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INNLEDNING

DNO er et uavhengig internasjonalt oppstrømsselskap innenfor olje 
og gassvirksomhet. DNO’s hovedmålsetting er bærekraftig vekst og 
verdiskapning gjennom smarte og selektive leteaktiviteter, rask modning 
av ressurser til reserver til en lav kostnad, og produksjon med høy 
margin. Vår lisensportefølje er lokalisert i tre regioner: Midtøsten, Afrika 
og Nord-Europa. 

Selskapet har for tiden olje- og gasslisenser i Yemen, den kurdiske 
regionen av Irak, UK kontinentalsokkel, Mosambik og Ekvatorial Guinea. 
Pr. 31. desember 2009 har DNO en eierandel på 11,66% i Det norske 
oljeselskap ASA (DETNOR), som opererer på norsk kontinentalsokkel.

DNO har de siste årene fulgt en letefokusert strategi som har gitt 
en sterk økning i reserver til en lav kostnad, støttet av høymargin-
produksjon som har finansiert en stor del av investeringene. Selskapets 
aktiviteter har vært fokusert på lave kostnader, områder med stort 
potensial, å unngå langsiktig kapitalbinding samt sikre en gunstig 
gjeldsstruktur.

HØYDEPUNKTER I 2009

DNO har i løpet av 2009 nådd en viktig milepæl med tilkobling 
av Tawke-feltet i den kurdiske regionen til Irak’s nordlige olje-
transportsystem med oppstart av oljeeksporten fra Tawke 1. juni. 
Eksporten pågikk til 22. september og bekreftet produksjonsvolumer i 
tråd med anleggets designkapasitet. DNO’s operasjoner ble suspendert 
av KRG 22. september, men alle forhold rundt suspensjonen ble løst  
5. oktober og DNO’s rettigheter i henhold til produksjonsavtalene ble 
fullt ut gjeninnsatt. DNO vil fokusere på lokalt salg fra Tawke-feltet inntil 
en betalingsmekanisme for eksport er på plass.
 
I Yemen har vellykket produksjonsboring og optimaliseringsarbeid 
fra våre produserende lisenser, samt økt produksjon fra Bayoot-feltet 
bidratt til at produksjonsvolumene ble som forventet.

Selskapet har opprettholdt sin kontantbeholdning gjennom 2009 som 
en følge av streng kapitaldisiplin, reduserte investeringer og salg av 
aksjer i DETNOR.

OPERASJONELL GJENNOMGANG 2009

Leting
To letebrønner ble boret i løpet av året, begge i Yemen. Både Raoq #1 
brønnen på blokk 53 og Harad #1 på blokk 52 påviste mindre spor av 
olje, men ble begge konkludert som tørre brønner.

Gjenværende leteaktivitet i 2009 relaterte seg til seismikk og tekniske 
studier som forberedelse til boring i 2010. 

I Kurdistan ble tekniske studier utført for både Peshkhabir og Summail 
prospektene, som en del av forpliktelsene i arbeidsprogrammene på 
lisensene. Boreriggen som er på kontrakt med DNO, er utleid til et 
annet selskap og tidspunktet for når leteboringen vil bli gjenopptatt er 
avhengig av når riggen blir returnert til DNO.

I Yemen ble det utført prospektevaluering relatert til en ny letemodell i 
blokk 72. En interessant dyp struktur er kartlagt i den nordvestre delen 
av blokken, langs den sydlige skulderen av Masila bassenget.
 
DNO har gått inn i den 4. og siste leteperioden på Inhaminga lisensen i 
Mosambik. Det ble samlet inn 600 km 2D seismikk i den lite utforskede 
Urema Graben. Dette var en stor feltoperasjon som involverte et 
betydelig antall mennesker. Prosessering og tolkning av de seismiske 
dataene pågår og vil danne grunnlag for borebeslutningen, relatert til 
den gjenværende brønnforpliktelsen, som trolig vil bli boret mot slutten 
av 2010.

Det pågår hele tiden en vurdering av nye muligheter gjennom regionale 
geologiske studier og overvåking av transaksjonsmarkedet, med fokus 
på Øst-Afrika, Nord-Afrika og Midtøsten. Utvalgte land i disse regionene 
er ansett som attraktive for DNO, og passer godt inn i DNO’s strategi om 
å oppnå ny rask utbygging til en lav kostnad, hovedsakelig landbasert.

Feltutvikling
I Kurdistan ble alt gjenværende arbeid relatert til tilkobling av Tawke-
feltet til Irak’s nordlige rørledningssystem, ferdigstilt i første kvartal 
2009. I løpet av eksportperioden økte produksjonen og eksporten fra 
Tawke i henhold til den avtalte planen med KRG. Arbeidet med å knytte 
brønner til det sentrale prosesseringsanlegget (CPF) fortsatte gjennom 
året. Ytterligere investeringer vil bli vurdert så fort eksport gjenopptas 
og en betalingsmekanisme er på plass.

Det ble utført forberedende arbeid til testing av brønnen Erbil #2, som 
ble gjennomført i første kvartal 2010. En rapport vil bli utarbeidet etter 
resultatene foreligger, og denne vil bli presentert til myndighetene innen 
juni 2010.
 
Utbyggingen av det permanente prosesserings- og eksportanlegget 
for Bayoot-feltet på blokk 53 ble ferdigstilt i 2009. Ytterligere brønner 
planlegges på Bayoot-feltet i løpet av 2010. 

Produksjonsboring på Tasour-feltet på blokk 32 startet opp igjen i 
2009, og i fjerde kvartal startet boringen av den kombinerte lete- og 
produksjonsbrønnen Nabrajah #10S/2S på blokk 43. Brønnen bekreftet 
bevegelig olje, 186 meter dypere enn i Nabrajah #5, som har produsert 
fra samme reservoar i mer enn 4 år. Det vurderes alternativer for  
å forbedre oljeproduksjon og utvinning fra denne formasjonen. 

Det ble i løpet av 2009 foretatt en revaluering av Sharnah og Yaalen 
funnene på blokk 47. Dette ga positive resultater og førte til en 
beslutning om å bore en avgrensingsbrønn til Yaalen #1 funnet i 2010.  

Styrets årsberetning 2009
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Styret

En plan for rask feltutbygging av disse funnene kan bli sendt til 
myndighetene i Yemen i 2010. 

Produksjon
DNO’s totale gjennomsnittlige produksjon (working interest) for 2009 
økte med 37% til 21 511 fat per dag, fra 15 708 fat per dag forrige år. 
Tallet inkluderer 9 226 fat per dag med olje fra Tawke-feltet som ble 
eksportert i perioden 1. juni til 22. september. I løpet av denne perioden 
var maksimal levering var 56 000 fat per dag, hvorav 50 250 fat per 
dag gikk til eksport. Betaling for den eksporterte olje fra Tawke-feltet 
er fortsatt ikke mottatt, dermed er ingen inntekter relatert til eksporten 
inntektsført i 2009.

DNO’s andel av den gjennomsnittlige produksjonen fra Tawke, levert til 
det lokale markedet, var på 4 537 fat per dag og fortsetter å vise store 
variasjoner avhengig av det lokale salget. Levering av olje til Tawke 
raffineriet (topping plant) startet i november og er ansett som en del av 
det lokale salget fra og med da. 

Gjennomsnittlig produksjon fra Yemen i 2009 var 7 749 fat per dag, 
sammenlignet med 9 330 fat per dag året før. Produksjonen fra blokk 
53 økte mot slutten av året, primært som følge av økt produksjon fra 
utbyggingen av Bayoot.

Oljereserver
De totale gjenværende P50 reservene for DNO pr. 31.12.2009 er estimert 
til 149,4 millioner fat oljeekvivalenter, sammenlignet med 162,6 millioner 
fat året før. De produserte reservene fra Yemen har blitt erstattet 
gjennom 2009 som en følge av revisjon av tidligere funn. 

Totale reserver og betingede ressurser pr. 31.12.2009 var 172,8 millioner 
fat sammenlignet med 178,4 millioner fat i 2008.

FINANSIELLE RESULTATER 2009

Driftsinntektene for 2009, uten eksport, ble redusert med 36% til NOK 
869 millioner sammenlignet med 2008, hovedsakelig som et resultat 
av lavere produksjon og lavere oppnådde oljepriser. Gjennomsnittlig 
oppnådd oljepris for 2009 var 53,45 USD/fat (working interest) 
sammenlignet med gjennomsnittlig oppnådd oljepris for 2008 som var 
67,86 USD/fat.

Eksporten av olje fra Tawke-feltet startet 1. juni. I mangel av en 
signert salgskontrakt, estimerte DNO inntektene i andre og tredje 
kvartalsrapportene, basert på estimerte salgspriser og relevante 
rabatter. Eksporten stanset 22. september. Ved årets slutt hadde DNO 
ikke mottatt noen betaling for de eksporterte volumene av olje, og 
en signert salgskontrakt var fortsatt ikke på plass. Kriteriene i IFRS 
for å kunne inntektsføre var dermed ikke tilfredsstilt og DNO har ikke 
bokført inntekter relatert til eksportsalget fra Tawke i årsregnskapet 
for 2009. Produksjonskostnadene (løftekostnader og avskrivninger) 
på NOK 143 millioner har blitt aktivert som varelager ved årets slutt, 
og vil bli kostnadsført som varekostnad når inntektene kan bokføres. 
Inntektsføring vil kunne skje når en signert salgskontrakt er på plass og 
betaling mottas.

DNO Iraq AS (DNOI), et datterselskap av DNO International ASA (DNO) 
er involvert i en voldgiftssak relatert til tredjepartsinteresser i Kurdistan. 

Tredjepartene ble ikke godkjent som en del av, eller rettighetshavere til 
produksjonsdelingsavtalene signert av DNOI, etter gjennomgangen i 
mars 2008.
 
DNOI har avvist grunnlaget for krav fra disse tredjepartene, 
som kan relatere seg til opp til 10 % utover DNO’s interesser i 
produksjonsdelingsavtalene. Første del av voldgiftssaken ga 
tredjepartene rett til å søke kompensasjon for skader fra DNOI. 
Voldgiftsforhandlingene fortsetter derfor og en endelig kjennelse med 
tanke på mulig kompensasjon for skade er ventet i løpet av mai 2010. 
Motpartens anførsel er på USD 144 millioner. DNO har engasjert de 
internasjonalt anerkjente ekspertene NERA UK Ltd og Beicip Franlab, 
og konklusjonen fra disse ekspertene er ansett av ledelsen og styret 
for å representere beste estimat for mulig skadevirkning. Som en følge 
av dette, er det gjort en avsetning på USD 12 millioner i regnskapet for 
2009. Likevel, som i alle voldgiftssaker, er det stor usikkerhet rundt 
det endelige utfallet. Variasjonen i partenes anførsler i voldgiftssaken 
har blitt presentert i børsmeldinger fra DNO. Dersom utfallet av 
voldgiftssaken skulle avvike fra avsetningen vil dette følgelig kunne 
påvirke regnskapet. 

Årets underskudd for 2009 var NOK 269,6 millioner sammenlignet 
med et tap på NOK 903,9 millioner for 2008. DNO har demonstrert 
en sterk kontantstrøm de siste årene, men for 2009 har kontantstrøm 
fra operasjonelle aktiviteter gått vesentlig ned, noe som reflekterer 
lavere inntekter og avsetning for kostnader. Netto kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter i 2009 var NOK -53,3 millioner (2008: NOK 
745,5 millioner) og kontantstrøm etter skatt, vist som netback, var NOK 
30 millioner (2008: NOK 255 millioner). Totale investeringer i 2009 
var NOK 673 millioner, hvorav forpliktelse (uten kontanteffekt) relatert 
til vannprosjektet i Kurdistan utgjør NOK 537 millioner. Netback før 
letekostnader på NOK 186 millioner finansierte store deler av selskapets 
kontantinvesteringer i 2009. 

