langsiktige lån per 31.12.2012 og per 30.09.2013 med innvilget henstand før balansedagen er klassifisert 

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

OppSTilliNG av FiNaNSiEll STilliNG
KONSOliDERT
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urevidert
alle tall er i Nok 1 000

aksje
kapital

reserve for
valutakurs-

omregninger

reserve
for sikring

annen
egenkapital

sum
egenkapital

2012

egenkapital per 01.01.2012 i henhold til  
årsrapport 2012

 755 913  137 728  -    1 534 185  2 427 826 

Effekt av retrospektiv implementering av iaS19R  -    -    -    (1 167)  (1 167)

egenkapital per 01.01.2012  755 913  137 728  -    1 533 018  2 426 659 

Resultat for perioden  (398 727)  (398 727)

utvidet resultat for perioden (etter skatt)

Omregningsdifferanser valuta  (145 626)  (145 626)

Kontantstrømsikring  (9 189)  (9 189)

sum utvidet resultat for perioden  -    (145 626)  (9 189)  -    (154 815)

transaksjoner med aksjonærene

verdi av opsjonsprogram  -    10 245  10 245 

sum transaksjoner med aksjonærene for  
perioden

 -    -    -    10 245  10 245 

egenkapital per 30.09.2012  755 913  (7 897)  (9 189)  1 144 536  1 883 362 

2013

egenkapital per 01.01.2013  1 096 876  (63 525)  (10 733)  1 005 289  2 027 907 

Resultat for perioden  (1 346 248)  (1 346 248)

Årets utvidede resultat (etter skatt)

Omregningsdifferanser valuta  221 939  221 939 

Kontantstrømsikring  5 348  5 348 

sum utvidet resultat for perioden  -    221 939  5 348  -    227 287 

transaksjoner med aksjonærene

Kapitalforhøyelse  7 015  1 810  8 825 

verdi av opsjonsprogram  10 841  10 841 

sum transaksjoner med aksjonærene for  
perioden

 7 015  -    -    12 651  19 666 

egenkapital per 30.09.2013  1 103 892  158 414  (5 386)  (328 308)  928 612 

OppSTilliNG av ENDRiNG i EGENKapiTalEN
KONSOliDERT
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Alle tall er i NOK 1 000
Urevidert

YTD 3. kv. 2013
Urevidert

YTD 3. kv. 2012

Resultat for perioden  (1 346 248)  (398 727)

Resultatskatt  (950 066)  (798 881)

Spesifikasjon av avstemmingsposter mellom resultat før skatt, og kontantstrøm fra oper-
asjonelle aktiviteter

(Betalt skatt) / refundert skatt  (20 565)  (22 247)

avskrivninger og nedskrivninger  1 432 341  480 972 

Kostnadsføring av balanseførte letekostnader  569 459  515 900 

Kostnader ved opsjonsprogram  10 841  10 245 

(Gevinst) / Tap ved salg av lisenser  -    (31 843)

Urealiseert tap (gevinst) for finansielle instrumenter  2 809  -   

Effekt av valutakursendringer  (31 442)  (3 442)

amortisering av lånekostnader  45 836  33 886 

Kalkulatoriske renter på fjerningsforpliktelse  17 236  20 258 

Netto finansposter  368 731  352 055 

andre poster uten kontanteffekt  965  -   

Endringer i arbeidskapital

Endring kundefordringer  79 510  152 418 

Endring leverandørgjeld  (8 235)  (6 310)

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter  (6 991)  61 642 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  164 180  365 926 

kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler  (48 133)  (433 469)

Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler  (405 123)  (412 988)

Netto kontantstrøm fra/(til) investeringsaktiviteter  (453 256)  (846 457)

kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

innbetaling av egenkapital  8 825  -   

innbetaling ved opptak av obligasjonslån  300 000  200 000 

innbetaling ved opptak av letelån  304 444  447 181 

innbetaling ved opptak av RBl lån/andre  -    327 767 

Utbetaling ved tilbakebetaling av obligasjonslån  -    (173 000)

Utbetaling ved tilbakebetaling av letelån  (8 608)  -   

Utbetaling ved nedbetaling av RBl/andre  (169 046)  (255 802)

Tilbakekjøp av egne obligasjoner  (48 000)  -   

Betalte låneomkostninger  (41 567)  -   

Betalte renter  (302 807)  (310 653)

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  43 241  235 493 

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  (245 835)  (245 038)

Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året  604 113  688 708 

kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt  358 277  443 670 

OppSTilliNG av KONTaNTSTRØmmER
KONSOliDERT
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1 Regnskapsprinsipper 

Grunnlag for utarbeidelse
Det konsoliderte regnskapet for tredje kvartal og de tre første kvar-
taler i 2013 sammenstiller morselskapet Norwegian Energy Company 
aSa (NORECO) og dets datterselskaper. Det konsoliderte regnskapet 
for perioden er avlagt i henhold til iaS 34 Delårsrapportering og Den 
norske verdipapirhandelloven § 5 – 6.

