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North Energys hjemmemarked er Barentshavet. Vi har ambisjoner om 
å nå langt i tildelingen av nye attraktive letearealer, og investerer betydelig  
i seismiske databaser i nye områder i nord.

Leteselskapet North Energy er i gang med det mest ambisiøse og  
omfangsrike søknadsarbeidet til en konsesjonsrunde siden etableringen av 
selskapet. Samtidig deltar vi i boring av ytterligere to brønner før årsskiftet. 
Fundamentet både for boreprogram og arbeid med konsesjonsrunder er 
lagt gjennom kontinuerlig satsing på å bygge letekompetanse i relevante 
områder. 

Selskapets operatørambisjoner medfører at denne kompetanse- 
oppbyggingen videreføres på områder som helse, miljø og sikkerhet. 
Selskapet prioriterer kunnskapsoppbygging i forbindelse med kystnære 
operasjoner. 

North Energy vektlegger også en aktiv porteføljeforvaltning som  
hensyntar en riktig balanse mellom risiko og finansiell eksponering mot  
de muligheter kjøp og salg av lisenser gir. 
 
Med solid forankring i nord er vi opptatt av å skape varige verdier –  
både for våre eiere og landsdelens befolkning.
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Viktige hendelser i andre kvartal 2012
• Letebrønn på Storebjørn i PL 450 var tørr

• Inngått avtale med Lime Plc. (Lime) der Lime kjøper   
 halvparten av North Energy sine andeler  i lisensene  
 503, 518, 526, 530. Andelene overføres til Lime etter  
 at selskapet er prekvalifisert som lisensinnehaver på  
 norsk sokkel

• North Energy har solgt 20 prosent av sin 35 prosent andel  
 i PL 385 Jette til DONG ved et bytte der North Energy 
  overtar 20 prosent av DONG sin 40 prosent andel i  
 PL 299 Frode

• Inngått avtaler med Dana Petroleum Norway (Dana) og   
 Norwegian Energy Company (Noreco) der Dana overfører  
 sin 20 prosent andel og Noreco overfører 6,67 prosent av   
 sin andel i PL 526 til North Energy

Hendelser etter kvartalsslutt

Nøkkeltall

• Letebrønn på Kakelborg i PL 370 var tørr

• Utlysning av 22. konsesjonsrunde med historisk 
 høyt antall blokker, og hvor 72 av de totalt 86    
 utlyste blokkene er lokalisert i Barentshavet

• På Norvargfunnet i PL 535, hvor North Energy har en 
 20 prosent andel, planlegger operatøren, Total, første  
 avgrensningsbrønn i første kvartal 2013 

 MNOK Q2 Q2 Helår Q1
  2012 2011 2011 2012
      

 Lete- og lisenskostnader 166,2 20,1 340,2 24,1

 Lønnskostnad 10,7 15,9 70,9 18,0

 Driftsresultat  -190,4 -47,2 -458,3 -54,3

 Resultat før skatt  -198,3 -49,4 -471,8 -54,3

 Skatteinntekt  143,9 36,8 361,2 45,6

 Resultat for perioden -54,4 -12,6 -110,6 -14,5

      

 Total balanse 1 294 885 1 061 1 410

 Egenkapital  451 458 370 505

 Egenkapitalandel (%) 35 52 35 36

 Rentebærende gjeld  520 134 348 416

      

 Antall ansatte 43 50 48 46

 Antall lisenser (operatørskap) 25 (2) 23 (2) 23 (2) 24 (2)
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Finansielle forhold

Leteaktivitet

North Energy er et rendyrket letekonsern uten inntekter. Det 
konsoliderte regnskapet for North Energy omfatter North 
Energy ASA og det heleide datterselskapet 4sea energy AS. 

North Energy hadde i andre kvartal 2012 et negativt resultat 
etter skatt på 54,4 millioner kroner. Dette kan sammenlignes 
med et negativt resultat på 12,6 millioner kroner i tilsvarende 
kvartal i 2011. Resultatendringen kan hovedsaklig tilskrives 
tørr boring på prospektet Storebjørn i PL 450 som ble gjen-
nomført i løpet av andre kvartal 2012.
 
Letekostnadene for andre kvartal har økt med 146,1 millioner 
kroner sammenlignet med andre kvartal 2011 som følge av 
tørr boring på Storebjørn prospektet. Lønnskostnadene for 
selskapet er på et lavere nivå for andre kvartal i 2012 sam-
menlignet med  andre kvartal i 2011. Dette kommer som 
følge av et lavere antall ansatte, implementering av kostnads-
besparende tiltak og reversering av regnskapsmessige 
 avsetninger.  

Sum eiendeler ved avslutning av andre kvartal 2012 er 
bokført til 1.294 millioner kroner. Sammenlignet med første 
kvartal 2012 er dette en reduksjon på 116 millioner kroner, 
noe som i hovedsak kan tilskrives utgiftsføring av tidligere 
kapitaliserte borekostnader på PL 450 Storebjørn. 

Skattefordringen for den konsoliderte balansen er per andre 
kvartal på 735 millioner kroner. Dette er en økning på 44 
millioner fra første kvartal 2012. Sammen med kontanter og 
kontantekvivalenter på 31 millioner kroner og fratrukket netto 
arbeidskapital på  3 millioner kroner og en samlet rente-
bærende gjeld på 520 millioner kroner, gir dette en netto 
kontantsituasjon på 243 millioner kroner sammenlignet med 
269 millioner kroner i forrige kvartal. 

North Energy har ved utgangen av andre kvartal 2012 et 
opptrekk på letelånsfasiliteten med 492 millioner norske 
kroner. 
   