DNO har opprettholdt sin kontantbeholdning i løpet av 2009, i hovedsak 
som følge av salg av aksjer i DETNOR og reduserte investeringer for 
året. Kontantbeholdningen ved årets slutt var NOK 303,4 millioner, 
som sammen med finansielle eiendeler anses som tilstrekkelig for det 
planlagte investeringsprogrammet for 2010. 

Alle DNO’s eiendeler har blitt testet for verdifall ved årets slutt. Ingen 
nedskrivning er nødvendig for de produserende feltene i Yemen eller 
Kurdistan. 

Basert på en vurdering av DNO’s skatteposisjon ved utgangen av 
2009, er det gjort en nedskrivning (uten kontanteffekt) av den 
utsatte skattefordelen på NOK 256 millioner som en følge av at 
kriteriene for å balanseføre denne eiendelen ikke lenger var tilstede. 
Denne nedskrivningen påvirker ikke det betydelige skattemessige 
underskuddet i morselskapet, som kan fremføres på ubegrenset 
tid i henhold til norske skatteregler. Nedskrivningen av den utsatte 
skattefordelen er regnskapsført som skattekostnad i 2009.

Investeringen i DETNOR ble regnskapsført som investering i tilknyttet 
selskap frem til november 2009, hvor et salg av 5 millioner aksjer 
reduserte DNO’s eierandel til under 20% og investeringen ble 
reklassifisert til Tilgjengelig for salg. Nedskrivningen av investeringen 
i 2008 har blitt reversert i 2009 som følge av stigende aksjekurs. Den 
totale regnskapsmessige effekten av DETNOR transaksjoner i 2009 
var NOK 363 millioner, og inkluderer netto gevinst ved salg av aksjer, 
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reversering av nedskrivning, andel av resultat fra tilknyttet selskap 
og fraregning av tilknyttet selskap. Etter DETNOR’s fusjon med Aker 
Exploration i desember er DNO’s eierandel 11,66 % ved utgangen av 
2009.

Totale eiendeler var NOK 4 392,4 millioner ved årets slutt. 
Egenkapitalandelen var 36 % og forholdet mellom kortsiktige eiendeler 
og kortsiktig gjeld var 265 %. Netto rentebærende gjeld var NOK 1 481,9 
millioner. DNO’s obligasjonslån forfaller i hovedsak i 2012.

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for 
årsregnskapet, jfr. Regnskapsloven § 3-3.

Finansiell risiko
Svingninger i oljepris, renter og valuta utgjør en betydelig finansiell 
risiko for konsernet. Finansiell risikostyring utføres av finansavdelingen, 
som jobber for å minimere negative effekter på konsernets finansielle 
resultater. Derivater brukes for å sikre selskapet mot enkelte risiko-
eksponeringer. I mai 2009, gjorde DNO opp en rentebytteavtale med 
forfall i 2011. For mer informasjon om formål og retningslinjer for 
risikostyring, se note 12 i konsernregnskapet.

  

IKKE-FINANSIELL INFORMASJON

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Gode resultater innenfor helse, miljø og sikkerhet har støttet DNO’s 
virksomhet og et sikkert arbeidsmiljø gjennom 2009. I fjerde kvartal 
hadde DNO en rate lik null relatert til hendelser som førte til uproduktiv 
tid. Disse resultatene virker enda sterkere sett i lys av at frekvensen 
på vår rapportering har økt signifikant i samme periode. Resultatene 
demonstrerer tilstedeværelsen av kompetanse, systemer og operasjonell 
erfaring som er nødvendig for å møte industriens HMS standarder. 
Utvidet rapportering viser evne til å identifisere svakheter og 
gjennomføre korrigerende tiltak.

Samtidig som samfunnet og interessegrupper fortsetter sin sterke 
fokus på miljøet, viser olje- og gassindustrien stadige forbedringer. 
Gjennom 2009 har DNO erfart et økende fokus på miljømessige 
forhold der myndigheter og finansielle interessegrupper måler 
miljømessige resultater i forhold til risikoeksponering og vårt omdømme. 
Rapportering, måling av resultater og måling mot konkurrenter medfører 
et økt fokus samt bringer klarhet i forventninger og industristandarder. 
DNO har i løpet av året fortsatt arbeidet med å implementere disse 
standardene og har rapportert i henhold til formatene til ratingbyråene.

DNO anerkjenner utviklingen og standardene som etableres, og erfarer 
at disse har en effekt på vårt eget og industriens forbedringsarbeid. 
DNO hadde 11 mindre utslipp til det ytre miljø i 2009, som følge av 
lekasjer fra rørledninger. Ingen av disse var betydelige og ble samlet opp 
i sin helhet.

Teknisk og operasjonell sikkerhet
Selskapet har etablert en høy operasjonell standard som effektivt bidrar 
til høy utnyttelse av anleggene. DNO har et sterkt fokus på operasjonell 
regularitet og teknisk integritet som en viktig nøkkelfaktor. Vårt nettverk 
og våre ressurser relatert til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet har blitt 
effektive støttespillere for disse målene og har på denne måten bidratt 
til de gode resultatene.

Da det politiske miljøet stadig endres, ser vi viktigheten av hele tiden 
å være i front når det gjelder politiske og sikkerhetsmessige forhold. 
Det har vært en positiv utvikling i Kurdistan i løpet av 2009 til tross for 
at det fortsatt er lokale uenigheter. Sikkerhetssituasjonen i Yemen er 
uforandret med fortsatt lokale utfordringer. DNO har ikke blitt utsatt for 
noen alvorlige sikkerhetsmessige hendelser i 2009.
 

Etikk og samfunnsansvar (Corporate Responsibility - CR)
DNO har fortsatt sitt fokus på og utvikling av retningslinjer for etikk 
og samfunnsansvar i tråd med bransjens og interessegruppenes 
forventninger. Ratingbyråer og andre har hjulpet vesentlig i prosessen 
med å finjustere retningslinjer versus implementering og overholdelse. 
Finansielle institusjoner har utviklet effektive instrumenter som har hatt 
en sterk effekt på DNO og på investorers finansielle disposisjoner. Vi 
har i løpet av 2009 forbedret måten vi håndterer risiko på og hvordan 
vi styrer virksomheten. DNO har utviklet konsistent dokumentasjon og 
planer rundt CR, fra ledelsesnivå og ut til virksomhetsområdene. 

Basert på erfaringer gjennom året har vi utviklet et separat CR 
kompetanseutviklingsprogram med et sterkt fokus på anti-korrupsjon 
og integritet, juridisk rammeverk, bransjestandarder og rammeverk, 
transparens og rapportering, dilemmatrening, eierstyring og 
etiske retningslinjer. DNO har fortsatt å videreutvikle forholdet 
til lokale interessegrupper samtidig som man har implementert 
selskapsstandarder med hensyn på det lokale miljøet.

DNO har rapportert en hendelse hvor man mistenke et brudd på de 
etiske retningslinjene. Denne hendelsen har blitt gjenstand for en 
formell undersøkelse som er dokumentert og signert ut av våre juridiske 
rådgivere.

Våre medarbeidere – Mangfold og like muligheter
DNO anerkjenner internasjonale lover og standarder for 
menneskerettigheter, inkludert OECD’s retningslinjer. Våre prinsipper 
er utformet med tanke på lik behandling av alle ansatte og jobbsøkere, 
uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønn, religion eller andre forhold.

DNO verdsetter kulturelt mangfold og en stor grad av ansvar blant 
medarbeiderne. Selskapet har derfor etablert en kultur som stimulerer 
de ansatte til læring og bruk av sin kompetanse. Vårt mål er å tiltrekke 
oss talentfulle mennesker gjennom å tilby et utfordrende og belønnende 
miljø som motiverer den enkelte. DNO er opptatt av å sysselsette lokal 
arbeidskraft og har fokus på å utvikle kompetanse. Selskapet har et 
sterkt kulturelt og nasjonalt mangfold blant de ansatte på hovedkontoret 
i Oslo. Når det gjelder likestilling, viser våre statistikker fra DNO’s norske 
virksomhet at kvinner utgjør 30% av arbeidsstyrken. Styret i DNO 
International ASA har 40% kvinner ved utgangen av 2009.

Organisasjon og personale
DNO hadde en arbeidsstyrke på totalt 513 personer ved utgangen av 
2009, hvorav 45 med base i Norge og 468 med base i utlandet. Til 
sammenligning hadde man en total arbeidsstyrke på 496 personer ved 
utgangen av 2008.

Styrets arbeid i 2009
Styret har gjennom 19 møter i 2009 deltatt i aktive diskusjoner og 
behandling av flere viktige strategiske og driftsmessige saker, inkludert 
følgende:
•	 	Tett	oppfølging	av	driftsmessige	og	finansielle	resultater	for	
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Styret

konsernet, inkludert kvalitet, helse, miljø og sikkerhet
•	 	Fremdrift	og	resultater	av	investeringer	relatert	til	utbygging	og	leting	

på DNO’s nøkkelprosjekter
•	 	Tilkobling	til	Irak’s	nordlige	rørledningssystem	og	oppstart	av	

oljeeksport fra Tawke-feltet
•	 	Beslutninger	i	forbindelse	med	den	midlertidige	suspensjonen	av	

DNO’s produksjonsdelingskontrakter i den kurdiske regionen av Irak
•	 	Strategiske	forhold	relatert	til	DNO’s	eierinteresser	i	det	tilknyttede	

selskapet Det norske oljeselskap ASA (DETNOR)
•	 	Sikring	av	finansiell	fleksibilitet	gjennom	sterk	kapitaldisiplin	og	salg	

av finansielle eiendeler
•	 	Andre	forhold	relatert	til	utfordringer	som	følge	av	svake	

kapitalmarkeder og fallende oljepriser
•	 	Strategier	for	å	posisjonere	selskapet	til	å	delta	i	nye	muligheter	i	olje-	

og gassindustrien

Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance)
God eierstyring og selskapsledelse kjennetegnes av et ansvarlig samspill 
mellom eierne, styret og ledelsen for å utvikle langsiktige verdier. DNO 
erkjenner den rollen som eierstyring og selskapsledelse spiller i arbeidet 
med å skape verdi for eierne, opprettholde tilliten til investorene og 
sørge for lave kapitalkostnader.

Erklæringen om eierstyring og selskapsledelse, som er lagt ut på 
våre nettsider www.dno.no, beskriver de viktigste prinsippene og 
retningslinjene for hvordan DNO styres og er godkjent av styret. 
Erklæringen gjennomgås årlig eller oftere dersom det er behov for det.

Viktige hendelser etter balansedagen
Dette er de viktigste hendelsene for selskapet etter balanse dagen:

•	 	I	mars	2010	solgte	DNO	alle	sine	egne	aksjer,	som	bidro	med	NOK	367	
millioner i kontanter 

•	 	21.	april	2010	publiserte	DNO	den	årlige	reserverapporten	som	viser	
hydrokarbonreservene pr. 31. desember 2009. 

Fremtidsutsikter
DNO’s forretningsmodell og strategier er uendrede; med vår 
hovedmålsetting om å øke produksjonen fra en solid reservebase. I 
tillegg vil vi bygge reserver gjennom leteaktivitet med høyt potensial i 
utvalgte områder.

Vi har et balansert arbeidsprogram for 2010 og planlegger å øke 
leteboringen i alle virksomhetsområder. Kontantbeholdningen ved 
utgangen av året, sammen med kontantstrømmen fra våre produserende 
felt, anses som tilstrekkelig til å finansiere våre planlagte investeringer  
i 2010. 