Fortsatt drift
Styret bekrefter at konsernregnskapet for kvartalet er utarbeidet 
under forutsetning om fortsatt drift og at dette er lagt til grunn ved 
utarbeidelse av delårsregnskapet. Den finansielle soliditet og konser-
nets likviditets situasjon per 30. september 2013 var betydelig 
svakere enn forventet ved inngangen til året på grunn av operas-
jonelle utfordringer. Etter balansedagen ble det klart at partnerne i 
de danske lisensene Nini, Nini Øst og Cecilie ville kreve at det skulle 
stilles en garanti for fjerningskostnadene allerede fra 1. januar 2014, 
og RBl bankene innvilget ikke søknad om opprettholdelse av låne-
rammen på grunn av selskapets daværende situasjon. Det var 
dermed betydelig usikkerhet knyttet til konsernets evne for fortsatte 
drift på dette tidspunktet. Styrets klare oppfatninger er at verdiene 
av selskapets eiendeler er best sikret ved fortsatt drift. Tiltak ble 
igangsatt ved å iverksette en refinansiering med sikte på å skape en 
langsiktig finansieringsløsning for selskapet. i løpet av månedene 
etter 30. september ble den rentebærende gjelden restrukturert, og 
ny egenkapital på 430 millioner kroner er sikret ved gjennomføringen 
av en rettet emisjon. i tillegg forventes det at ytterligere 100 millioner 
kroner i ny egenkapital vil bli tilført selskapet i forbindelse med en 
etterfølgende reparasjonsemisjon i januar 2014. Obligasjonseierne 
har godkjent refinansieringsforslaget som innebærer oppgjør av de 
utestående lån, ved å rulle disse inn i en ny struktur av obligasjon-
slån med lavere rente, og en tilbakebetaling struktur som samsvarer 
med forventet kontantstrøm fra selskapet. i tillegg har et nytt funn 
tilført lisens porteføljen nye verdier. Se ytterligere informasjon i note 
11 og 17 år. Basert på disse hendelsene etter balansedagen og 
forventningene for 2014, er det styrets oppfatning at det er riktig å 
legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn.

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

Omarbeidelse av sammenligningstall for 2012
Beskrivelse og forklaring relatert til de omarbeidelse som ble utført 
vedrørende 2012 tallene finnes i kvartalsrapporten for fjerde kvartal 
2012. Effekter av nye standarder som også er innarbeidet i tall for 
2012 er redegjort for under. Enkelte andre beløper for sammenlign-
ingstallene har også blitt omarbeidet slik at de passer med presen-
tasjonsformatet for inneværende periode.

Nye standarder, tolkninger og andre standardendringer som er 
implementert av Noreco per 1. januar 2013
Noreco har implementert følgende endringer fra og med 1. januar 2013:
iaS 19 - ytelser til ansatte - endring i 2011 vedrørende ytelsesba-

serte pensjonsordninger
iaS 1 - presentasjon av finansregnskap - endring vedrørende 

presentasjon av utvidet resultat
iaS 1 - presentasjon av finansregnskap - klargjøring av presen-

tasjon av sammenligningstall og tilhørende krav til noter
iFRS 13 - måling av virkelig verdi

Noreco har valgt å ikke tidligimplementere iFRS 10, 11, 12 og endrin-
gene i iaS 27 og 28. Disse standardene og endringer vil pli imple-
mentert fra og med 1. januar 2014.

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

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

Tidligere ble avkastning på pensjonsmidler beregnet ved bruk av en 
langsiktig forventet avkastning på pensjonsmidlene. Som følge av 
anvendelse av iaS 19R, beregnes nå periodens netto rentekostnad 
ved å anvende diskonteringsrenten for forpliktelsen ved begynnelsen 
av perioden på netto forpliktelsen. Netto rentekostnad består derfor 
av rente på forpliktelsen og avkastning på midlene, begge beregnet 
med diskonteringsrenten. Endring i netto pensjonsforpliktelse som 
følge av premiebetalinger og utbetaling av pensjon hensyntas. Netto 
rentekostnad vil også i fortsettelsen bli presentert som en del av 
pensjonskostnadene som inngår i regnskapslinjen for lønnskost-
nader. Forskjellen mellom faktisk avkastning på pensjonsmidlene og 
den resultatførte regnskapsføres fortløpende mot OCi. pensjonsko-
stnaden i 2012 under tidligere prinsipp utgjorde 14,8 millioner 
kroner.

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

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

Konsolidert oppstilling av totalresultatet
(NOK 1 000)

YTD 
3.kv 2012

2012

lønnskostnader  -    (273)

aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon 
i utvidet resultat

 -    2 968 

Konsolidert oppstilling  
av finansiell stilling

01.01.12 31.12.12

Utsatt skattefordel  4 137  (6 174)

annen egenkapital  (1 167)  1 741 

pensjonsforpliktelse  5 304  (7 915)

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

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



Noreco Kvartalsrapport
3. kv. 2013

14

2  Driftsinntekter

(NOK 1 000) 3. kv 2013 3. kv 2012 YTD 3. kv 2013 YTD 3. kv 2012

 Salg av olje  164 979  230 422  610 771  629 048 

 Salg av gass og NGl  12 082  12 823  28 084  25 744 

 Totale inntekter  177 061  243 245  638 856  654 793 

3  lete- og vurderingskostnader

(Nok 1 000) 3. kv 2013 3. kv 2012 YTD 3. kv 2013 YTD 3. kv 2012

Kjøp av seismikk, analyser og generelle G&G kostnader  (26 661)  (39 026)  (77 582)  (97 834)