North Energy er finansielt sterk med en egenkapital på 451 
millioner kroner pr. andre kvartal 2012. Dette gir en egen-
kapitalandel på 35 prosent. Netto kontantstrøm fra driften 
viser et forbruk på 101 millioner kroner for andre kvartal 2012 
som er en økning  på 44 millioner kroner fra andre kvartal 
2011. Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter viser en 
reduksjon på 10 millioner kroner i andre kvartal 2012 til 13 
millioner kroner i forhold til i andre kvartal 2011. 

Også i andre kvartal har det vært stor aktivitet innenfor  
leting.  North Energy var partner i boreoperasjonene på 
Storebjørn-prospektet i PL 450 (15 %) og på Kakelborg-
prospektet i PL 370 (10 %). Operatør for boringene var 
Det Norske, og det ble ikke påvist hydrokarboner i disse 
prospektene.   

Brønner
I løpet av høsten 2012 er det ytterligere to boringer på  
programmet, og første partnerbrønn bores på Jette- 
strukturen i PL 385 vest for Nornefeltet. Statoil er operatør, 
og North Energys andel i lisensen er 20 prosent. Boringen  
vil bli foretatt med riggen West Alpha og har planlagt  
oppstart i september. Hovedreservoaret er sandsteiner av 
Jura alder. Sannsynligheten for å gjøre funn av moderate 
mengder gass/kondensat vurderes som god. Tilstede-
værelse av olje  utelukkes ikke. Ved et funn i strukturen antas 
det en utbygging med transport via Nornefeltet. 
I november er det planlagt en brønn på Skagenstrukturen i 
PL 498 i sørlige del av Nordsjøen, med Lotos som operatør. 

North Energy har 25 prosent andel i lisensen. Hovedmålet 
med boring er å teste kalkavsetninger av Kritt/Tertiær alder.  
Reservoaret er av samme type som de øvrige kalkfeltene på 
norsk og dansk side i sørlige Nordsjø, og sannsynlighet for å 
gjøre funn av olje er vurdert som moderat til god.  Brønnen 
skal bores med «jack up» riggen Maersk Guardian. 
Utover de to planlagte brønnene i 2012, er det beslut-
tet brønn på PL 299 Frode med Talisman som operatør i 
første halvdel av 2013. North Energy har 20 prosent andel i 
lisensen. 
Første avgrensningsbrønn på Norvargfunnet i PL 535 er 
planlagt i mars 2013 med boreriggen Leiv Eiriksson. Det er 
knyttet stor spenning til brønnen som vil kunne bidra til å 
avklare ressurspotensialet i strukturen.  North Energy deltar 
med 20 prosent andel i lisensen. I løpet av august 2012 vil 
det i regi av lisensen gjennomføres en ekspedisjon til Sval-
bard for å studere reservoarbergarter tilsvarende de som er 
funnet i Norvarg strukturen. På Svalbard er disse bergartene 
eksponert og kan studeres i detalj.
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Boreprogram for 2012/2013

«Drill or Drop» beslutninger
Innen utgangen av 2012 vil det bli tatt avgjørelser om D&D 
(«Drill or drop») i PL  526 og 590 i Norskehavet, hvor North 
Energy er operatør. Tilsvarende beslutning skal gjøres i PL 
503 i Nordsjøen, operert av Lotos. Ved positiv beslutning 
forventes det boring av denne i løpet av 2014 -2015.

Den videre aktiviteten i PL 518, 530 og 536 forventes å bli 
besluttet i løpet av 2012.

 Prospekt Lisens Andel Operatør Lokasjon Borerigg

     

 Jette PL 385 * 15 % Statoil Norskehavet West Alpha

 Skagen PL 498 25 % Lotos Nordsjøen Maersk Guardian

 Norvarg appraisal PL 535 20 % Total Barentshavet Leiv Eiriksson

 Frode PL 299 * 20 % Talisman Nordsjøen Maersk Giant

PL 385 Jette West Alpha

PL 498  Skagen Maersk Guardian 

PL 535  Norvarg, vurdering Leiv Eiriksson

PL 299  Frode Maersk Giant
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Olje Gass-kondensat Gass med mulig oljeforekomst

* avventer myndighetsgodkjenning

Boreriggen West Alpha
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Transport av gassen fra Barentshavet
Det pågår i dag en debatt omkring hvorvidt økte gass-
mengder i Barentshavet skal transporteres til markedet som 
LNG gjennom et nytt anlegg på Melkøya – Tog 2, eller om 
det bør satses på prosessering av gassen og transport  
gjennom en ny rørledning til transportsystemet på Halten-
banken og videre til markedet. Begge løsninger har sine 
fordeler. Transportkapasiteten vil være best ved et rør- 
alternativ. Dette vil gi flere aktører muligheten til å koble seg 
på transport-nettet i en tidlig fase og oppmuntrer samtidig til 
leting etter mer gass i området. Valg av transportløsning fra 
Barents-havet kan få betydning for selskapenes prioriteringer 
i 22. og fremtidige konsesjonsrunder.

Konsesjonsrunder 

I TFO 2012 er flere områder med ulike kvaliteter og risiko 
vurdert. Arbeidet med områdene fortsetter inn mot fristen 
for søknadsinnlevering som er  6. september 2012.
Samtidig er forberedelser til søknader i 22. konsesjonsrunde i 
full gang.  Aldri tidligere har det vært så stor seismisk aktivitet 
i forkant av en konsesjonsrunde, og North Energy  har  
ambisjoner om å nå langt i konkurransen om tildelinger av  
nye attraktive leteareal.