I Yemen har DNO som mål å opprettholde en stabil produksjon 
også i 2010 gjennom fortsatt feltutvikling med boring av nye 
produksjonsbrønner, og vi vil fortsette å forfølge nye muligheter 
innenfor feltutvikling. Vi håper at Sharnah/Yaalen vil bli vårt neste raske 
og lavkost feltutbyggingsprosjekt i Yemen.

På Tawke-feltet i Kurdistan vil fokuset fortsatt være mot lokalt salg 
inntil en betalingsmekanisme for eksporten er på plass. Resultatene 
fra testingen av Benenan vil være en del av basisen for det fremtidige 
programmet for dette funnet, og leteboring er forventet å starte opp 
igjen i tredje kvartal 2010.

I Mosambik vil prosessering og tolkning av seismikk være med å påvirke 
beslutningen relatert til forpliktelsesbrønnen, og DNO prøver aktivt og 
redusere sin lisensandel i forkant av boring. Hvis det gjøres et oljefunn vil 
dette kunne være grunnlag for et raskt utbyggingsprosjekt.

DNO gjør også arbeid i flere nye regioner for å evaluere potensielle 
muligheter for inntreden. 

Vår finansielle posisjon og kapasitet ble opprettholdt i 2009 – med en 
styrket kontantbeholdning ved utgangen av 2009 i forhold til året før. 
Så snart betalingsløsningen er på plass for Tawke-feltet, vil selskapets 
kontantstrøm og finansielle fleksibilitet bli styrket og gi DNO muligheter 
til å fremskynde nåværende prosjekter så vel som øke aktiviteter relatert 
til forretningsutvikling.  

Morselskap
Morselskapets resultat for 2009 var NOK -100,7 millioner. Totale 
eiendeler pr. 31.12.2009 var på NOK 3 939 millioner, hvorav langsiktige 
konsernfordringer utgjorde NOK 2 105 millioner. Selskapets 
kontantbeholdning var ved årets slutt på NOK 266,6 millioner mot NOK 
139,8 millioner for 2008, en økning i hovedsak som en følge av salg av 
aksjer i DETNOR i løpet av 2009. Total egenkapital pr. 31.12.2009 var 
på NOK 1 563,3 millioner mot NOK 1 791,6 millioner ved utgangen av 
2008. Egenkapitalandelen var stabil på 39% i 2009, det samme som 
ved utgangen av 2008. Styret foreslår at det ikke deles ut ordinært 
utbytte for 2009, da det er forventet at investeringer i selskapets aktive 
leteprogram vil gi økt verdi for aksjonærene over tid.

Selskapets frie egenkapital utgjorde NOK 1 169,5 millioner per  
31. desember 2009.

Styret foreslår at årsresultatet på NOK -100,7 millioner dekkes ved 
overføring fra annen egenkapital.

Ansvarserklæring
Vi bekrefter at konsernregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 
2009 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IFRS 
og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets 
og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, 
og at opplysningene i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over 
utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, eventuelle 
transaksjoner med nærstående parter, og en beskrivelse av de mest 
sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står ovenfor.

Oslo, 29. april 2010

Berge Gerdt Larsen Trygve Bruvik Elin Karfjell Marit Instanes Gunnar Hirsti Helge Eide
Styreformann Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør
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Konsernregnskap med noter

Oppstilling av totalresultat 1.1 - 31.12

NOK mill Note 2009 2008

Driftsinntekter 2, 3  869.0  1,376.2 

Varekostnad 4  -659.3  -745.5 

Bruttofortjeneste  209.7  630.7 

Andre driftsinntekter  8.1  0.1 

Tariff- og transportkostnader  -36.9  -33.2 

Administrative kostnader/Andre driftskostnader 5  -204.3  -34.0 

Nedskrivning olje- og gass driftsmidler 9  -    -197.9 

Letekostnader 6  -155.8  -356.8 

Gevinst fra salg av varige driftsmidler 9  -    -0.1 

Driftsresultat  -179.1  8.8 

Andel resultat fra tilknyttede selskaper 7, 10  -62.9  83.3 

Finansinntekter 7  522.3  54.9 

Finanskostnader 7  -252.4  -836.9 

Resultat før skatt  28.0  -689.9 

Skattekostnad 8  -297.6  -214.0 

Årsresultat  -269.6  -903.9 

Andre inntekter og kostnader
Omregningsdifferanser  -289.8  609.6 

Netto endring i virkelig verdi for finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 11  -10.3  -54.7 

Andre inntekter og kostnader i perioden, etter skatt  -300.2  554.9 
Sum totalresultat for perioden, etter skatt  -569.8  -349.0 

Årsresultat henført til:

Majoritetsinteresse  -269.6  -903.9 

Totalresultat henført til:

Majoritetsinteresse  -569.8  -349.0 

Resultat per aksje, ordinært 21  -0.31  -1.02 

Resultat per aksje, utvannet 21  -0.31  -1.02 
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EIENDELER (NOK mill) Note 2009 2008

Anleggsmidler
Utsatt skattefordel 8  -    256.0 

Immaterielle eiendeler 9  851.0  595.3 

Varige driftsmidler 9  2,402.4  3,119.6 

Investeringer i tilknyttede selskaper 10  -    697.5 

Investeringer tilgjengelig for salg 11  478.4  36.8 

Finansielle instrumenter 12, 13  0.8  20.2 

Sum anleggsmidler  3,732.6  4,725.4 

Omløpsmidler
Varelager 4  157.4  50.7 

Kundefordringer og andre fordringer 14  197.2  174.1 

Finansielle instrumenter 12, 13  -    8.0 

Andre finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi 15  1.8  1.1 

Kontanter og kontantekvivalenter, frie 15  297.2  91.2 

Kontanter og kontantekvivalenter, bundne 15  6.2  84.9 

Sum omløpsmidler  659.8  410.1 

SUM EIENDELER  4,392.4  5,135.5 

EGENKAPITAL OG GJELD (NOK mill)

Egenkapital
Aksjekapital 16  213.7  225.2 

Annen innskutt egenkapital  80.6  42.6 

Annen egenkapital  1,284.4  1,854.2 

Sum egenkapital  1,578.7  2,122.0 

Langsiktig gjeld
Rentebærende gjeld 17  1,785.3  2,052.6 

Utsatt skatt 8  94.2  160.8 

Avsetninger for andre forpliktelser 18  685.8  128.9 

Sum langsiktig gjeld  2,565.3  2,342.3 

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 20  191.0  388.9 

Betalbar skatt 8  -    7.3 

Rentebærende kortsiktig gjeld 17  -    54.5 

Avsetninger for andre forpliktelser 18  57.3  220.5 

Sum kortsiktig gjeld  248.4  671.2 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  4,392.4  5,135.5 

Oppstilling av finansiell stilling

Pr. 31. desember 

Oslo, 29. april 2010

Berge Gerdt Larsen Trygve Bruvik Elin Karfjell Marit Instanes Gunnar Hirsti Helge Eide
Styreformann Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør
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Konsernregnskap med noter

Kontantstrømoppstilling

NOK mill Note 2009 2008

Operasjonelle aktiviteter
Resultat før letekostnader  -23.2  365.7 

– Letekostnader 6  -155.8  -356.8 

Resultat fra drift  -179.1  8.8 
Justering for:
Betalt skatt  -92.2  -197.9 

Avskrivning av varige driftsmidler 4  300.9  443.8 

Nedskrivning varige driftsmidler 9  -    197.9 

Gevinst ved salg av varige driftsmidler  -    0.1 

Endring virkelig verdi finansielle eiendeler 7  -12.4  38.8 

Andre finansinntekter/kostnader  -43.4  -26.4 

Andel resultat tilknyttede selskaper 10  -62.9  83.3 

Valutagevinst/-tap  65.1  149.4 

Betalte renter  -113.1  -194.8 

Endringer i arbeidskapital:

– Varelager  20.8  -50.7 

– Kundefordringer og andre fordringer  -23.1  88.8 

– Andre finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet  0.4  68.1 

– Leverandørgjeld og annen gjeld  -203.1  283.6 

Annet *  288.8  -147.4 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  -53.3  745.4 

Investeringsaktiviteter
Anskaffelse av varige driftsmidler 9  -215.7  -1,250.3 

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler  -    -   

Utbetaling ved kjøp av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  -    -   

Innbetaling ved salg av finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  600.8  28.5 

Renteinntekt  7.2  36.5 

Andre investeringsaktiviteter, netto  -    -0.9 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  392.1  -1,186.2 

Finansieringsaktiviteter
Opptak av gjeld 17  -    -   

Nedbetaling av gjeld 17  -55.9  -50.0 

Kjøp av egne aksjer, inkludert opsjoner  -1,159.6  -939.6 

Salg av egne aksjer  1,032.1  946.2 

Mottatt utbytte  -    -   

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -183.5  -43.4 

Netto økning i kontanter og kontantekvivalenter  155.5  -484.2 
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse  176.1  691.7 

Valutagevinst/-tap på kontanter og kontantekvivalenter  -28.2  -31.7 

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 15  303.4  176.1 
Herav bundne midler 6.2 84.9

* Inkludert i linjen Annet under Operasjonelle aktiviteter er agio på rentebærende gjeld og egenkapital, anskaffelse/salg av varige driftsmidler 
uten kontanteffekt, endring i avsetning for langsiktige forpliktelser uten kontanteffekt og andre poster uten kontanteffekt fra investerings- og  
finansieringsaktiviteter. 
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Oppstilling over endringer i egenkapitalen

NOK mill Note Aksjekapital Annen innskutt  
egenkapital

Annen  
egenkapital

Total  
egenkapital

Balanse 1. januar 2008  221.5  -    2,203.2  2,424.7 

Andre inntekter og kostnader  -    -    554.9  554.9 

Periodens resultat  -    -    -903.9  -903.9 

Totalresultat i perioden  -    -    -349.0  -349.0 

Aksjekapitalutvidelse  -    -    -    -   

Kjøp av egne aksjer  -27.3  -930.5  -    -957.8 

Salg av egne aksjer  31.0  747.6  -    778.6 

Opsjoner egne aksjer  -    225.5  -    225.5 

 3.7  42.6  -    46.3 

Balanse 31. desember 2008 16  225.2  42.6  1,854.2  2,122.0 

NOK mill Note Aksjekapital Annen innskutt  
egenkapital

Annen  
egenkapital

Total  
egenkapital

Balanse 1. januar 2009  225.2  42.6  1,854.2  2,122.0 

Andre inntekter og kostnader  -    -    -300.2  -300.2 

Periodens resultat  -    -    -269.6  -269.6 

Totalresultat i perioden  -    -    -569.8  -569.8 

Aksjekapitalutvidelse  -    -    -    -   

Kjøp av egne aksjer  -58.0  -1,542.6  -    -1,600.6 

Salg av egne aksjer  46.5  1,111.9  -    1,158.4 

Opsjoner egne aksjer  -    468.8  -    468.8 

 -11.5  38.0  -    26.5 

Balanse 31. desember 2009 16  213.7  80.6  1,284.4  1,578.7 
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Konsernregnskap med noter

Regnskap med noter
Note 1 || Sammendrag av IFRS regnskapsprinsipper 

Generell informasjon
DNO er et internasjonalt lete- og produksjonsselskap involvert i 
anskaffelse, utvikling og drift av olje- og gassfelt. 
 DNO International ASA er et allmennaksjeselskap som er registrert 
og hjemmehørende i Norge. Aksjene er notert på Oslo Børs. DNO har 
kontoradresse i Oslo. DNO er morselskapet i konsernet. Alle konsernets 
operasjonelle aktiviteter finner sted utenfor Norge.
 Det konsoliderte regnskapet er utarbeidet i samsvar med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) som er vedtatt av 
EU. Morselskapet og datterselskaper er utarbeidet i samsvar med den 
norske regnskapsloven av 1998. Konsernregnskapet ble godkjent av 
styret den 29. april 2010. 