Kostnadsføring av aktiverte utforskingsbrønner tidligere år  (274 026)  (5 903)  (309 089)  (134 830)

Kostnadsføring av tørre utforskingsbrønner dette år  11 378  (61 896)  (260 371)  (381 070)

andre utforskings- og vurderingskostnader  (6 170)  (55 416)  (10 205)  (67 120)

Sum utforskings- og vurderingskostnader  (295 479)  (162 242)  (657 246)  (680 854)

Utforskingsorganisasjonens andel av Noreco's samlede lønnskostnader og 
andre driftskostnader utgjør:

(46 467) (51 903) (137 223) (135 921)

For perioden fra 01.10.2012 til 30.09.2013 var utforskingsorganisasjonens andel av Noreco’s samlede lønnskostnader og andre driftskostnader 198 
millioner kroner.

4  lønnskostnader og andre driftskostnader

(Nok 1 000) 3. kv 2013 3. kv 2012 YTD 3. kv 2013 YTD 3. kv 2012

lønnskostnader  (28 917)  (21 788)  (103 832)  (93 901)

andre driftskostnader  (25 305)  (23 951)  (74 618)  (81 113)

Sum lønnskostnader og andre driftskostnader  (54 223)  (45 738)  (178 451)  (175 013)

Herav utgjør utforskingsorganisasjonen følgende kostnader  (46 467)  (51 903)  (137 223)  (135 921)

Kostnadene inkluderer alle direkte lønnskostnader og allokerte administrative kostnader for utforskingsorganisasjonen. 



Noreco Kvartalsrapport 
3. kv. 2013

15

5 andre (tap) / gevinster

(Nok 1 000) 3. kv 2013 3. kv 2012 YTD 3. kv 2013 YTD 3. kv 2012

verdiendring put opsjoner  (3 484)  (3 801)  (7 877)  (13 557)

Gevinst (tap) ved salg av lisenser  -    (215)  -    31 649 

Sum andre (tap) / gevinster  (3 484)  (4 016)  (7 877)  18 092 

(tap) / gevinst pr lisens salg
Regnskapsmessig 

virkningstidspunkt
3. kv 2013 3. kv 2012 YTD 3. kv 2013 YTD 3. kv 2012

Rau 22-05-12  -    (215)  -    31 649 

Sum  -    (215)  -    31 649 

6 Finansinntekter og -kostnader 
 

(Nok 1 000)

finansinntekter 3. kv 2013 3. kv 2012 Ytd 3. kv 2013 Ytd 3. kv 2012

Renteinntekt  5 787  2 154  18 752  12 533 

annen finansinntekt  (1 742)  5 066  15 345  51 472 

Sum finansinntekt  4 044  7 220  34 097  64 005 

 

finanskostnader 3. kv 2013 3. kv 2012 Ytd 3. kv 2013 Ytd 3. kv 2012

Rentekostnad obligasjonslån  (107 496)  (89 588)  (304 811)  (263 198)

Rentekostnad konvertible lån  -    -    -    (6 181)

Rentekostnad reservebasert lån  (7 536)  (8 714)  (25 445)  (27 966)

Rentekostnad letelån  (9 302)  (12 127)  (21 861)  (29 796)

Rentekostnad kortsiktig gjeld  (67)  (16)  (1 666)  (391)

aktiverte rentekostnader  -    -    -    11 280 

Kalkulatorisk rente fjerningsforpliktelse  (6 263)  (6 871)  (17 236)  (20 258)

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

andre finanskostnader  (2 618)  (15 973)  (28 730)  (79 549)

Sum finanskostnader  (133 282)  (133 288)  (402 828)  (416 060)

Netto finansposter  (129 237)  (126 068)  (368 731)  (352 055)
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7 Skatt
 

(Nok 1 000) 3. kv 2013 3. kv 2012 Ytd 3. kv 2013 Ytd 3. kv 2012

Resultat før skatt  (1 039 224)  (506 469)  (2 296 314)  (1 197 608)

Resultatskatt  469 857  321 848  950 066  798 881 

Tilsvarer en skatterate på 45,2 % 63,5 % 41,4 % 66,7 %

Skatteraten for 3. kvartal 2013 ble 45,2% mot 63,5% for samme kvartal i 2012. Resultatet i perioden er i større grad påvirket av poster i Danmark og 
Storbritannia og dermed er konsernets skatterate lavere en i tidligere kvartaler. Spesielt store nedskrivinger i Danmark bidrar til dette.