North Energy har vurdert områder både i Norskehavet  
og i Barentshavet.  Frist for innlevering av søknad til  
22. konsesjonsrunde er 4. desember 2012. 
Vårt fokus er i stor grad rettet mot Barentshavet, hvor 72 av 
de i alt 86 utlyste blokkene er lokalisert.  Selskapet satser 
stort på å etablere den beste seismiske databasen og har  
tatt initiativ til 2D og 3D seismiske undersøkelser. Flere 
interessante prospekter er allerede identifisert i ulike  
områder. De utlyste blokkene gir grunnlagt for å utforske 
flere petroleumssystemer i ulike deler av Barentshavet.

Utlyste blokker i 22. konsesjonsrunde og TFO områder i  
Norskehavet og Barentshavet.
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*Venter myndighetsgodkjennelse.

Lisensporteføljen

North Energy har totalt 23 lisenser i porteføljen. I Barents-
havet er selskapet partner i åtte lisenser. I Norskehavet*  
er North Energy operatør for to lisenser: PL 526 og PL 590 
i tillegg til at selskapet er partner i fem lisenser. I Nordsjøen 
er North Energy partner i åtte lisenser. Inkludert i disse er 
lisens 299 som selskapet byttet til seg i andre kvartal.  
Bytteavtalen avventer myndighetsgodkjenning.   

*(Lisensene 433 og 510 i Norskhavet er ikke inkludert i  
tallene over da de begge er på vei ut av lisensporteføljen)
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HR og Helse, miljø og sikkerhet

Vårt miljø i Tromsø er styrket med en seniorgeolog, og en ny 
geolog er på plass i Alta.
Selskapets kontor i Bodø er avviklet. North Energys sterke 
ståsted i nord og fokus på Barentshavet gjorde det naturlig å 
samle samfunnsavdelingen ved hovedkontoret i Alta.
Ingen alvorlige hendelser internt i selskapet eller i partner-
skapslisenser i andre kvartal.

North Energy har som en del av påseplikten fulgt opp  
operatøren Wintershall i forkant av boringen i PL 370  
Kakelborg. Operatøren har arrangert møter i partnerskapet 

med gjennomgang av risikoforhold angående brønndesign, 
boreprogram og brønntestingsprogram der North Energy 
har deltatt aktivt.

HMS-plan for 2012 er blitt fulgt med gjennomføring av  
medarbeiderundersøkelse, vernerunder, samt igang- 
settelse av prosess med å sertifisere hovedkontoret i  
Alta som miljøfyrtårn.
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Forretningsutvikling
North Energy solgte i februar sin 12 prosent andel i PL 433 
Fogelberg for 70 millioner kroner. Salget forventes å bli full-
ført innen utgangen av august 2012.  
North Energy har solgt 20 prosent av sin 35 prosent andel i 
PL 385 Jette til DONG ved et bytte der North Energy overtar 
20 prosent av DONG sin 40 prosent andel i PL 299 Frode. 
Salgs- og kjøpsavtalen ble undertegnet 30. april 2012 og det 
forventes myndighetsgodkjenning innen tredje kvartal.
Den 3. mai 2012 undertegnet North Energy en avtale med 
Lime Plc. (Lime) der Lime kjøper halvparten av North Energy 
sine andeler  i lisensene 503, 518, 526, 530. Andelene over-

føres til Lime etter at selskapet er prekvalifisert som lisens-
innehaver på norsk sokkel. 
North Energy inngikk den 15. mai 2012 avtaler med Dana 
Petroleum Norway (Dana) og Norwegian Energy Company 
(Noreco) der Dana overfører sin 20 prosent andel og Noreco 
overfører 6,67 prosent av sin andel i PL 526 til North Energy. 
North Energy øker med dette sin andel i lisens 526 fra 40 
prosent til 66,67 prosent. Overtakelsen av  Noreco sin andel 
ble sluttført 31. juli 2012, mens overtakelsen av Dana sin 
andel vil skje i slutten av august 2012. 

Utsikter
• North Energy investerer betydelige ressurser i søknads- 
 prosessene i forbindelse med 22. konsesjonsrunde  
 og TFO 2012

• Selskapet vil delta i ytterligere to spennende lete- 
 brønner på norsk sokkel i 2012. Den første av de  
 planlagte brønnene er i Norskehavet på Jette-  
 prospektet i PL 385, og har planlagt oppstart medio  
 september med boreriggen West Alpha
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Halvårsberetning 2012
Hendelser første halvår
North Energy fikk i januar tildeling av to prioriterte blokker 
i TFO 2011. Dette gjelder PL 616 i Nordsjøen og PL 656 i 
Norskehavet.

PL 450 Storebjørn, lokalisert i Nordsjøen, ble i første kvartal 
boret med North Energy som 15 prosent partner. Brønnen 
ble i mai 2012 rapportert tørr.

Videre ble North Energys 12 prosent andel av Fogelberg-
funnet solgt til Centrica i februar mot en kompensasjon på  
70 millioner kroner. Transaksjonen forutsetter godkjenning 
fra myndighetene som forventes tidlig tredje kvartal 2012. 

Selskapet gjennomførte 9. februar 2012 en emisjon på 15 
millioner aksjer hver til en pris på  10 kroner. I hovedsak ble 
aksjene kjøpt av eksisterende aksjonærer, men også nye 
aksjonærer tok del i emisjonen. I tillegg ble det gjennomført 
en reparasjonsemisjon. Tilsammen medførte hovedemisjo-
nen og den påfølgende reparasjonsemisjonen en styrking 
av North Energys kapitalbase på 156 millioner kroner som 
er planlagt benyttet til videre vekst i samsvar med planer og 
strategier.