Grunnlag for utarbeidelse
Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet, 
med følgende unntak: 
•	 	Alle	finansielle	derivater,	alle	finansielle	eiendeler	og	forpliktelser	

til virkelig verdi over resultat, forpliktelser i forbindelse med 
aksjeopsjoner, alle finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelige 
for salg og varelager som resultat av rettighetsmetoden, 
regnskapsføres til virkelig verdi

Som tillatt etter IAS 1, er resultatregnskapet presentert ut fra en 
blanding av inndeling etter art og funksjon, da dette gir den mest 
relevante og pålitelige presentasjonen for konsernet.

Endringer i regnskapsprinsipper og noteopplysninger
De anvendte regnskapsprinsipper er konsistente med de prinsipper 
som ble anvendt for fjoråret med unntak av effekten av de relevante 
standardene som beskrevet under.

IFRS 8 Virksomhetssegmenter
Denne standarden krever noteinformasjon om konsernets 
virksomhetssegmenter og erstatter kravet om å inndele i primære 
(virksomhetsbasert) og sekundære (geografisk) segmenter. 
Innføringen av denne standarden har ikke hatt noen innvirkning på 
konsernets finansielle stilling eller resultater. Konsernet har vurdert at 
virksomhetssegmentene er identiske med de tidligere definerte primære 
segmentene under IAS 14 Segmentrapportering. Tilleggsinformasjon er 
vist i segmentnoten.

IAS 1 (revidert 2007) Presentasjon av finansregnskap
Denne reviderte standarden har medført flere endringer i 
oppstillingsplanene. Den reviderte standarden har dog ikke medført 
noen endringer i konsernets rapporterte resultater eller finansielle 
stilling. 

Viktige regnskapsestimater og forutsetninger
Utarbeidelsen av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever 
at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som 
påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp 
på eiendeler og gjeld på balansedatoen, og rapporterte inntekter og 
kostnader i løpet av regnskapsperiodene.  
 Regnskapsestimater brukes for å fastsette rapporterte beløp, 
inkludert muligheten for realisasjon av visse eiendeler, forventet levetid 
for materielle og immaterielle eiendeler, skattekostnad og annet. Selv 
om disse estimatene er basert på ledelsens vurderinger av tidligere 
erfaringer, nåværende hendelser og handlinger, kan de faktiske 
resultater avvike fra disse estimatene. Estimatene og de underliggende 

forutsetningene blir jevnlig evaluert. Endringer i estimater vil bli 
regnskapsført når nye estimater er tilgjengelige og minst ved hver 
balansedag.

Hovedkildene for usikkerhet ved bruk av estimater for DNO er relatert til 
følgende:
•	 Beløpet,	bakgrunnen	for	og	tidspunktet	for	investeringer
•	 Prosjektert	boring	av	brønner
•	 Estimater	for	sikre	og	sannsynlige	reserver
•	 Tidspunkt	og	beløp	for	fremtidig	produksjon	av	olje	og	gass
•	 	Driftskostnader,	inkludert	betingede	fjerningsforpliktelser	og	andre	

kostnader
•	 Kontantstrøm,	forventet	likviditet	og	utsikter	til	vekst
•	 Utsatt	skattefordel
•	 Nedskrivningsvurderinger
•	 Prisavtale/prising	av	varelager
•	 	Tidspunkt	for	eksport	i	forbindelse	med	betaling	av	forpliktelse	

relatert til vannprosjektet (WPP)
•	 Estimat	for	voldgiftskjennelse

I tillegg til de overnevnte punkter, er det generell usikkerhet knyttet til 
blant annet seismikk og geologiske modeller. Politisk risiko kan også 
være med å påvirke ledelsens vurderinger og estimater.
 Se under for ytterligere informasjon om viktige områder som påvirkes 
av usikkerhet ved bruk av estimater;

Utsatt skattefordel – Utsatt skattefordel regnskapsføres for framføring 
av uutnyttede skattemessige underskudd i den utstrekning det er 
sannsynlig at det vil bli tilgjengelig framtidig skattepliktig inntekt som 
uutnyttede skattemessige underskudd kan utnyttes mot. Ledelsen 
må foreta vurderinger for å avgjøre hvilket beløp som kan føres opp 
som utsatt skattefordel, herunder skatteplanleggingsaktiviteter og 
tidspunktet for fremtidige skattbare overskudd. For ytterligere detaljer, 
se note 8. 

Nedskrivning av olje- og gassfelt – Ledelsen må gjøre vurderinger i 
forhold til om det er indikasjoner på at det foreligger verdifall på olje- 
og gassfelt som er aktivert i balansen. Estimering av gjennvinnbart 
beløp på olje- og gassfelt inkluderer ledelsesvurderinger i tillegg 
til diskonteringsrente, forventet kontantstrøm og fremtidige 
markedsforhold, herunder produksjon og oljepris. 

Avsetninger og rettstvister – Ledelsen må utøve skjønn ved 
vurderingen av enkelte avsetninger og rettstvister, for å sikre korrekt 
regnskapsmessig behandling. Dette inkluderer også beregning av 
forventede fjerningsforpliktelser.

Reserver og ressurser – Alle estimater for reserver og ressurser er 
forbundet med usikkerhet. I estimeringen har DNO brukt deterministiske 
og scenariobaserte metoder. Tallene representerer den mest sannsynlige 
mengde av olje og gass som kan utvinnes fra et felt eller reservoar 
basert på tilgjengelig informasjon ved slutten av året. 
 Viktige faktorer som kan føre til at estimatene avviker vesentlig fra 
virkelige tall, inkluderer blant annet tekniske, geologiske og geotekniske 
forhold, økonomiske og markedsmessige forhold i de geografiske 
områdene og bransjene DNO opererer i, oljepriser, endringer i lover og 
regler, rentesatser og fluktuasjoner i valutakurser. 
 Spesifikke parametre av usikkerhet knyttet til felt/reservoar 
inkluderer, men er ikke begrenset til; reservoartrykk og porøsitet, 
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utvinningsgrader, utvikling i vannkutt og nedgangsrater i produksjon, 
olje/gass rater og oljeegenskaper.
 Der man har begrenset informasjon og produksjonshistorikk og/eller 
feltet/reservoaret har en kompleks struktur, benyttes analogi til lignende 
felt og reservoarer. Det er viktig å påpeke at usikkerheten er større for 
felt/reservoarer med begrenset feltinformasjon og produksjonshistorikk 
enn for felt/reservoarer med lengre produksjonshistorikk. 
 Evalueringer foretas i samsvar med retningslinjer fra Society of 
Petroleum Engineers (SPE), samt i tråd med nye prosedyrer fra Oslo 
Børs for rapportering av reserver.

Konsolideringsprinsipper
Datterselskaper
Konsernregnskapet til DNO omfatter finansregnskapene til 
morselskapet, DNO International ASA, og datterselskapene. 
Datterselskaper er enheter der DNO enten eier, direkte eller indirekte, 
over femti prosent av de stemmeberettige aksjene, eller på annet vis 
har bestemmende innflytelse. Aksjeopsjoner, konvertible lån og andre 
egenkapitalinstrumenter, blir tatt i betraktning ved vurdering av om man 
har bestemmende innflytelse. 
 Erverv av datterselskaper regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. 
Kostpris måles til virkelig verdi av de ervervede eiendelene, de utstedte 
aksjer eller gjeld overtatt på anskaffelsestidspunktet pluss kostnader 
direkte henførbare til anskaffelsen. Overskytende kostpris utover virkelig 
verdi av netto eiendeler i datterselskaper balanseføres som goodwill (se 
«Immaterielle eiendeler» for regnskapsprinsipp for goodwill). 
Datterselskap blir fullt konsolidert fra oppkjøpstidspunktet som er den 
dato konsernet oppnår kontroll, og fortsetter å bli konsolidert inntil det 
tidspunkt da denne kontrollen opphører.
 Ved behov blir regnskapsprinsippene til datterselskaper justert for å 
sikre overensstemmelse med prinsippene brukt i konsernet. 
 Alle konserninterne transaksjoner, fordringer, gjeld og urealiserte 
gevinster, i tillegg til resultatfordeling i konsernet, er eliminert.

Tilknyttede selskaper
Konsernets investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter 
egenkapitalmetoden. Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet 
har betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap. Aksjeopsjoner, 
konvertible lån og andre egenkapitalinstrumenter blir tatt i betraktning 
ved vurdering av om man har betydelig innflytelse. 
 Rapporteringsdatoer til det tilknyttede selskap og konsernet er 
identiske og bruken av regnskapsprinsipper er konsistent.
 Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres i balansen til 
kost pluss endringer i konsernets andel av netto eiendeler i selskapet 
etter anskaffelsen, minus eventuell nedskrivning. Resultatregnskapet 
reflekterer andelen av fortjeneste eller tap i de tilknyttede selskapene 
som finansposter. Når det har skjedd endringer som er regnskapsført 
direkte i det tilknyttede selskapets egenkapital, innregner konsernet sin 
andel av endringene og opplyser om dette i oppstillingen over endringer 
i egenkapitalen.
 Investeringen testes for verdifall på hver balansedag. En vesentlig 
eller lengre nedgang i virkelig verdi på investeringen indikerer 
at kostprisen på investeringen kanskje ikke kan gjenvinnes og at 
investeringen må nedskrives. En nedgang i virkelig verdi på mer enn 
20% vurderes å være vesentlig, mens en nedgang i virkelig verdi på 
mellom 10% og 20% vurderes spesifikt i hvert enkelt tilfelle. En nedgang i 
virkelig verdi på mindre enn 10% vurderes ikke å være vesentlig. Dersom 
nedgangen i virkelig verdi har vart mer enn 12 måneder, vurderes dette 

til å utgjøre en lengre nedgang. Nedgang i virkelig verdi i en periode 
på mellom 6 og 12 måneder vurderes spesifikt i hvert enkelt tilfelle. 
Nedgang i virkelig verdi i en periode mindre enn 6 måneder anses ikke å 
utgjøre en lengre nedgang.
 Verdifallet kan reverseres i en senere periode dersom grunnlaget for 
nedskrivningen ikke lenger er tilstede.
 Ved tap av betydelig innflytelse i det tilknyttede selskapet, måler og 
regnskapsfører konsernet den gjenværende investeringen til virkelig 
verdi. Differansen mellom den balanseførte verdien av det tilknyttede 
selskapet ved tap av betydelig innflytelse og virkelig verdi på den 
gjenværende investeringen og vederlag ved salg/avhending, blir 
resultatført.

Felleskontrollert virksomhet (joint ventures)
Konsernets investeringer i felleskontrollert virksomheter, inkludert 
felleskontrollert drift (olje- og gasslisenser), regnskapsføres 
ved å regnskapsføre sin andel av virksomhetens eiendeler, gjeld 
og kontantstrøm. Konsernet regnskapsfører sin andel av den 
felleskontrollerte virksomhetens individuelle inntekter og kostnader, 
eiendeler og gjeld og kontantstrøm under de respektive poster i 
konsernregnskapet.
 Konsernet regnskapsfører ikke sin andel av gevinst eller tap fra 
den felleskontrollerte virksomheten som oppstår fra konsernets kjøp 
av eiendeler fra den felleskontrollerte virksomheten, før den selger 
eiendelen til en tredjepart. Hvis et tap på transaksjonene gir bevis på en 
reduksjon i netto realiserbar verdi på omløpsmidler eller et verdifall, blir 
tapet umiddelbart kostnadsført.