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

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

tilgode skatt

(Nok 1 000) 30.09.13 31.12.12 01.01.12

langsiktig fordring

Skatterefusjon knyttet til letevirksomhet i Norge i 2013  334 310 

kortsiktig fordring

Skatterefusjon knyttet til letevirksomhet i Norge i 2012  628 553  617 918  506 056 

Skatterefusjon knyttet til avvikling av petroleumsvirksomheten i Norwegian Energy Company aSa  722 704  721 112 

sum skatt til gode  1 685 568  1 339 030  506 056 

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

Betalbar skatt

(Nok 1 000) 30.09.13 31.12.12 01.01.12

Betalbar skatt i Norge  -    -    -   

Betalbar skatt i utlandet  36 818  51 440  180 409 

sum betalbar skatt  36 818  51 440  180 409 

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



Noreco Kvartalsrapport 
3. kv. 2013

17

8  immaterielle eiendeler 
  

(Nok 1 000) 

Lisenser og 
aktiverte  

utforskings-
kostnader

Goodwill Sum

anskaffelseskost 01.01.13  944 407  947 343  1 891 751 

Tilgang  405 123  -    405 123 

Kostnadsføring av balanseførte letekostnader  (569 459)  -    (569 459)

Omregningsdifferanser  60 863  66 520  127 383 

anskaffelseskost 30.09.13  840 934  1 013 863  1 854 797 

akkumulerte av- og nedskrivninger    

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

Årets nedskrivning  -    306 980  306 980 

Omregningsdifferanser  -    41 814  41 814 

akkumulerte av- og nedskrivninger 30.09.13  125 700  799 325  925 025 

Bokført verdi 30.09.13  715 234  214 538  929 771 

test for verdifall 3. kvartal 2013

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

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

Diskonteringsrente (etter skatt) 9,00%

inflasjon 2,00%

Kontantstrøm Etter skatt

Reserver/ressurser Selskapets estimerte ressurser per 30.09.2013

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

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

resultat av test for verdifall av goodwill per 30.09.2013
Test for verdifall per 30.09.2013 viser ikke behov for ytterligere nedskrivinger av goodwill.

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

resultat av test for verdifall av lisenser og aktiverte utforskingskostnader per 30.09.2013
Kvartalsvis test for verdifall av alle immaterielle eiendeler har blitt utført. Basert på vurdering av fremdrift, ny informasjon fra evalueringsarbeid, og 
andre kommersialitets analyser vedrørende Norecos ikke-utbygde funn, er det besluttet at amalie-funnet i Danmark avskrives i 3. kvartal. Senere  tids 
arbeid utført at operatøren og Noreco har vist at det er grunn til å øke volumestimatene, men operatøren har likevel besluttet at funnet ikke skal 
videreutvikles. Kostnadsføringen av amalie medfører ekstra letekostnader på 255 millioner kroner før skatt, og 191 millioner kroner etter skatt.

lisens p1650 med Crazy Horse prospektet i Storbritannia vil bli tilbakelevert etter at Noreco har fattet en beslutning om at denne brønnen likevel ikke 
skal bores. Balanseførte kostnader relatert til boreforbredelser er resultatetført i 3. kvartal og beløper seg til 18 millioner kroner før skatt og 7 millioner 
kroner etter skatt. 

Huntington Fulmar inngår ved test for verdifall i en felles kontantgenererende enhet for Huntington lisensen, og negative endringer av forutsetninger 
vil først påvirke goodwill verdiene før øvrige verdier blir berørt. Hvis vurderingen knyttet til mulig kommersialitet endres, vi det kunne medføre nedskriv-
inger av aktiverte utforskingskostnader.
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9 varige driftsmidler 
  

(Nok 1 000)
anlegg under 

bygging
produksjons-

anlegg
kontor-utstyr  

og inventar sum

anskaffelseskost 01.01.13  2 256 666  2 632 606  3 591  4 892 863 

Tilgang  35 756  12 377  -    48 133 

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

Revaluering fjerningseiendeler  45 830  (111 870)  -    (66 040)

avgang  -    -    (15)  (15)

Omregningsdifferanser  109 364  188 283  284  297 931 

anskaffelseskost 30.09.13  -    5 169 013  3 860  5 172 873 

akkumulerte av- og nedskrivninger

akkumulerte avskrivninger 01.01.13  -    898 577  3 575  902 152 

Årets avskrivning  -    220 135  -    220 135 

avgang  -    -    (15)  (15)

Årets nedskrivninger  -    905 227  -    905 227 

Omregningsdifferanser  -    60 810  282  61 093 

akkumulerte av- og nedskrivninger 30.09.13  -    2 084 749  3 843  2 088 591 

Bokført verdi 30.09.13  -    3 084 264  17  3 084 281 

test for verdifall 3. kvartal 2013

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

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

Diskonteringsrente (etter skatt) 9,00%

inflasjon 2,00%

Kontantstrøm Etter skatt

prognose periode Estimert levetid for olje/gass feltet

Reserver/ressurser Selskapets estimerte reserver per 30.09.2013

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

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

resultat av test for verdifall per 30.09.2013
Oselvar feltet i Norge har ikke levert som forventet etter oppstarten i 2. kvartal 2012. i lisensen har det vært arbeidet med å bygge en ny reservoar-
modell og undersøke hva som kan gjøres for å bedre produksjonen fra feltet. Basert på dette nye arbeidet har operatøren kommunisert et oppdatert 
reserve estimat som ligger vesentlig under det tidligere estimatet. Noreco har lagt dette estimatet til grunn for sitt eget estimat per 30.09.2013. For 
tredje kvartal medfører dette en nedskriving av Oselvar med 301 millioner kroner før skatt, og 81 millioner kroner etter skatt.