I første kvartal 2012 ble North Energys letelånsramme økt 
fra 760 millioner kroner til  950 millioner kroner. DNB og 
SEB Enskilda sto for økningen, mens også BNP Paribas er 
deltaker i bankgrupperingen.

North Energy har inngått en samarbeidsavtale med Univer-
sitetet i Tromsø som gjør selskapet til en viktig bidragsyter til 
kompetanseøkning i landsdelen innenfor petroleumsgeologi 
og prospektering. Avtalen involverer doktorgradsstudenter 
og masterstudenter som vil skrive oppgaver i samarbeid 
med North Energy.

I andre kvartal inngikk North Energy en avtale med Lime 
Petroleum Plc (Lime) om salg av andeler i de 4 lisensene PL 
503 Valberget, PL 518 Zapffe, PL 526 Vågar og PL 530 Heilo. 
Lime vil her overta halvparten av North Energys andeler 
etter at Lime har etablert et selskap i Norge som er prekvali-
fisert som lisensinnehaver på norsk sokkel. Kompensasjonen 
for lisensandelene er avtalt til  31,6 millioner kroner. Beløpet 
vil bli betalt ved prekvalifisering og overdragelse av ande-
lene som skal finne sted innen 1. juli 2013. Dersom Lime ikke 
lykkes med prekvalifisering innen dette tidspunkt vil North 
Energy motta en kompensasjon på  27,5 millioner kroner. 
Dette beløpet er allerede betalt til North Energy som et lån 
fra Lime.  

Videre er boreprogrammet for andre halvår 2012 styrket 
gjennom at en 20 prosent andel i PL 385 Jette, der North 
Energy i utgangspunktet hadde en 35 prosent andel, er 
byttet mot en 20 prosent andel i PL 299 Frode som er et 

oljeprospekt i Nordsjøen. Transaksjonen er gjennomført med  
DONG E&P Norge AS og forutsetter myndighetsgodkjen-
nelse.

Boringen av PL 370 Kakelborg ble gjennomført i tredje 
kvartal. North Energy var her deltager med 10 prosent andel. 
Brønnen ble rapportert tørr. 

Det er pr 30. juni 2012 43 ansatte i selskapet. Dette er en 
reduksjon på 5 personer sammenlignet med utgangen av 
2011. 

Selskapets generalforsamling vedtok 24. mai 2012 å gi styret 
fullmakt til å gjennomføre en kapitalforhøyelse på inntil 10 
prosent av aksjekapitalen. 

Konsernregnskap første halvår
North Energy konsernet har utarbeidet regnskapene for 
første og andre kvartal i henhold til IAS 34, delårsrapporter-
ing.

Konsernet hadde et underskudd på 68,8 millioner kroner et-
ter skatt per 30. juni 2012 inkludert utgiftsførte letekostnader 
på 190,3 millioner kroner (før skatt). Lønnskostnadene ble 
redusert fra 34,7 millioner i første halvår 2011 til 28,7 millioner 
i første halvår 2012 hovedsakelig som følge av reduksjon i an-
tall ansatte fra 50 til 43. Andre driftskostnader rapporteres til 
20,6 millioner kroner som er uendret fra tilsvarende periode 
i 2011. Netto finansposter påvirkes av et høyt aktivitetesnivå 
og tilsvarende høye trekk på letelånsfasiliteten og rappor-
teres med en netto kostnad på 13,7 millioner kroner som er 
en økning på 10,7 millioner kroner fra 1. halvår 2011. 

Konsernets eiendeler per 30. juni 2012 er 1.293 millioner 
kroner sammenlignet med 885 millioner kroner per 30. 
juni 2011. Dette forklares ved at anleggsmidlene har økt 
med 123,3 millioner kroner som følge av økning i aktiverte 
lete- og lisenskostnader samtidig som det er en økning på 
skattefordring fra refusjon av letekostnader på 21,2 millioner 
kroner. Omløpsmidlene har økt med 260,5 millioner kroner. 
Dette kommer i hovedsak av at skattefordringen fra refus-
jon letekostnader har økt med 202,7 millioner kroner. De 
forskuddsbetalte lisenskostnadene bidrar til økningen av 
omløpsmidlene med 60,0 millioner kroner. 

Konsernets forventede skatterefusjon er 735,1 millioner 
kroner, hvor 553,6 millioner kroner ventes mottatt i desem-
ber 2012. Konsernet har i tillegg en en kontantbeholdning på 
30,6 millioner kroner per 30. juni 2012. Konsernets aktiviteter 
er finansiert av midler innhentet gjennom utstedelse av 
egenkapital samt trekk på 492,5 millioner kroner på kredit-
tramme fremforhandlet med en bankgruppe bestående av 
DNB, SEB Enskilda og BNP Paribas. I tillegg har North Energy 
et lån fra Lime på 27,5 millioner kroner.
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Nærstående parter
Det er i note 14 i North Energys årsrapport for 2011 re-
degjort for transaksjoner knyttet til selskapets nærstående 
parter. Det er gjennom første halvpart av 2012 ikke gjen-
nomført vesentlige endringer eller transaksjoner knyttet til 
nærstående parter.   