Utenlandsk valuta
Funksjonell valuta
Konsernregnskapet utarbeides i norske kroner (NOK), som er funksjonell 
og presentasjonsvaluta for morselskapet.
 Poster inkludert i regnskapene til hvert datterselskap i konsernet 
blir opprinnelig ført i den funksjonelle valutaen, det vil si den valutaen 
som best reflekterer den økonomiske substansen i de underliggende 
hendelser og omstendigheter relevant for datterselskapet. 

Transaksjoner og balanseposter
Transaksjoner i andre valutaer blir omregnet til den funksjonelle valutaen 
ved bruk av valutakursen på transaksjonsdatoen. Fordringer og gjeld 
i annen valuta blir omregnet til funksjonell valuta til valutakursen på 
balansedatoen. Valutagevinst og – tap som oppstår fra oppgjør av 
slike transaksjoner og fra omregning av monetære eiendeler og gjeld 
regnskapsført i annen valuta, blir innregnet i resultatregnskapet. 
Realisert agio klassifiseres i resultatregnskapet i henhold til arten av de 
underliggende transaksjoner. 
 Valutagevinst og – tap som oppstår fra endringer i virkelig verdi 
på finansielle investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg, blir 
innregnet direkte i andre inntekter og kostnader frem til investeringen er 
avhendet. 
 Ved konsolidering blir valutadifferanser som oppstår fra omregning 
av netto investering i utenlandsk virksomhet, og på lån og andre 
valutainstrumenter som er ment å sikre slike investeringer, innregnet 
i andre inntekter og kostnader. Når en utenlandsk enhet blir solgt, blir 
slike valutadifferanser ført i resultatregnskapet som del av gevinst eller 
tap på salget.
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Selskaper i konsernet
Resultatregnskap og kontantstrømoppstillinger til datterselskaper, 
tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter som har en 
annen funksjonell valuta enn NOK, blir omregnet til NOK til periodens 
gjennomsnittlige valutakurs. Balansen blir omregnet til valutakursen 
på balansedatoen og omregningsdifferansen blir innregnet i andre 
inntekter og kostnader. Når en utenlandsk enhet blir solgt, blir slike 
omregningsdifferanser ført i resultatregnskapet som del av gevinst eller 
tap på salget.

Klassifisering av poster i balansen
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen 
ett år etter balansedato, samt poster som knytter seg til varekretsløpet 
hvis dette er senere. Den delen av den langsiktige gjelden som forfaller 
innen ett år, er klassifisert som kortsiktig gjeld. Aksjeinvesteringer holdt 
for salg er klassifisert som omløpsmidler, mens strategiske investeringer 
er klassifisert som anleggsmidler. Alle andre eiendeler klassifiseres som 
anleggsmidler.

Varige driftsmidler
Generelt
Eiendom, maskiner og inventar anskaffet av konsernet blir vurdert til 
historisk kost. Avskrivninger av andre eiendeler enn olje- og gassfelt 
blir beregnet lineært og justert for verdifall hvis dette oppstår. Varige 
driftsmidler er i balansen regnskapsført til kost fratrukket akkumulerte 
avskrivninger og eventuell nedskrivning. Tomter avskrives ikke, men 
andre anleggsmidler i bruk (ekskludert olje- og gassfelt) blir avskrevet 
lineært over 3-5 år. Forventet økonomisk levetid for varige driftsmidler 
blir vurdert ved hver balansedato og i tilfeller hvor det er nye 
forventninger, blir avskrivningsperioden endret tilsvarende. Endringen 
får ikke tilbakevirkende effekt. Forventet økonomisk levetid for olje- og 
gassfelt tilsvarer perioden med produksjon.
 Ordinære reparasjons- og vedlikeholdskostnader, definert som 
daglige vedlikeholdskostnader, blir belastet resultatregnskapet i 
den perioden de oppstår. Kostnader til vesentlige reparasjoner og 
vedlikehold er inkludert i eiendelens balanseførte verdi når det er 
sannsynlig at konsernet vil få fremtidige økonomiske fordeler som 
overstiger opprinnelig vurdert standard på ytelsen til den eksisterende 
eiendelen. Vesentlige reparasjoner og vedlikehold blir avskrevet over 
perioden frem til neste vesentlige reparasjon eller vedlikehold. 
 Gevinst og tap ved salg fastsettes ved å sammenligne salgssum med 
balanseført verdi og inkluderes i driftsresultatet. Eiendeler holdt for 
salg blir rapportert til det laveste av balanseført verdi og virkelig verdi 
fratrukket salgskostnader. 
 I en virksomhetssammenslutning innregnes varige driftsmidler til 
markedsverdi. For eiendom er markedsverdi estimert salgspris mellom 
to uavhengige parter i en transaksjon på armlengdes avstand, hvor 
begge parter har lik informasjon. Markedsverdi for maskiner, utstyr og 
inventar er basert på markedspriser for tilsvarende eiendeler.

Lånekostnader
Rentekostnader på lån som er tatt opp for å finansiere bygging av 
eiendom, maskiner og inventar blir balanseført i løpet av perioden som 
er påkrevd for å fullføre og forberede eiendelen for tiltenkt bruk, som vil 
være i utbyggingsfasen. Andre lånekostnader kostnadsføres etter hvert 
som de påløper. 
 Balanseføring av lånekostnader skjer månedlig basert på gjennom-
snittlig konsernrente for året. Renten beregnes på akkumulerte 
gjennomsnittlige aktiverte eiendeler for prosjektet for måneden. Den 

aktiverte lånerenten kan ikke overstige faktisk lånerente i hver periode.

Lete- og utbyggingskostnader knyttet til olje- og gassfelt
Selskapet benytter «successful efforts»-metoden ved regnskapsføring 
av lete- og utbyggingskostnader. Alle letekostnader (inkludert seismiske 
anskaffelser, seismiske studier, bruk av egen tid), med unntak av 
kostnader knyttet til erverv av lisenser og boring av letebrønner, blir 
kostnadsført løpende. 
 Kostnader knyttet til boring av letebrønner blir midlertidig balanseført 
i påvente av en evaluering av potensielle funn av olje- og gassreserver. 
Dersom det ikke blir funnet reserver, eller hvis funnene blir vurdert til 
ikke å være teknisk eller kommersielt utvinnbare, blir borekostnadene 
knyttet til letebrønner kostnadsført. Kostnader ved erverv av lisenser 
blir aktivert og vurdert for nedskrivning ved hver rapporteringsdato. 
3D seismikk, som skytes over et funnområde, blir aktivert dersom det 
er relatert til boring av brønner og målet er å samle inn mer informasjon 
om reservoaret, samt bidra til å avgjøre lokaliseringen av nye brønner 
innenfor funnområdet. 
 For regnskapsmessige formål, påbegynnes utbyggingsfasen 
når operatørskapet vedtar at feltet er kommersielt drivverdig. 
 Alle kostnader forbundet med utbygging av kommersielle 
olje- og/eller gassfelt blir aktivert, inkludert direkte kostnader/
egen tid. Oppstartskostnader blir kostnadsført løpende. Aktiverte 
utbyggingskostnader er klassifisert som materielle eiendeler.

Olje- og gassfelt
Aktiverte kostnader for olje- og gassfelt blir avskrevet ved bruk av 
produksjonsenhetsmetoden (UoP). Avskrivningssatsen tilsvarer 
forholdet mellom olje- og gassproduksjon i perioden og sikre og 
sannsynlige reserver (som forventes utvunnet i løpet av lisensperioden), 
hensyntatt de fremtidige investeringene som er nødvendige for å 
utvinne disse reservene. Alle endringer i reservene som påvirker 
produksjonsenhetsberegningene blir reflektert i de reviderte 
gjenværende sikre og sannsynlige reservene.

Avskrivning/dekomponering av enkeltdeler
Selskapet fordeler det beløpet som opprinnelig ble regnskapsført for en 
enhet av eiendom, maskiner og inventar til dets betydelige enkeltdeler, 
og avskriver hver slik enkeltdel separat. For eiendeler relatert til olje og 
gass, foretas det ingen dekomponering innenfor det enkelte felt. Dette 
skyldet at det for feltet som helhet defineres en utbyggingsløsning 
som omfatter blant annet letebrønner, produksjonsbrønner og 
injeksjonsbrønner. Reservene i feltet/reservoaret sees samlet i forhold til 
valgt produksjonsløsning.  
 I følge produksjonsdelingsavtalene selskapet har, går eiendomsretten 
på driftsmidler tilbake til staten når produksjonen opphører.

Immaterielle eiendeler
Avskrivning av immaterielle eiendeler tar utgangspunkt i følgende 
forventede økonomiske levetid: 
•	 Programvare	3-5	år
•	 Andre	immaterielle	eiendeler	5-10	år.	

Utgifter til leting og evaluering
IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser, krever at lete- og 
evalueringseiendeler skal klassifiseres som materielle eller immaterielle i 
henhold til de anskaffede eiendelenes art.
 Noen lete- og evalueringseiendeler skal klassifiseres som 
immaterielle, slik som lisensrettigheter og aktiverte letekostnader. Når 
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det kan påvises tekniske forutsetninger for og kommersiell levedyktighet 
av å utvinne oljen eller gassen, skal eiendelene reklassifiseres til 
materielle eiendeler og avskrives. Lete- og evalueringseiendeler som er 
klassifisert som immaterielle testes for nedskrivning før reklassifisering.
 Kostnader knyttet til boring av letebrønner blir midlertidig balanseført 
i påvente av en evaluering av potensielle funn av olje- og gassreserver. 
Dersom det ikke blir funnet reserver, eller hvis funnene blir vurdert til 
å ikke være teknisk eller kommersielt utvinnbare, blir borekostnadene 
knyttet til letebrønner kostnadsført. Kostnader ved erverv av lisenser blir 
aktivert og vurdert for nedskrivning ved hver rapporteringsdato.

Andre immaterielle eiendeler
Betalinger relatert til anskaffelse av lisenser, samt senere betalinger, 
balanseføres som anskaffelseskost på lisensene og avskrives over 
perioden med produksjon.

Nedskrivning av varige driftsmidler
Eiendom, maskiner og inventar og andre anleggsmidler blir årlig vurdert 
for potensielt verdifall og når hendelser eller endringer i omgivelsene 
tilsier at balanseført verdi på eiendeler er høyere enn virkelig verdi. 
Indikasjoner på verdifall kan være fall i oljepris, endringer i fremtidige 
investeringer eller endringer i reserveestimater.
 Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel 
eller en kontantgenererende enhet overstiger gjenvinnbart beløp. 
Olje- og gassfelt vurderes som én kontantgenererende enhet på 
feltnivå, alle andre eiendeler vurderes hver for seg. Gjenvinnbart beløp 
beregnes med referanse til diskontert fremtidig netto kontantstrøm 
som eiendelen forventes å generere. Kontantstrømmen blir diskontert 
med diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende 
markedsvurderinger på tidsverdien på pengene og risikoen spesifikk for 
eiendelen.
 En tidligere regnskapsført nedskrivning kan reverseres kun hvis det 
har oppstått endringer i estimatene brukt for å avgjøre gjenvinnbart 
beløp, men ikke til et høyere beløp enn om nedskrivning ikke tidligere 
hadde blitt regnskapsført. Slike reverseringer blir ført i resultatet med 
mindre eiendelen er regnskapsført til oppskrevet beløp. I disse tilfeller 
blir reverseringen behandlet som en positiv verdiregulering. Etter en 
slik reversering blir avskrivningsbeløpet justert i fremtidige perioder 
for å fordele eiendelens reviderte balanseførte verdi, minus eventuell 
restverdi, på et systematisk grunnlag over eiendelens fremtidige 
økonomiske levetid.