Feltene i Danmark som produserer gjennom Siri-plattformen (Nini, Nini Øst og Cecilie) har vært nedstengt siden juli. i verdiberegning benyttet for test 
for verdifall per 30.09.2013 er det forutsatt at produksjonen først kommer i gang igjen etter vinteren 2014. produksjonen blir dermed utsatt samtidige 
som det påløper kostnader i perioden. Estimerte driftskostnader i fremtidige perioder har også økt noe siden forrige test for verdifall ved utgangen av 
andre kvartal. For tredje kvartal medførte et redusert gjennvinbart beløp for denn gruppen eiendeler en nedskriving på 255 millioner kroner før skatt 
og 191 millioner kroner etter skatt.

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

(Nok 1 000) 30.09.13 31.12.12

Kundefordringer  59 907  139 417 

Tilgodehavende operatører vedrørende deltakelse i lisenser  20 598  40 231 

mindreuttak olje/NGl  23 259  38 183 

Forskuddsbetalinger  160  182 

andre fordringer (1)  407 482  346 162 

sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  511 406  564 175 

1) Selskapet arbeider fremdeles med et forsikringskrav knyttet til skadene på Siri-plattformen som ble oppdaget i 2009. Dette har tatt lenger tid enn 
antatt på grunn av kravets tekniske kompleksitet. Det totale kravet overstiger to milliarder kroner, hvorav 354 millioner kroner er bokført som en 
kortsiktig fordring per 30. september 2013. Dette beløpet relaterer seg til erstatning for deler av påløpte kostnader for å hindre ytterligere skade, 
samt produksjonsbortfall i 2009/2010. Basert på foreliggende teknisk dokumentasjon, omfattende tredjeparts vurderinger og de foreliggende 
forsikringsavtalene, er selskapet av den oppfatning at det er dekning for det bokførte kravet under forsikringsavtalene, og at dette gjøres opp innen 
12 måneder. Kravet er dermed klassifisert som en kortsiktig fordring. USD-beløpet er uendret siden 31.12.2012. 

11 Rentebærende gjeld 
  

(Nok 1 000) 30.09.13 31.12.12

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

Obligasjonslån NOR04 (2)  1 219 500  1 196 220  1 250 000  1 221 745 

Obligasjonslån NOR06 (2)  192 500  184 475  275 000  266 767 

Obligasjonslån NOR07 (2)  227 500  218 016  325 000  315 270 

Obligasjonslån NOR09 (2)  300 000  292 509  -    -   

letelån  304 444  291 719  -    -   

Reservebasert lån  150 203  145 634  261 621  242 729 

sum rentebærende gjeld med forfall senere enn 12 måneder  2 394 147  2 328 573  2 111 621  2 046 511 

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

Obligasjonslån NOR05  698 500  690 570  700 000  682 480 

Obligasjonslån NOR06  82 500  82 500  -    -   

Obligasjonslån NOR07  97 500  97 500  -    -   

Obligasjonslån NOR08  284 000  281 441  300 000  293 128 

letelån  564 086  564 086  572 694  572 694 

Reservebasert lån  269 764  261 559  289 453  289 453 

sum rentebærende gjeld med forfall tidligere enn 12 måneder  1 996 350  1 977 656  1 862 147  1 837 755 

sum rentebærende gjeld  4 390 496  4 306 229  3 973 768  3 884 266 

Klassifisert som langsiktig gjeld  150 203  145 634  261 621  242 729 

Klassifisert som kortsiktig gjeld  4 240 294  4 160 595  3 712 147  3 641 537 

1) vurdering om lånet har forfall senere eller tidligere enn 12 måneder er basert på tilbakebetalingsplan i gjeldende låneavtaler per 30. september 
2013.

2) i oppstilling av finansiell stilling er obligasjonslånene NOR04, NOR06, NOR07 og NOR09, samt letelånet med forfall i desember 2014 klassifisert 
som kortsiktige, selv om lånene har avtalt forfall lenger frem enn 12 måneder. iaS 1.75 krever slik klassifisering, hvis låntaker var i brudd med 
låneavtalen på balansedagen, og ikke før balansedagen har sikret seg henstand med 12 måneders varighet fra balansedagen. Noreco sikret seg 
midlertidig henstand fra lånevilkåret om ‘gearing ratio’ i Juli 2013, men denne gjelder ikke i 12 måneder fram fra 30.09.2013. Etter gjennomføring 
av refinansieringen i fjerde kvartal 2013 er hverken eksisterende lånevilkår eller innvilgede henstander lenger relevant.
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endringer etter 30. september 2013 - refinansiering
Som følge av flere problemer og forsinkelser knyttet til Noreco produserende felt i løpet av 2013 ble likviditetsituasjonen svært stram i løpet av tredje 
og fjerde kvartal 2013. i tillegg har partnerne i lisensene Cecilie, Nini og Nini Øst i Danmark krevd i henhold til samarbeidsavtalen at Noreco stiller 
garanti for fjerningskostnadene som vil påløpe en gang i fremtiden. likviditetsituasjonen ble ytterligere forværret når RBl bankene besluttet at Norecos 
låneramme skulle reduseres fra USD 70 millioner til USD 25 millioner med effekt fra 15. oktober 2013.

med bakgrunn i dette ble et forslag for refinansiering av selskapet publisert 21. oktober 2013. i tillegg til ny egenkapital, innebærer refinansieringen 
at alle obligasjonslån som var utestående per 30. september blir gjort opp, og at obligasjonseierne får del i fire nye obligasjonslån.

i tillegg vil hele RBl lånet bli nedbetalt i fjerde kvartal 2013, samt at Noreco vil benytte seg av kortsiktig brofinansiering fra Swedbank frem til emis-
jonspengene blir innbetalt til selskapet ca. 5. desember 2013. Under viser detaljert informasjon om ny lånestruktur. ytterligere detaljer finnes også 
i selskapspresentasjon vedlagt pressemelding 21. oktober 2013 på www.noreco.com, samt i noteringsprospekter som vil bli utarbeidet i forbindelse 
med notering av de nye lånene.