Risikovurderinger

Overordnet om målsetting og strategi
North Energys finansielle risikostyring skal sikre at risiko av 
betydning for selskapets mål blir identifisert, analysert og 
håndtert på en systematisk og kostnadseffektiv måte. Selska-
pet er eksponert for finansiell risiko på ulike områder og 
særlig gjelder dette vekslingskurs mellom amerikanske dollar 
og norske kroner samt rentenivå. Valutarisikoen er imidlertid 
begrenset da låneopptak så langt ikke er gjort i utenlandsk 
valuta. Risikoeksponeringen følges kontinuerlig og behovet 
for bruk av finansielle instrumenter vurderes løpende.   

Likviditetsrisiko
North Energys kjerneaktivitet er leting etter olje og gass på 
norsk sokkel. Hver boreoperasjon som selskapet tar del i 
er kostnadskrevende og det er knyttet betydelig risiko for 
ikke-funn for hver enkelt boring. Konsernets løpende finan-
sieringsbehov blir prognostisert og aktivitetsnivået tilpasset 
den likviditet som er tilgjengelig. Selskapets aktivitet i denne 
fasen er finansiert av egenkapital. Med unntak av lånet fra 
Lime på 27,5 millioner kroner, er det ikke tatt opp lån utover 
brofinansieringen som dekker statens leteutgifter inntil disse 
blir refundert gjennom skatteoppgjøret som kommer 12 – 
24 måneder etter påløpt kostnad. North Energys likviditet 
ble betydelig styrket gjennom en emisjon på 150 millioner 
kroner som ble godkjent i ekstraordinær generalforsamling 
2. mars 2012, samt gjennom salg av Fogelberg-funnet som 
bidro med 70 millioner kroner.

Valuta og markedsrisiko
North Energy er ikke deltager i produserende felt og er 
således ikke direkte eksponert for store svingningene i 
oljeprisen. 

Selskapet har  inngått et begrenset antall terminkontrakter 
eller andre avtaler for å redusere selskapets valutarisiko og 
derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko. 

Renterisiko
Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da 
selskapets gjeld har flytende rente. Videre kan endringer 
i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige 
perioder.

Kredittrisiko
Risiko for tap på fordringer er vurdert som lav, da selskapet i 
denne fasen i all hovedsak har fordring mot den norske stat 
knyttet til skatteverdien av letekostnader. 
Operasjonell risiko
North Energy er en virksomhet der den operasjonelle risiko 
er nær knyttet til selskapets kompetanse. Selskapets har 
derfor fokus på kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling 
og styringssystemer. Videre vil North Energy som letesel-
skap være avhengig av politisk vilje til å utnytte ressurser i 
interessante områder. 

Forventede aktiviteter i andre halvår 
North Energy deltar i ytterligere to letebrønner i andre halvår, 
henholdsvis PL 385 Jette og  PL 498 Skagen. Skagen er 
oljeprospekt i Nordsjøen, mens Jette er et gass/kondensat 
prospekt i Norskehavet. Videre vil det i andre halvår bli ned-
lagt en stor innsats knyttet til lisensrundene, både TFO 2012 
og 22. konsesjonsrunde. 

  Alta, 21. august  2012

 Johan Petter Barlindhaug Leif Finsveen  Ola Krohn-Fagervoll  
 Styreleder Styremedlem Styremedlem

 Harriet Hagan Heidi M. Petersen  Jørn Olsen 
 Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

  Erik Karlstrøm  
  Administrerende direktør
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Erklæring fra styret og administrerende direktør 
Vi bekrefter, etter vår beste overbevisning, at det ureviderte sammendratte halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. 
juni 2012 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av 
konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt 
over opplysningene nevnt i verdipapapirhandelsloven § 5-6 fjerde ledd.

  Alta, 21. august  2012

 Johan Petter Barlindhaug Leif Finsveen  Ola Krohn-Fagervoll  
 Styreleder Styremedlem Styremedlem

 Harriet Hagan Heidi M. Petersen  Jørn Olsen 
 Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

  Erik Karlstrøm  
  Administrerende direktør
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North Energy - Regnskap 1. halvår / 2. kvartal 2012
KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP            
Beløp i NOK 1.000  2. kv 2. kv jan. - juni jan. - juni Hele
  2012 2011 2012 2011 2011
 Note (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) (revidert)
       

Andre inntekter  0 0 0 109 0

Lønnskostnader  -10,723 -15,914 -28,682 -34,718 -70,949

Avskrivninger  -2,520 -1,709 -5,032 -3,259 -7,179

Lete- og lisenskostnader  -166,243 -20,082 -190,329 -27,465 -340,154

Andre driftskostnader  -10,901 -9,514 -20,627 -20,042 -40,004

Driftsresultat  -190,387 -47,219 -244,670 -85,375 -458,286

   

Finansinntekter  11,223 2,638 15,005 5,371 18,602

Finanskostnader  -19,130 -4,841 -28,678 -8,285 -32,095

Netto finansposter  -7,907 -2,203 -13,673 -2,914 -13,494

      

Resultat før skatt  -198,294 -49,421 -258,343 -88,289 -471,780

       

Skatte inntekt 10 143,931 36,839 189,502 65,730 361,223

       

Resultat for perioden  -54,363 -12,582 -68,841 -22,559 -110,556

       

Resultat per aksje (NOK per aksje)       

 - Basisresultat per aksje  -1.33  -0.50  -1.97 -0.90 -4.39

 - Utvannet resultat per aksje  -1.33  -0.50  -1.97 -0.90 -4.39

KONSOLIDERT UTVIDET RESULTATREGNSKAP       
Beløp i NOK 1.000  2. kv 2. kv jan. - juni jan. - juni Hele
  2012 2011 2012 2011 2011

  (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) (revidert)