Farm in og Farm out
En farm in/farm out er en situasjon der en lisenshaver overfører hele eller 
deler av sin andel i en spesifikk lisens til en annen part mot at den andre 
parten skal yte en avtalt innsats i retur.  Dersom den andre parten skal 
bære kostnader i forbindelse med et forhåndsdefinert arbeidsprogram, 
kostnader som i motsatt fall skulle bli båret av lisenshaveren selv, 
overfører lisenshaver hele eller deler av sin andel til den andre parten. 
 Den andre parten aktiverer eller utgiftsfører lete-, bore- og 
utviklingskostnader som påløper i henhold til det regnskapsprinsipp 
som benyttes, f.eks successful efforts metoden eller full kost metoden. 
Den andre parten regnskapsfører ikke noen fordring, eller noen 
kostnader relatert til anskaffelsen av lisensandelen. Dette betyr at 
den andre parten kan ha aktiverte brønnkostnader uten å ha noen 
aktiverte kostnader i forbindelse med anskaffelse av lisensandelen. 
Lisenshaveren regnskapsfører ikke letekostnader eller andre kostnader 
som bæres av den andre parten. Det foretas ingen avsetning for 
fremtidige forpliktelser i forbindelse med en farm in/out avtale i lete- 

og evalueringsfasen, og det regnskapsføres ikke noe gevinst eller 
tap hos den overførende part. I utbyggingsfasen blir en farm in / out 
avtale behandlet som en transaksjon og regnskapsført til virkelig verdi, 
representert ved kostnadene som blir båret av motparten.

Bytte av lisenser
Situasjoner der én eller flere enheter av eiendom, anlegg og utstyr 
byttes mot én eller flere enheter av ikke-monetære eiendeler, eller en 
kombinasjon av disse, skal transaksjonen måles til virkelig verdi.
 Oljeselskaper kan bytte eierandeler i ulike lisenser som en del av en 
strukturering av sin portefølje. Slike bytteavtaler blir målt til virkelig 
verdi på transaksjonstidspunktet. Gevinst og tap resultatføres ved 
byttet.

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter, som ikke er derivater består av investeringer 
i gjelds- og egenkapitalinstrumenter, kundefordringer og andre 
fordringer, kontanter og kontantekvivalenter, lån, leverandørgjeld og 
annen gjeld. Disse er opprinnelig vurdert til virkelig verdi, som i de fleste 
tilfeller vil være lik anskaffelseskost. Etter opprinnelig vurdering, vil 
måling og regnskapsføring avhenge av type instrument og klassifisering. 
 Kontanter og bankinnskudd, herunder innskudd på særskilte vilkår, 
andre kortsiktige meget likvide investeringer med opprinnelig forfall 
på tre måneder eller mindre, samt kassekreditt utgjør kontanter og 
kontantekvivalenter. Kassekreditt er inkludert i kortsiktige lån i balansen.  
 Virkelig verdi av valutaterminkontrakter er basert på noterte 
markedskurser, dersom tilgjengelige. Dersom markedskurs ikke er 
tilgjengelig, fastsettes virkelig verdi ved å diskontere forskjellen mellom 
kontraktsmessig terminpris og nåværende terminpris for gjenværende 
løpetid for kontrakten, med risikofri rente (basert på statsobligasjoner).
 Virkelig verdi for rentebytteavtaler er basert på megleranslag. 
Anslagene er rimelighetsvurdert ved å diskontere de estimerte, 
fremtidige kontantstrømmene basert på vilkår og løpetid for hver 
kontrakt, ved å bruke markedsrente for et tilsvarende instrument på 
måletidspunktet. 
 Virkelig verdi for ikke-derivate finansielle forpliktelser, 
fastsettes for informasjonsformål og beregnes som nåverdien av 
fremtidige kontantstrømmer for renter og avdrag, diskontert med 
markedsrenten på balansedagen. For konvertible obligasjoner 
skilles konverteringsretten og lånet, og for lånet anvendes gjeldende 
markedsrente for tilsvarende lån uten konverteringsrett. For finansielle 
leieavtaler er markedsrenten basert på tilsvarende leieavtaler.

Investeringer og andre finansielle eiendeler
Alle vanlige kjøp og salg av finansielle eiendeler blir regnskapsført på 
handelsdatoen. 
•	 	Investeringer	klassifisert	som	tilgjengelig	for	salg	måles	til	virkelig	

verdi. Justeringer i virkelig verdi blir ført som en separat komponent 
av egenkapitalen frem til investeringen blir solgt, inndrevet eller 
på annen måte avhendet. På det tidspunktet blir akkumulert 
gevinst eller tap tidligere rapportert i egenkapitalen inkludert i 
resultatregnskapet. Nedskrivning på investeringer tilgjengelig for 
salg blir umiddelbart kostnadsført i resultatregnskapet, men alle 
etterfølgende reverseringer av nedskrivninger blir ikke kostnadsført 
i resultatregnskapet, men ført som endring i virkelig verdi i 
egenkapitalen. 

•	 	Investeringer	vurdert	til	virkelig	verdi	med	verdiendringer	over	
resultatet, blir målt til virkelig verdi, med endringer i virkelig verdi 
umiddelbart innregnet i resultatregnskapet. 
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•	 	Investeringer	klassifisert	som	lån	og	fordringer	blir	målt	til	amortisert	
kost ved bruk av effektiv rente-metoden. Denne klassifiseringen er 
brukt på ikke-derivate eiendeler med faste eller bestemte betalinger 
som ikke er notert i et aktivt marked. Gevinst og tap blir ført i 
resultatregnskapet når lånene og fordringene blir tatt ut av balansen 
eller nedskrevet, i tillegg til gjennom amortiseringsprosessen.

•	 	Investeringer	holdt	til	forfall	er	ikke-derivate	finansielle	eiendeler	
med faste eller bestemte betalinger og fast forfall, som konsernet har 
planer om og mulighet til å beholde frem til forfall. Disse eiendelene 
blir senere målt til amortisert kost. Kostnaden blir beregnet som 
beløpet opprinnelig regnskapsført fratrukket avdrag, pluss eller 
minus akkumulert avskrivning, med bruk av effektiv rente-metoden 
på alle differanser mellom opprinnelig regnskapsført beløp og forfalt 
beløp. Beregningen inkluderer alle gebyrer og honorarer betalt 
eller mottatt av partene som er en integrert del av effektiv rente, 
transaksjonskostnader og alle premier og rabatter.

For investeringer som aktivt handles i organiserte finansmarkeder, blir 
virkelig verdi fastsatt med referanse til børsens noterte markedspriser 
ved slutten av dagen på balansedatoen. For investeringer der det ikke 
er en notert markedspris, blir virkelig verdi fastsatt ved å bruke allment 
godkjente verdsettelsesteknikker. Vurderingene blir hovedsakelig 
innhentet fra eksterne parter (banker, andre finansielle institusjoner). 
I tilfeller hvor eksterne vurderinger ikke er tilgjengelig utføres 
vurderingene av konsernet.
 Amortisert kost blir beregnet ved å ta hensyn til eventuell 
rabatt eller premie på anskaffelsen over årene frem til forfall. For 
investeringer regnskapsført til amortisert kost, blir gevinst og tap ført i 
resultatregnskapet når investeringene blir fraregnet eller nedskrevet, i 
tillegg til gjennom amortiseringsprosessen. 

Nedskrivning av finansielle eiendeler
Konsernet vurderer ved hver balansedag om det finnes objektive 
indikasjoner for at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle 
eiendeler har falt i verdi. En finansiell eiendel eller gruppe av 
finansielle eiendeler anses å ha falt i verdi dersom, og kun dersom 
det finnes objektive indikasjoner på verdifall som et resultat av en 
eller flere hendelser som har inntrådt etter første gangs innregning av 
eiendelen, og dette påvirker påliteligheten av den estimerte fremtidige 
kontantstrømmen. 
 En vesentlig eller lengre nedgang i virkelig verdi på en tilgjengelig 
for salg investering indikerer at kostprisen på investeringen kanskje ikke 
kan gjenvinnes og at investeringen må nedskrives. En nedgang i virkelig 
verdi på mer enn 20% vurderes å være vesentlig, mens en nedgang i 
virkelig verdi på mellom 10% og 20% vurderes spesifikt i hvert enkelt 
tilfelle. En nedgang i virkelig verdi på mindre enn 10% vurderes ikke å 
være vesentlig. Dersom nedgangen i virkelig verdi har vart mer enn 12 
måneder, vurderes dette til å utgjøre en lengre nedgang. Nedgang i 
virkelig verdi i en periode på mellom 6 og 12 måneder vurderes spesifikt 
i hvert enkelt tilfelle. Nedgang i virkelig verdi i en periode mindre enn 6 
måneder anses ikke å utgjøre en lengre nedgang.
 Dersom det er objektive indikasjoner på verdifall for finansielle 
eiendeler ført til amortisert kost, måles verdifallet ved å sammenligne 
eiendelens bokført verdi mot nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. 
Nåverdien av fremtidige kontantstrømmer diskonteres ved bruk av 
eiendelens opprinnelige effektive rentesats. Dersom et lån har en 
variabel rentesats (flytende rente), brukes den nåværende effektive 
rentesats ved måling av verdifall.

Fraregning av finansielle eiendeler og gjeld 
En finansiell eiendel blir fraregnet hvis: 
•	 	Retten	til	å	motta	kontantstrømmer	fra	eiendelen	ikke	lenger	er	

tilstede
•	 	Konsernet	beholder	retten	til	å	motta	kontantstrøm	fra	eiendelen,	

men har påtatt en forpliktelse til å innløse den fullt ut uten materiell 
forsinkelse til en tredjepart i henhold til en ”pass-through” avtale, eller

•	 	Konsernet	har	overført	retten	til	å	motta	kontantstrøm	fra	eiendelen	
og enten (a) har overført tilnærmet all risiko eller utbytte fra 
eiendelen, eller (b) har verken overført eller beholdt  tilnærmet 
all risiko og utbytte for eiendelen, men har overført kontroll over 
eiendelen.

 Finansiell gjeld anses avhendet når forpliktelsen i henhold til avtalen 
er oppfylt, kansellert eller utløper. Et obligasjonslån fraregnes når det 
blir tilbakekjøpt.

Regnskapsføring av derivater og sikrings transaksjoner
Derivater blir ved første gangs regnskapsføring ført til virkelig verdi. 
Deretter revalueres posten ved hver regnskapsavleggelse. Visse 
derivater, selv om de gir effektiv sikring ifølge konsernets finansielle 
retningslinjer, kvalifiserer ikke til sikringsbokføring etter de spesifikke 
reglene i IAS 39, og blir regnskapsført som finansielle eiendeler 
eller gjeld til virkelig verdi, med verdiendringer ført mot resultatet. 
Verdiendringene klassifiseres som finanskostnad eller finansinntekt.
 I den grad derivat kontrakter på egne aksjer inneholder en forpliktelse 
til å gjøre opp i kontanter eller andre finansielle eiendeler, blir den 
finansielle forpliktelsen for innfrielsesbeløpet regnskapsført som en 
forpliktelse med en korresponderende postering mot egenkapital.
 Et innebygd derivat er en komponent av et hybrid (kombinert) 
instrument som også inkluderer en ikke-derivat hovedkontrakt, med den 
effekten at noen av kontantstrømmene i det kombinerte instrumentet 
varierer på en måte som ligner frittstående derivater. Innebygde 
derivater separeres fra hovedkontrakten og regnskapsføres som 
derivater til virkelig verdi, kun hvis (a) de økonomiske karakteristikkene 
og risikoen til de innebygde derivater ikke er nært knyttet til 
hovedkontrakten, (b) et separat instrument med samme betingelser 
som det innebygde derivatet ville oppfylle definisjonen av et derivat, og 
(c) det hybride (kombinerte) instrumentet ikke er målt til virkelig med 
endringer i virkelig verdi til resultatet. Når et obligasjonslån inneholder 
en opsjon på førtidig tilbakebetaling, gjøres det en vurdering av om 
opsjonen er nært relatert til selve obligasjonslånet. Om opsjonen er nært 
relatert eller ikke, er avhenger av forskjellen mellom opsjonspremien og 
amortisert kost på tilbakebetalingstidspunktet. 
 Pr. 31. desember 2009 har konsernet ingen sikrings instrumenter for 
regnskapsmessige formål. 