Oppsummering av nye lån

lån
detaljer

første prioritet 
Huntington 
og danmark 

obligasjonslån

første prioritet 
oselvar 

obligasjonslån

andre prioritet  
obligasjonslån 
(Huntington og 

danmark)

usikkret konvertibelt 
obligasjonslån

swedbank 
likviditetslån

Hovedstol 
(NOK millioner)

1 400 600 736 367 40

løpetid 3 år 4 år 5,5 år 5 år 1 måned

Dato for utstedelse 9. desember 2013 9. desember 2013 9. desember 2013 9. desember 2013 13. november 2013

Dato for endelig forfall 9. desember 2016 9. desember 2017 9. juni 2019 9. desember 2018 9. desember 2013

Rente Fast 6,0 % Fast 6,5 % Fast 6,75 % Fast 4,0 % Nibor 3m + 4,4%

Rentebetaling Halvårlig Halvårlig Halvårlig
akkumulering til forfall 
eller halvårlig betaling

månedlig

låneomkostninger 
(ca. NOK millioner)

16,8 7,2 8,8 4,4 0,6

Nedbetalingsplan 
(NOK millioner)

500 i 2014, 500 i 
2015, og 400 i 2016

100 i 2014, 100 i 
2015, 150 i 2016, og 

250 i 2017

100 i 2017, 200 i 
2018 og  445 i 

2019*
367 i 2018** 40 i 2013

Sikkerhet***

Første prioritet i 
lisensene Huntington, 
Cecilie, Nini, Nini Øst 

og lulita

Første prioritet i 
Oselva, samt andre 
prioritet i  lisensene 
Huntington, Cecilie, 

Nini, Nini Øst og lulita

andre prioritet i 
lisensene Huntington, 
Cecilie, Nini, Nini Øst 

og lulita

ingen ingen

Opsjoner for utlånet
Salgsopsjon ved 

eierovertakelse på 
101% av pålydende

Salgsopsjon ved 
eierovertakelse på 
101% av pålydende

Salgsopsjon ved 
eierovertakelse på 
101% av pålydende

Konverterings opsjon 
for utlåner i hele 

løpetiden med strike 
på NOK 0,3 per aksje.

ingen

Opsjoner for Noreco

mulighet for tidlig 
oppgjør på 105% i 

2014, 103% i 2015 
og 101% i 2016

mulighet for tidlig 
oppgjør på 105% i 
2014, 103,5% i 

2015, 102,5% i 2016 
og 101% i 2017

mulighet for tidlig 
oppgjør på 105% 

frem til 2016, 103% i 
2017, 102% i 2018 

og 101% i 2019

Tilbakekjøps opsjon til 
100% i 2017 og 
2018. Denne er 

gjenstand for 120% 
paritetskontroll basert 

på de siste 20/30 
handelsdager

ingen

Finansielle lånevilkår 
(Covenants)

minimum fri kontant-
beholdning NOK 100 

millioner

minimum fri kontant-
beholdning NOK 100 

millioner

minimum fri kontant-
beholdning NOK 100 

millioner

minimum fri kontant-
beholdning NOK 100 

millioner
ingen

* Selskapet har forpliktet seg til å betale 102% av gjennstående hovedstol ved forfall
** Nedbetalingsbeløpet forutsetter løpende rentebetaling
*** ytterligere detaljer om sikkerhetstillelsene er tilgjengelig i selskapspresentasjon på www.noreco.com
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forfallstruktur for nye lån (Nok millioner)

År forfall

2013*  -   

2014  600 

2015  600 

2016  550 

2017  350 

2018**  647 

2019  445 

sum  3 112 

* Forutsatt at brofinansieringen fra Swedbank ikke blir benyttet

** i 2018 er forfall på det konvertible lånet inkludert med 447 millioner kroner som er akkumulert saldo ved akkumulering av alle påløpte renter.

rentebetalinger kommende år for nye lån (Nok millioner)

År rentebetaling

2014 173

2015 137

2016 100

2017 67

2018 44

2019 30

sum 550

Det er forutsatt at alle renter på det konvertible obligasjonslånet tillegges hovedstolen etter hvert som de påløpes.