Resultat for perioden  -54,363 -12,582 -68,841 -22,559 -110,556

       

Utvidet resultat etter skatt       
Aktuarmessig gevinst/-tap på pensjonsordninger  0 0 0 0 82

Sum utvidet resultat etter skatt  0 0 0 0 82

Totalresultat for perioden  -54,363 -12,582 -68,841 -22,559 -110,474
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KONSOLIDERT BALANSE      
Beløp i NOK 1.000 Note 6/30/12 6/30/11 12/31/11  

  (urevidert) (urevidert) (revidert) 

EIENDELER      

Anleggsmidler      

Varige driftsmidler  19,309 18,075 22,072  

Aktiverte lete- og lisenskostnader 8 381,011 257,736 376,719 

Skattefordring fra refusjon skatteverdi letekostnader 10 181,528 160,324 0 

Andre fordringer  21,918 19,574 19,765  

Sum anleggsmidler  603,766 455,709 418,556 

Omløpsmidler      

Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer 11 105,568 45,503 54,854 

Skattefordring fra refusjon skatteverdi letekostnader 10 553,550 350,805 553,550 

Finansielle eiendeler  0 128 0 

Kontanter og kontantekvivalenter  30,610 32,749 34,206 

Sum omløpsmidler  689,728 429,184 642,610 

Sum eiendeler  1,293,494 884,894 1,061,167 

EGENKAPITAL OG GJELD      

Egenkapital      

Aksjekapital 5 40,813 25,224 25,224 

Overkursfond  740,387 606,141 606,141 

Annen innskutt egenkapital  29,570 29,570 29,570  

Opptjent egenkapital   -360,001 -203,244 -291,159  

Sum egenkapital  450,770 457,692 369,777 

Gjeld      

Langsiktig gjeld      

Pensjonsforpliktelser  21,739 15,005 18,766  

Utsatt skatt 10 191,896 138,777 202,225  

Sum langsiktig gjeld  213,635  153,781 220,991 

Kortsiktig gjeld      

Kortsiktige lån 9 519,803 134,263 348,348  

Leverandørgjeld    35,502 8,072 66,108 

Annen kortsiktig gjeld  73,784 131,086 55,943  

Sum kortsiktig gjeld  629,088  273,420  470,399 

Sum gjeld  842,724 427,201 691,390 

Sum egenkapital og gjeld  1,293,494 884,894 1,061,167 
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KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL     
Beløp i NOK 1.000   Annen     
   innskutt Opptjent Sum

 Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital 01.01.2011 25,150 606,141 29,570 -180,685 480,176

Emisjoner   75   75

Totalresultat for per. 01.01 - 30.06.2011   -22,559  -22,559

Egenkapital 30. juni 2011 25,224 606,141 29,570 -203,244 457,692

Totalresultat for per. 01.07 - 31.12.2011 25,224 606,141 29,570 -291,159 369,777

Egenkapital 31. desember 2011 25,224 606,141 29,570 -291,159 369,777 

Emisjoner  15,589 140,301   155,891

Emisjonskostnader (netto etter skatt)  -6,056   -6,056

Totalresultat for per. 01.01 - 30.06.2012    -68,841 -68,841

Egenkapital 30. juni 2012 40,813 740,387 29,570 -360,001 450,770

KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING       
Beløp i NOK 1.000 2. kv  2. kv  jan. - juni jan. - juni Hele
 2012  2011  2012 2011 2011

 (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) (revidert)

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter      

Resultat før skatt -198,294 -49,421 -258,343 -88,289 -471,780

Justert for:      

 Skatt refundert/betalt 0 -4,881 0 -4,881 341,251

 Avskrivninger 2,520 1,709 5,032 3,259 7,179

 Gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler 0 0 0 -109 -73

 Kostnadsført aktiverte letekostnader 139,729 0 139,729 0 59,033

 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og innbet. -968 633 490 -2,713 925

  Resultatførte transaksjonskost. og renter lån 7,844 3,604 16,593 6,399 20,068

  Endring i kortsiktig gjeld, fordringer og andre tidsavgr. -51,957 -8,880 -63,522 -66,515 12,560

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter -101,126 -57,237 -160,021 -152,849 -30,837

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter      

Kjøp av varige driftsmidler  -179 -2,663 -2,269 -5,190 -13,212

Vederlag ved salg av varige driftsmidler  0 0 0 132 202

Kjøp av immaterielle eiendeler -13,435 -20,654 -144,020 -24,343 -337,440

Endring andre langsiktige fordringer 165 163 330 325 631

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -13,448 -23,154 -145,959 -29,075 -349,819

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter      

Opptrekk lån 102,500 100,000 257,500 140,000 700,000

Nedbetaling lån 0 0 -87,173 0 -347,827

Betalte transaksjonskostnader og renter lån -6,218 -1,966 -15,423 -11,342 -23,400

Netto innbetalinger ved utstedelse av aksjer  -203 0 147,480 0 75

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 96,078 98,034 302,384 128,658 328,848

      

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -18,496 17,644 -3,596 -53,266 -51,809

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodestart 49,106 15,105  34,206 86,015 86,015

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodeslutt 30,610  32,749  30,610 32,749 34,206
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Noter til delårsregnskapet for 1. halvår / 2. kvartal 2012

Note 1 - Generelt og selskapsinformasjon       
Konsernregnskapet for 1. halvår / 2. kvartal 2012 er et delårsregnskap og omfatter North Energy ASA og dets datterselskap 4sea energy 
AS (konsernet). Delårsregnskapet er urevidert. North Energy ASA er registrert i Norge og selskapets hoved-kontor er lokalisert i Alta i 
Finnmark. Selskapets aksjer ble notert på Oslo Axess den 5. februar 2010.    