Andre langsiktige fordringer
Andre langsiktige fordringer blir vurdert til netto nåverdi når det er 
lenge til forventet betaling, og de ikke er rentebærende.

Kundefordringer
Kundefordringer blir regnskapsført til forventet realiserbar verdi, som er 
det opprinnelige fakturabeløpet minus en avsetning for mulig tap for alle 
ikke-inndrivbare beløp. En avsetning foretas når det er objektivt bevis 
på at konsernet ikke vil være i stand til å samle innfordringen. Tap på 
fordringer nedskrives når de identifiseres.
 Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer, med unntak 
av anleggskontrakter under utførelse, beregnes som nåverdi av 
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fremtidige kontantstrømmer, diskontert med markedsrenten på 
balansedagen.

Aksjekapital
Ordinære aksjer
Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter, som 
er direkte henførbare til utstedelse av ordinære aksjer og 
aksjeopsjoner, innregnes som en reduksjon av egenkapital 
(overkursfond) netto etter eventuell skatt.

Kjøp av egne aksjer
Når aksjekapital innregnet som egenkapital kjøpes tilbake, 
innregnes vederlaget, inkludert direkte henførbare kostnader, som 
en reduksjon av egenkapitalen, netto etter skatt. Aksjene som 
er kjøpt klassifiseres som egne aksjer, presenteres separat, og 
reduserer total egenkapital. Når egne aksjer selges, eller utstedes 
på nytt, innregnes mottatt beløp som en økning i egenkapitalen, 
og gevinst eller tap som følge av transaksjonen overføres til/fra 
opptjent egenkapital. 

Finansinntekter og – kostnader
Finansinntekter består av renteinntekt på finansielle investeringer 
(inkludert finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for 
salg), mottatt utbytte, salgsgevinst knyttet til finansielle eiendeler 
tilgjengelige for salg, endring i virkelig verdi av finansielle 
eiendeler til virkelig verdi over resultatet, samt gevinst på 
sikringsinstrumenter innregnet i resultatet. Utbytte innregnes i 
resultatet når det vedtas av generalforsamlingen i selskapet det 
mottas fra.
 Finanskostnader består av rentekostnader på lån, renteeffekten 
på neddiskonterte avsetninger, endringer i virkelig verdi av 
finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, resultatført 
verdifall på finansielle eiendeler og resultatført tap på 
sikringsinstrumenter.
 Valutagevinster og – tap rapporteres som henholdsvis 
finansinntekter og - kostnader.

Leieavtaler
Leie av eiendom, maskiner og inventar der konsernet har mer 
eller mindre all risiko og fordel av eierskapet, blir klassifisert som 
finansielle leieavtaler. Finansielle leieavtaler blir balanseført ved 
inngåelsen av leieavtalen til det laveste av virkelige verdi på den 
leide eiendom og nåverdien avminsteleien. De korresponderende 
leieforpliktelsene, etter finanskostnader, inkluderes i andre 
langsiktige rentebærende forpliktelser. Hver leiebetaling 
allokeres mellom gjeld og finanskostnad, der renteelementet 
av finanskostnaden blir belastet resultatregnskapet i løpet av 
leieperioden for å produsere en konstant periodisk rente på 
gjenstående balanse av forpliktelsen for hver periode. Eiendom, 
maskiner og inventar anskaffet under finansielle leieavtaler blir 
avskrevet over det korteste av økonomisk levetid eller leieperiode. 
 Leieavtaler der en betydelig andel av risiko og utbytte av 
eierskapet blir beholdt av utleier, blir klassifisert som operasjonelle 
leieavtaler. Betalinger under operasjonelle leieavtaler blir belastet 
resultatregnskapet lineært over leieavtalens periode.

Varelager
Varelager, bortsett fra beholdning av olje, blir vurdert til laveste 

av anskaffelseskost og netto realiserbar verdi. Anskaffelseskost 
fastsettes etter FIFO-metoden. Kost på ferdigvarer og varer under 
tilvirkning består av råmaterialer, direkte arbeid, andre direkte 
kostnader og tilhørende faste kostnader (med utgangspunkt i 
vanlig driftskapasitet) men ekskluderer lånekostnader. Netto 
realiserbar verdi er estimert salgspris i en vanlig salgstransaksjon, 
minus estimerte kostnader for fullførelse og estimerte 
salgskostnader.
 Petroleumsprodukter og over/underlift av råolje verdsettes til 
netto realiserbar verdi.
 Dersom konsernet har løftet og solgt mindre olje og gass enn sin 
eierandel når salgsmetoden benyttes, utsettes kostnadsføringen 
og produksjonskostnadene klassifiseres som varelager.
 Virkelig verdi av varelager overtatt i en virksomhets-
sammenslutning er estimert salgspris i ordinær virksomhet 
fratrukket utgifter til ferdigstilling og salg, tillagt en fortjeneste-
margin basert på nødvendig innsats for å ferdigstille og selge 
varelageret.

Rentebærende forpliktelser
Alle lån blir opprinnelig regnskapsført til anskaffelseskost, som 
er virkelig verdi på det som mottas minus utstedelseskostnader 
tilknyttet lånet.
 Etter første gangs regnskapsføring, blir rentebærende lån 
senere målt til amortisert kost ved bruk av effektiv rente-metoden; 
alle differanser mellom provenyer (etter transaksjonskostnader) 
og innløsningsverdi blir ført i resultatregnskapet i løpet av 
perioden til forfall. Amortisert kost blir beregnet ved å ta hensyn 
til alle utstedelseskostnader, og enhver rabatt eller premie på 
oppgjørsdato.
 Gevinst og tap blir ført i resultatregnskapet når lånene og 
fordringene fraregnes eller nedskrives, i tillegg til gjennom de 
amortiserte beløp.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter fra produksjon av olje og gass blir regnskapsført 
på grunnlag av konsernets netto deltakerandel i disse feltene, 
uavhengig av om produksjonen blir solgt (rettighetsmetoden). 
Inntektsføring etter rettighetsmetoden skjer på basis av faktisk 
produksjon i perioden og skjer når eiendomsretten er overført 
til kunden. I den grad rettighetsmetoden ikke kan benyttes, må 
salgskriteriene i IAS 18 være oppfylt for å kunne inntektsføre.
 Mer-/mindreuttak av olje og gass følger rettighetsmetoden 
og vurderes til netto salgsverdi på balansedatoen. Mer-/
mindreuttak beregnes som differansen mellom selskapets andel 
av produksjonen og dets faktiske salg, og er klassifisert som annen 
kortsiktig gjeld/andre kortsiktige fordringer.
 Inntekter fra tjenester blir regnskapsført når tjenesten er utført. 
 Inntekter fra leieavtaler blir regnskapført over avtalenes 
leieperiode. Inntekter fra andre aktiviteter regnskapsføres når 
eiendomsretten overføres til kunden.

Produksjonsdelingsavtaler/-kontrakter (PSA/PSC)
I mange land forblir eierskapet til uutnyttede petroleumsreserver 
igjen hos staten, mens leting og produksjon derimot utføres av 
private kontraktører under en spesifikk produksjonsdelingsavtale, 
eller PSA/PSC. PSA/PSC er vanligvis en kontrakt mellom 
en oljeprodusent og vertsmyndighetene som regulerer 
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rettighetene og pliktene til begge parter med tanke på driften av en 
produksjonsblokk, og regulerer spesielt hvordan inntekten fra oljen 
som produseres skal deles mellom myndighetene og de kontraherende 
oljeprodusenter. DNO opererer for tiden under PSAer/PSCer i Yemen og 
Irak. 
 Under PSAer/PSCer, bærer DNO, på linje med andre med deltakere, 
typisk all risiko og kostnad for leting, utvikling og produksjon. Til 
gjengjeld, hvis letingen er vellykket, får DNO tilbake summen av sine 
investeringer og driftskostnader (”cost oil”) fra en prosentandel av 
produksjon og salg av de tilknyttede hydrokarboner. DNO er også 
berettiget til å motta en andel av produksjonen som overstiger cost oil 
(”profit oil”). Delingen av cost oil og profit oil varierer mellom deltakerne 
og myndighetene fra kontrakt til kontrakt. 
 Summen av cost oil henførbart til DNOs andel av kostnader og DNOs 
andel av profit oil, representerer DNO’s rettighet til olje produsert under 
en PSA/PSC.
 Under en PSA/PSC mottar myndighetene vanligvis andeler av 
oljen produsert i flere trinn. Vanligvis er det en andel av brutto 
oljeproduksjonen (en royalty) som betales til et statlig organ, før 
overføring til cost oil. Som beskrevet ovenfor vil myndighetene også 
ha en spesifikk andel av profit oil, og i noen tilfeller vil en virksomhet 
kontrollert av myndighetene, ha sin andel i tillegg. Summen av royalty 
og myndighetenes andel av profit oil, inkludert det som går til den 
myndighetskontrollerte virksomheten, representerer ”Government take” 
av olje produsert under en PSA/PSC.
 DNO regnskapsfører sin deltakelse i PSAer/PSCer etter ”net 
entitlement metoden” (rettighetsmetoden). ”Net entitlement metoden” 
tilsier at DNO kun regnskapsfører sin deltakerandel av olje produsert 
som driftsinntekter, etter fradrag for myndighetenes andel. 

Skattekostnad
Skattekostnad består av betalbar skatt og endringer i utsatt skatt. 
Betalbare skatter blir beregnet basert på skattbart overskudd til 
gjeldende skattesats.
 Utsatt skatt/utsatt skattefordel blir beregnet på alle skattbare 
midlertidige forskjeller, bortsett fra i de tilfeller der begge av de 
følgende forholdene er tilfredsstilt:
•	 	konsernet	er	i	stand	til	å	kontrollere	tidsforløpet	av	reverseringen	av	

de midlertidige forskjellene, og
•	 	det	er	sannsynlig	at	de	midlertidige	forskjellene	ikke	vil	reverseres	i	

overskuelig fremtid.
 Utsatt skattefordel relatert til fremførbart skattemessig underskudd 
blir regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelig 
med fremtidige skattemessige overskudd til å nyttiggjøre skattefordelen. 
Ved hver balansedato utfører konsernet en vurdering av sine urealiserte 
utsatte skattefordeler og verdien de har oppnådd. Selskapet innregner 
tidligere urealiserte utsatte skattefordeler i den grad det har blitt 
sannsynlig at selskapet kan benytte seg av de utsatte skattefordelene. 
På lik linje vil konsernet redusere sine utsatte skattefordeler i den grad 
det ikke lenger kan nyttiggjøre seg disse. 
 Utsatt skatt og utsatt skattefordel måles på grunnlag av forventede 
fremtidige skattesatser gjeldende for selskapene i konsernet. Utsatt 
skatt og utsatt skattefordel motregnes innenfor samme skatteregime 
bare dersom skatt kan utlignes mellom selskapene ved bruk av 
konsernbidrag.
 Utsatt skatt og utsatt skattefordel blir regnskapsført uavhengig av 
når forskjellene blir reversert og blir innregnet til nominell verdi og 
klassifisert som anleggsmidler (langsiktig gjeld) i balansen. 

 Betalbare skatter og utsatt skatt blir regnskapsført direkte i 
egenkapitalen i den grad de relaterer seg til poster som blir direkte 
belastet egenkapitalen. 
 