Mulig utvanningseffekt ved konvertering av obligasjonsgjeld
Forutsatt emisjon i desember på NOK 430 millioner, samt en ekstra reparasjonsemisjon på NOK 100 millioner vil en konvertering av hele det konvert-
ible lånet medføre en utstedelse av 1 223 millioner nye aksjer. Denne nye egenkapitalen fra konvertiblerne vil da utgjøre 17,8% av utestående aksjeka-
pital. Hvis rentene ikke blir betalt løpene men akkumuleres på hovedstolen, vil en konvertering av hele det konvertible lånet medføre en utstedelse 
av 1 490 millioner aksjer etter 5 år. Denne nye egenkapitalen vil da representere 20,9% av den utestående aksjekapitalen på det tidspunktet. Disse 
opplysninger forutsetter ingen andre aksjeutstedelser.

regnskapsmessig behandling
Basert på foreløpige vurderinger vil refinansieringen bli behandlet som et oppgjør av den gamle gjelden. på grunn av vesentlig endring av lånevilkårene 
vil de gamle lånene bli fraregnet i fjerde kvartal 2013, og de nye lånene vil bli balanseført som nye lån. De sikrede lånene vil bli balanseført til virkelig 
verdi på noteringstidspunktet, og forskjellen mellom virkelig verdi og pålydende verdi vil bli amortisert som ekstra rentekostnader i perioden frem til 
forfall for de nye lånene. Det konvertible lånet vil bli splittet mellom en gjeldskomponent og en egenkapital andel. Gjeldsandelen vil bli verdsatt slik 
et tilsvarende lån uten konverteringsre tt ville blitt verdsatt. Egenkapitalandelen fastsettes som residualbeløpet mellom virkelig verdi på noteringstid-
spunktet og verdien av gjeldsandelen. Forskjellen mellom bokført verdi av de nåværende utestående obligasjonslånene på avregningstidspunktet 9. 
desember 2013, og virkelig verdi av de nye lånene vil bli resultatført som en gevinst eller tap under finansielle poster. inkludert i denne gevinst og 
tap beregningen vil også transaksjonskostnader innberegnes. Størrelsen på slik gevinst eller tap vil avhenge av vektet gjennomsnittlig prising av de 
nye obligasjonene, og foreløpige beregning indikerer at de vil variere som følger før skatt: 

vektet gjennomsnittlig prising av nye obligasjoner i midten av desember 2013 gevinst/(tap) før skatt (Nok millioner)

75 %  690 

80 %  535 

85 %  380 

90 %  225 

95 %  70 

100 %  (85)

per 22. november 2013 er vektet gjennomsnittlig prising av Norecos utestående obligasjonslån 81%
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12 leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 
  

(Nok 1 000) 30.09.13 31.12.12

leverandørgjeld  20 839  29 074 

Skyldig operatører vedrørende deltagelse i lisenser  214 962  185 802 

meruttak olje/NGl  49 927  45 256 

Skyldige renter på lån  55 526  52 053 

Skyldig personalkostnader  22 739  32 530 

Skyldig offentlige avgifter  5 599  7 786 

annen kortsiktig gjeld  18 057  23 633 

sum annen kortsiktig gjeld  387 649  376 134 

13 Finansielle instrumenter

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

per 30.09.2013

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

eiendeler

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat

- Derivater holdt for handelsformål  4 438  4 438 

- mindreuttak av olje  23 259  23 259 

sum eiendeler  -    27 697  -    27 697 

forpliktelser

Derivater benyttet til sikring

- Rentebytteavtaler  5 446  5 446 

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat

- meruttak av olje  49 927  49 927 

sum forpliktelser  -    55 373  -    55 373 

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

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

13.2 Finansielle instrumenter per kategori
 

per 30.09.2013

(Nok 1 000)
utlån og 

fordringer

 eiendeler til 
virkelig verdi 
over resultat 

 sum 

eiendeler

Derivater  4 438  4 438 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  487 987  23 259  511 246 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  358 277  358 277 

Sum  846 265  27 697  873 962 

(Nok 1 000)
derivater 

benyttet for 
sikringsformål

 andre 
finansielle 

forpliktelser til 
amortisert kost 

 gjeld til virkelig 
verdi over 

resultat 
 sum 

forpliktelser

Obligasjonslån  3 043 231  3 043 231 

annen rentebærende gjeld  1 262 998  1 262 998 

Derivater  5 446  5 446 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  309 384  49 927  359 311 

Sum  5 446  4 615 613  49 927  4 670 985 

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

(Nok 1 000) Bokført verdi virkelig verdi

finansielle eiendeler:

Derivater  4 438  4 438 

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer  511 246  511 246 

Bankinnskudd, kontanter, kontantekvivalenter  358 277  358 277 

Sum  873 962  873 962 

finansielle forpliktelser:

Obligasjonslån  3 043 231  2 791 824 

annen rentebærende gjeld  1 262 998  1 262 998 

Derivater  5 446  5 446 

leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld  359 311  359 311 

Sum  4 670 985  4 419 578 

14 Segmentrapportering
 
Konsernet’s virksomhet er i sin helthet knyttet til leting og utvinning av olje, gass og NGl. Konsernets virksomhet vurderes til å ha en homogen risiko 
og avkastningsprofil før skatt, og utgjør således ett segment.

Noreco har aktiviteter i Norge, Danmark og Storbritannia.