Note 2 - Grunnlag for utarbeidelse      
 Regnskapet for 1. halvår / 2. kvartal 2012 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og i henhold til tilleggskravene som 
fremkommer i Verdipapirhandelloven. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses 
i sammenheng med årsregnskapet for 2011. Årsregnskapet for 2011 ble utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell 
rapportering (IFRS) som er vedtatt av EU.       
   
Note 3 - Regnskapsprinsipper       
Regnskapsprinsipper anvendt ved utarbeidelsen av delårsregnskapet er de samme prinsippene som ble anvendt ved utarbeidelsen av 
årsregnskapet for 2011.        
   
Note 4 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger      
Utarbeidelse av delårsregnskapet innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnska-
psprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene og tilhørende forutsetninger er 
basert på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert som relevante i denne sammenhengen. Faktiske resultater kan avvike fra 
disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet er 
de samme ved utarbeidelsen av delårsregnskapet som for årsregnskapet 2011.      
 
Note 5 - Aksjekapital       
Antall utestående aksjer per 1. januar 2012  25,224,393     
Nye aksjer utstedt i løpet av perioden  15,589,055     
Sum antall utestående aksjer per 30. juni 2012  40,813,448    

Pålydende NOK per aksje per 30. juni 2012  1     
Aksjekapital NOK per 30. juni 2012  40,813,448    
 
Note 6 - Segmentrapportering       
 Konsernets eneste virksomhetssegment er leting etter olje og gass på norsk kontinentalsokkel.     
     
Note 7 - Hendelser etter balansedagen       
Det har ikke vært noen vesentlige hendelser etter balansedagen.       
   
Note 8 - Aktiverte lete- og lisenskostnader       
Anskaffelseskost 01.01.2012  376,719     
Tilgang i perioden - aktiverte lete- og lisenskostnader (*)  144,020     
Avgang i perioden (**)  -139,729     
Anskaffelseskost 30.06.2012  381,011     
Akkumumerte avskrivninger 01.01.2012  0     
Avskrivninger i perioden  0     
Akkumulerte avskrivninger 30.06.2012  0     
Bokført verdi 30.06.2012  381,011     
   
(*) Tilgang er hovedsakelig knyttet til boring av letebrønn i lisens PL 450 (Storebjørn).      
 (**) Avgang er hovedsakelig knyttet til nedskrivning av aktiverte kostnader for lisens PL 450 (Storebjørn) som følge av tørr brønn.   
      
Note 9 - Kortsiktige lån       
Kortsiktige lån består av følgende:       
   6/30/12 6/30/11 12/31/11 
Rullerende kredittfasilitet (letelån), trukket beløp (*)   495,000 140,000 352,173  
Rullerende kredittfasilitet (letelån), transaksjonskostnader   -2,862 -5,738 -3,825  
Lån fra Lime Petroleum Plc, inkl. påløpt rente (**)   27,665 0 0 
Sum bokført verdi kortsiktige lån   519,803 134,263 348,348 
 
(*) I februar 2012 har konsernet utvidet sin letelånfasilitet fra NOK 760 millioner til NOK 950 millioner. Rentesats er fortsatt NIBOR + 2%.  
(**) Lån fra Lime Petroleum Plc utgjør NOK 27,5 millioner pluss påløpte renter. Rentesats er 4%. Denne låneavtalen med Lime Petroleum 
er inngått i forbindelse med kjøps- og salgsavtale med Lime Petroleum der North Energy overfører 50% av sine eierandeler i lisensene PL 
503, 518, 526 og 530 til Lime Petroleum, mot NOK 31,8 millioner (etter skatt).     
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Note 10 - Skatt      
Spesifikasjon av årets skatteinntekt:       
   jan. - juni jan. - juni Hele
   2012 2011 2011
Beregnet refusjon skatteverdi av leteutgifter dette år   181,528 160,324 553,550
Herav refusjon ikke resultatført (knyttet til kjøp lisenser ført netto etter skatt)  0 0 -29,902
Korreksjon refusjon tidligere år    0 -1,608 -6,281
Endring utsatt skatt i balansen   10,329 -92,985 -156,434
Herav utsatt skattefordel ikke resultatført (knyttet til kjøp lisenser ført netto etter skatt) 0 0 0
Herav utsatt skattefordel knyttet til poster i utvidet resultatregnskap ført i utvidet resultatregnskap 0 0 291
Herav utsatt skattefordel knyttet til egenkapitaltransaksjoner ført direkte mot egenkapital -2,355 0 0
Sum skatteinntekt   189,502 65,730 361,223
      
 Spesifikasjon av skattefordring fra refusjon skatteverdi letekostnader:      
   6/30/12 6/30/11 12/31/11
Beregnet refusjon skatteverdi av leteutgifter dette år   181,528 160,324 553,550
Beregnet refusjon skatteverdi av leteutgifter forrige år   553,550 348,289 0
Korreksjon refusjon tidligere år, ennå ikke lignet   0 -1,608 0
Korreksjon refusjon tidligere år, lignet men påklaget   0 4,124 0
Sum skattefordring fra refusjon skatteverdi letekostnader   735,078 511,129 553,550
    Herav:      
    Klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig   181,528 160,324 0
    Klassifisert som omløpsmiddel/kortsiktig   553,550 350,805 553,550
       
Selskaper som driver letevirksomhet på norsk kontinentalsokkel kan kreve refusjon med 78% av letekostnadene begrenset oppad til årets 
skattemessige underskudd. Refusjonen blir utbetalt i desember det påfølgende året.     
     
Spesifikasjon av midlertidige forskjeller, fremførbare underskudd og utsatt skatt:     
   6/30/12 6/30/11 12/31/11
Varige driftsmidler   2,220 3,525 4,310
Aktiverte lete- og lisenskostnader   374,463 251,269 361,818
Finansielle eiendeler   0 97 0
Pensjoner   -10,794 -7,039 -10,304
Kortsiktig lån   2,862 5,738 3,825
Fremførbart underskudd, land   -35,092 -36,603 -35,645
Fremførbart underskudd, sokkel kun 28% grunnlag   -71,356 -39,678 -49,968
Fremførbart underskudd, sokkel kun 50% grunnlag   -887 -870 -887
Fremførbart underskudd, sokkel både 28% og 50% grunnlag   -106,740 -75,970 -95,439
Sum grunnlag utsatt skatt   154,677 100,468 177,710
Utsatt skatt (-) / skattefordel (+)   -172,686 -113,829 -179,753
Ikke balanseført utsatt skattefordel (*)   -19,211 -24,948 -22,472
Utsatt skatt (-) / skattefordel (+) i balansen   -191,896 -138,777 -202,225
       
(*) Ikke balanseført utsatt skattefordel er i hovedsak knyttet til fremførbart landunderskudd og fremførbare sokkelunderskudd i datter-
selskap 4sea energy AS.       
   
Avstemming av effektiv skattesats:      
   jan. - juni jan. - juni Hele
   2012 2011 2011
Resultat før skatt   -258,343 -88,289 -471,780
Forventet skatteinntekt 78%   201,508 68,866 367,988
Korrigert for skatteeffekt (28% - 78%) av følgende poster:    
   Permanente forskjeller   -8,574 -184 -2,504
   Korreksjon tidligere år    0 -2,173 -2,046
   Rente på fremførbare underskudd sokkel   0 0 1,277
   Finansposter    -6,693 -955 -6,143
   Endring i nedvurdering av utsatt skattefordel og andre poster   3,261 176 2,652
Sum skatteinntekt    189,502 65,730 361,223
       
Note 11 - Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer       
Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer per 30.06.2012 består hovedsakelig av fordringer Joint Ventures, hovedsakelig knyttet til 
overcall i lisenser.       
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Informasjon om North Energy ASA

Styremedlemmer
Johan Petter Barlindhaug, styreleder
Leif Finsveen
Harriet Hagan
Ola Krohn Fagervoll
Heidi M. Pettersen
Jørn Olsen (ansattrepresentant)

Ledelse
Erik Karlstrøm, CEO
Knut Sæberg, CFO
Kristin Ingebrigtsen,
direktør strategi og samfunn
Erik Henriksen, letedirektør
Astrid Tugwell, utviklingsdirektør
Vigdis Wiik Jacobsen, direktør  
forretningsutvikling og portefølje
Marion Høgmo, administrasjons-
direktør

Investorkontakt
Erik Karlstrøm, CEO
mob.: +47 476 52 990
erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO
mob.: +47 918 00 720
knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen,
direktør strategi og samfunn
mob.: +47 926 05 601
kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

Alexander Krogh,
finanssjef og investorkontakt
mob.: +47 416 48 650
alexander.krogh@northenergy.no

Andre informasjonskilder
Heidi Tangstad, samfunnskontakt
mob.: +47 996 46 482
heidi.tangstad@northenergy.no

Årsrapporter og kvartalsrapporter er
tilgjengelige på våre nettsider
www.northenergy.no

Hovedkontor North Energy ASA Postadresse:
Postboks 1243, N-9504 Alta

Besøksadresse: 
Kunnskapsparken Syd, 
Markveien 38B, Alta

Telefon: 78 60 79 50
Hjemmeside: www.northenergy.no

Organisasjonsnummer:
NO 891797702 MVA





Hovedkontoret, Alta

Tlf:  78 60 79 50

Faks:  78 60 83 50

post@northenergy.no

Besøks-/postadresse:

Kunnskapsparken Syd

Markveien 38B

Postboks 1243, 9504 Alta

North Energy
- Det nordnorske oljeselskapet
 
North Energy har sitt hovedkontor  
i Alta i Finnmark og har en solid  
forankring i nord. Vi er opptatt av å 
skape varige verdier – både for eiere 
og for folk som bor i landsdelen. I nært
samarbeid med kystbefolkningen og 
landsdelen for øvrig, skal vi legge
til rette for aktiviteter som kommer 
hele landsdelen til gode – både i
dag og i fremtiden.
 
Vår ambisjon er å gjøre funn av olje  
og gass som kan føre til utbygging
og produksjon med positive ring- 
virkninger for hele landsdelen.
Så langt har selskapet gjort to gass-
funn (Norskehavet og Barentshavet),
og vi er i 2012 med på boring av flere 
nye spennende letebrønner på norsk 
sokkel.
 
Kontinuerlig satsning på å bygge opp 
solid letekompetanse i selskapet har 
gjort det mulig å nå dit vi er i dag.
Selskapet har 23 lisenser på norsk
sokkel og arbeider aktivt med  
forretningsutvikling for ytterligere å 
styrke leteporteføljen.
 
 
Selskapet ble notert på Oslo Axess i 
februar 2010, og er finansiert solid  
med en egenkapital på NOK 451  
millioner i andre kvartal 2012.
North Energy arbeider aktivt med  
forretningsutvikling for ytterligere å 
styrke leteporteføljen.