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

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

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

geografisk informasjon 30.09.2013 (Ytd)

(Nok 1 000) Norge danmark storbritannia øvrige konsern

Driftsinntekter  66 848  373 976  198 031  -    638 856 

Driftsresultat  (762 219)  (847 974)  (317 389)  (1 927 583)

Netto finansposter  (368 731)

Resultat før skatt  (2 296 314)

Resultatskatt  950 066 

Resultat for perioden  (1 346 248)

Eiendeler  2 741 019  1 970 629  3 649 970  (1 482 768)  6 878 850 

Gjeld  4 266 783  1 227 817  1 938 407  (1 482 769)  5 950 238 

investeringsutgifter produksjonsmidler  (402)  13 471  (692)  -    12 377 

investeringsutgifter anlegg under bygging  -    -    35 756  -    35 756 

investeringsutgifter utforskings- og vurderingskostnader  283 051  4 958  117 113  -    405 123 

avskrivninger og nedskrivninger  413 503  748 694  270 145  -    1 432 341 
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15  aksjer og aksjekapital
 
Endringer i innbetalt egenkapital:

(Nok 1 000) antall aksjer aksjekapital

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

Emisjoner i 2013:

ansattemisjon 14. januar 2013  1 814 206  5 624 

ansattemisjon 18. mars 2013  448 778  1 391 

innbetalt egenkapital per 30. september 2013  356 094 095  1 103 892 

 

16   Fjerningsforpliktelser
 
Spesifikasjon av fjerningsforpliktelser

(Nok 1 000) 30-09-13 31-12-12

Balanse 1.1.  323 078  298 130 

Endring i fjerningsforpliktelsen i perioden  (66 040)  16 804 

Tidsverdi/kalkulatorisk rente  17 236  26 630 

Effekt av valutakursendringer  20 266  (18 486)

sum avsatte fjerningsforpliktelser  294 540  323 078 

avsatte forpliktelser vedrører forventede fremtidige kostnader til nedstengning og fjerning av brønner og produksjonsanlegg 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. 

Garanti for fjerningsforpliktelse
Fra og med 1. januar 2014 er selskapet forpliktet til å stille en garanti som sikkerhet for selskapets forpliktelse til å dekke fjerning på lisensene Nini, Nini 
Øst og Cecilie i Danmark. Dette er følger av samarbeidsavtalen med de øvrige partnerne. Garantiforpliktelsen forventes å være omlag 500 millioner DKK og 
er finansiert gjennom restruktureringen av konsernets obligasjonslån, men det er ikke etablert enighet om form og størrelse på endelig sikkerhetsstillelse.

17 Hendelser etter balansedagen
 
15. oktober 2013 rapporterte operatøren av Oselvar feltet oppdaterte tall for reserver til myndigheten som skal anvendes til revidert nasjonalbudsjett. 
De oppdaterte tall viser en nedjustering av reservene fra 7,61 til 3,23 millioner fat olje ekvivalenter. Dette er innarbeidet i produksjonsprofilene som 
ligger til grunn for test for verdifall per 3. kvartal.

21. oktober 2013 rapporterte Noreco at lisens p1650 i Storbritannia vil bli tilbakelevert. Forpliktet brønn med mål i Crazy Horse prospektet vil likevel ikke 
bli boret. Balanseførte kostnader relatert til boreforberedelser er kostnadsført i resultatet for tredje kvartal og beløper seg til 18 millioner kroner før skatt.

21. oktober 2013 ble en plan for refinansiering av Noreco konsernet publisert. Refinansieringen innebærer at: 
- eksisterende obligasjonslån rulles over i en ny struktur med obligasjonslån med lavere rente og lenger tilbakebetalingstid  
- RBl lånet tilbakebetales og låneforholdet avvikles  
- Gjennomføring av en rettet emisjon på NOK 430 millioner kroner, samt en reparasjonsemisjon på opp til NOK 100 millioner kroner. 
på grunn sviktende og utsatt produksjon, tilbaketrekking av kreditt fra RBl bankene og krav om garanti for fjerningskostnadene for de danske fel-
tene Nini, Nini Øst og Cecilie ble en slik refinansiering helt nødvendig for å sikre fortsatt drift av Noreco. 

23. oktober 2013 ble det bekreftet at rettet emisjon på NOK 430 millioner var fulltegnet. Det vil bli utsted 4 299 999 987 nye aksjer til en kurs på 
ble 10 øre. innbetaling og registering av denne egenkapitalen vil bli gjennomført innen 5. desember 2013.

5. november 2013 ble det gjennomført obligasjonseiermøte i alle utestående obligasjonslån. Refinansieringsforslaget ble godkjent i alle lån. Se 
beskrivelse av ny struktur i note 11 om Rentebærende gjeld.

5. november 2013 mottok Noreco lånetilsagn for en brofinansiering fra Swedbank på NOK 40 millioner. Formel låneavtale ble signert 15. november 
2013. lånet løper med en rente på NiBOR + en 4,4% margin og vil bli tilbakebetalt før 9. desember 2013 etter at emisjonen er innbetalt til selskapet.

15. november 2013 behandles styre mottatt rapport fra operatøren av amalie lisensen i Danmark. Forslaget er at lisensen tilbakeleveres. Styret 
besluttet å følge operatørens anbefaling.

15. november 2013 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company aSa hvor hele refinansieringsløsningen ble godkjent 
av aksjonærene.

20. november 2013 ble et opptrekk på letelånet på 40,1 millioner kroner godkjent av bankene.
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