Produksjonsdelingsavtaler/Produksjonsdelings-
kontrakter (PSA/PSC)
DNO regnskapsfører sin deltakelse i PSAer/PSCer etter 
rettighetsmetoden. Se beskrivelsen under inntektsførings prinsipper 
ovenfor for mer informasjon.
 En PSA/PSC kan også påvirke betaling av selskapsskatt. Vanligvis 
er kontraktøren ansvarlig for nasjonal selskapsskatt på skattbart 
overskudd, som, under en vellykket drift, vil være en funksjon av 
andelen av profit oil (tar hensyn til at kostnadene over tid vil dekkes inn 
gjennom cost oil). Imidlertid inkluderer noen PSAer/PSCer klausuler 
om at selskapsskatt skal betales ut av myndighetenes andel. I den 
grad myndighetenes andel omfatter en andel ment å dekke DNO’s 
selskapsskatt, klassifisert som skatt ifølge IAS 12 definisjon, presenterer 
DNO dette elementet som skattekostnad med en korresponderende 
økning i inntekt.   

Ytelser til ansatte
Pensjonsforpliktelser
Konsernet har for tiden kun tilskuddsbaserte planer. For tilskuddsbaserte 
pensjonsordninger betales tilskudd til pensjonsforsikringsplaner og 
belastes resultatregnskap i perioden som tilskuddene relaterer seg til. 
Når tilskuddene er betalt, er det ingen ytterligere betalingsforpliktelser.

Aksjeopsjoner
DNO har en syntetisk opsjonsordning for sine ansatte. Opsjonene gjøres 
opp i kontanter og er verdsatt til virkelig verdi ved bruk av Black & 
Scholes metoden. Opsjonene kostnadsføres over opptjeningsperioden.

Avsetninger og Betingede Forpliktelser
En avsetning blir regnskapsført når konsernet har en faktisk forpliktelse 
(juridisk eller antatt) som en følge av en tidligere hendelse, det er 
sannsynlig (for eksempel mer sannsynlig enn at det ikke skjer) at 
økonomiske ytelser vil bli påkrevd for å gjøre opp forpliktelsen, og 
forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Avsetninger vurderes ved hver 
balansedato og justeres for å reflektere beste estimat. 
 Avsetningsbeløpet er nåverdien på den risikojusterte kostnaden som 
er forventet for å gjøre opp forpliktelsen. Nåverdien fastsettes ved å 
bruke estimert risikofri rente som diskonteringssats. Ved diskontering 
blir balanseført verdi av avsetningene økt i hver periode for å reflektere 
diskonteringen ettersom tiden går. Denne økningen kostnadsføres som 
en rentekostnad.
 Betingede forpliktelser regnskapsføres ikke, men opplyses om i 
note med mindre den økonomiske forpliktelsen vurderes som svært 
usannsynlig.

Fremtidige fjerningsforpliktelser
Avsetninger for fjerningsforpliktelser for produksjon av olje og gass 
blir regnskapsført fullt ut. Beløpet som er regnskapsført er nåverdien 
av den estimerte fremtidige kostnaden bestemt ut fra lokale forhold og 
krav. Et anleggsmiddel med et beløp tilsvarende som avsetningen blir 
også regnskapsført. Dette blir senere avskrevet som del av produksjons- 
og transportfasilitetene. Fjerningsavsetningen amortiseres mot den 
diskonterte forpliktelsen hvor amortisert beløp føres som rentekostnad. 
Det benyttes en modifisert rentesats som tilsvarer konsernets 
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gjeldsfinansieringsrente. 
 Avsetningen og diskonteringssatsen blir vurdert ved hver 
balansedato. I henhold til IFRIC 1.5, skal endringer i målingen av de 
fremtidige fjerningsforpliktelsene som er resultat av endringer i den 
estimerte tidsplanen, eller det estimerte beløpet for den utgående 
strømmen av ressurser som omfatter økonomiske fordeler som 
kreves for å gjøre opp plikten, eller en endring i diskonteringsrenten, 
legges til eller trekkes fra den tilknyttede eiendelens anskaffelseskost 
i inneværende periode. Endringer i estimerte fremtidige 
fjerningsforpliktelser vil påvirke både kostverdien på eiendelen og 
resultatregnskapet i perioden estimatet blir endret.
 

Segmentrapportering
Selskapet har identifisert sine rapporteringssegmenter basert på 
den informasjon som gis til konsernets øverste beslutningstaker. De 
rapporterte segmenter tilbyr produkter eller tjenester innen et bestemt 
økonomisk miljø som er gjenstand for risiki og avkastninger som er 
forskjellig fra de som opererer i andre økonomiske miljøer. Konsernet 
har identifisert sine segmenter basert på risiko og avkastning innenfor 
virksomhetene og basert på lokalisering av konsernets eiendeler og 
drift.
 Konserninterne priser mellom geografiske segmenter fastsettes 
på armlengdes basis på en måte som er lik som transaksjoner med 
tredjeparter.

Anleggsmidler som holdes for salg
Anleggsmidler som holdes for salg er klassifisert som holdt for salg når 
dets regnskapsførte verdi høyst sannsynlig vil bli dekket hovedsakelig 
gjennom en salgstransaksjon heller enn fortsatt bruk. Slike eiendeler 
måles til laveste av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket 
salgskostnader.

Avhendet virksomhet
En avhendet virksomhet er et resultat av en avgjørelse, 
overensstemmende med en enkelt avhendingsplan, om å avhende 
en virksomhet som består av et separat virksomhetsområde, hvor 
eiendeler minus gjeld og netto finansielle resultater kan identifiseres 
fysisk, operasjonelt og for finansielle rapporteringsformål. Gevinst 
eller tap før skatt på salg av avhendet virksomhet, samt resultatene fra 
den avhendede virksomheten, er vist som en separat post i konsernets 
resultatregnskap.

Resultat per aksje
Beregning av resultat per aksje tar utgangspunkt i resultat henførbart 
til ordinære aksjonærer ved bruk av vektet gjennomsnittlig antall aksjer 
utestående i løpet av året, etter fradrag for gjennomsnittlig antall 
egne aksjer holdt i perioden. Beregning av utvannet resultat per aksje 
samsvarer med beregning av ordinært resultat per aksje, men beregner 
effekten av potensiell utvanning for alle ordinære aksjer som var 
utestående i løpet av perioden, det vil si:
•	 	periodens	nettofortjeneste	som	kan	henføres	til	ordinære	aksjer,	økes	

med rente som er regnskapsført i perioden for potensiell utvanning 
av ordinære aksjer, og justert for andre endringer i inntekter eller 
kostnader som vil oppstå fra konvertering av potensiell utvanning av 
de ordinære aksjene

•	 	vektet	gjennomsnittlig	antall	ytterligere	ordinære	aksjer	som	ville	
vært utestående forutsatt konvertering av alle potensielle utvannede 
ordinære aksjer, øker det vektede gjennomsnittlige utestående antall 

ordinære aksjer. 
Utvanningseffekten beregnes ved å ta gjennomsnittlig markedsverdi av 
ordinære aksjer gjennom året minus utøvelsesprisen for opsjonene.

Nærstående parter
En part er nærstående part til et foretak dersom denne parten, direkte 
eller indirekte, har mulighet til å kontrollere eller utøve betydelig 
innflytelse over foretakets finansielle eller operasjonelle avgjørelser. En 
part kan også være nærstående dersom parten er under samme kontroll 
som foretaket.
 Transaksjoner mellom nærstående parter er en overføring av 
ressurser, tjenester eller plikter, uavhengig av om det tas en pris for 
dette eller ikke. Alle transaksjoner mellom nærstående parter foretas 
etter ”armlengde” prinsippet, det vil si til estimert markedspris. For 
ytterligere informasjon om nærstående parter, se note 23.

Sammenligningstall
Ved behov har sammenligningstall blitt justert for å være i 
overensstemmelse med endringer i presentasjonen av inneværende år.

Tolkninger av relevante IFRS og IFRIC som ennå ikke  
er tatt i bruk 
De følgende standarder og fortolkninger er relevante for konsernet:

IFRS 3 (revidert) Virksomhetssammenslutninger
Endringer i standarden som trer i kraft for regnskapsår som begynner 
1. juli 2009 eller senere og vil påvirke størrelsen på bokført goodwill, 
resultat i den perioden virksomhetssammenslutningen skjer og i 
senere perioder. Endringene i standarden har ikke tilbakevirkende 
kraft. Endringene er ikke forventet å ha noen vesentlig innvirkning på 
konsernregnskapet.

IAS 27 (revidert) Konsernregnskap og separat 
finansregnskap
Den reviderte standarden krever at endringer i eierandel i 
datterselskaper regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon. 
Endringene trer i kraft for regnskapsår som begynner 1. juli 2009 eller 
senere. Endringene er ikke forventet å ha noen vesentlig innvirkning på 
konsernregnskapet.

IAS 32 Finansielle instrumenter – presentasjon 
Endringer i standarden som trer i kraft 1. februar 2010 vil medføre 
at det innføres unntak fra gjeldsdefinisjonen for enkelte rettigheter, 
herunder tegningsretter, som er utstedt i annen valuta enn funksjonell 
valuta. Endringene er ikke forventet å ha noen vesentlig innvirkning på 
konsernregnskapet.

IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling
Endringen i standarden som trer i kraft 1. juli 2009 gir nærmere 
veiledning om hvordan bestemmelsen om at deler av kontantstrømmer 
og virkelig verdi kan utpekes som sikringsobjekt skal anvendes. 
Endringen er ikke forventet å ha noen vesentlig innvirkning på 
konsernregnskapet.

IFRS årlig forbedringsprosjekt 2008-2010
Det årlige forbedringsprosjektet inneholder en rekke forbedringer som 
påvirker 12 standarder. Prosjektet gir mulighet til å foreta nødvendige, 
men ikke presserende forbedringer av IFRSene. Endringene trer i kraft 
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for regnskapsår som begynner 1. juli 2009 eller senere og det er ikke 
forventet at forbedringsprosjektet vil ha noen vesentlig innvirkning på 
konsernregnskapet.

IFRIC 16 Sikring av nettoinvesteringen i en utenlandsk 
virksomhet
IFRIC 16 trer i kraft for regnskapsår som begynner 1. oktober 2009 
eller senere og klargjør regnskapsmessig behandling av sikring 
av nettoinvestering. Denne inkluderer det faktum at sikring at 
nettoinvesteringer relaterer seg til forskjellig funksjonell valuta og ikke 
presentasjonsvaluta, samt at sikringsinstrumenter kan eies hvor som 
helst i konsernet. Det er ikke forventet at fortolkningen vil ha vesentlig 
innvirkning på konsernregnskapet.

IFRIC 17 Utdeling av ikke-monetære eiendeler til eiere
Fortolkningen trer i kraft for regnskapsår som begynner 1. november 
2009 eller senere og skal anvendes prospektivt. Fortolkningen gjelder 
regnskapsføring av tingsutbytte, herunder fisjoner som er jevndeling. 
Tingsutbytte skal regnskapsføres til virkelig verdi med resultatføring av 
gevinst. Det er ikke forventet at fortolkningen vil ha vesentlig innvirkning 
på konsernregnskapet.
 
DNO forventer ikke å tidligimplementere noen standarder, endringer 
eller fortolkninger.

Note 2 || Segmentinformasjon

2009 - NOK mill Note NE YEM KUR AFR Sum rapp. 
segm.

Ikke all./
elimin. Konsern

Resultatregnskapsinformasjon
Eksternt salg 3  -    702.0  167.0  -    869.0  -    869.0 

Segment-interne salg  -    7.5  8.0  2.2  17.7  -17.7  -   

Varekostnad 4  -    -500.0  -158.7  -0.1  -658.7  -0.6  -659.3 

Brutto fortjeneste  -    209.5  16.4  2.1  228.0  -18.3  209.7 

Andre driftsinntekter  -    -    7.8  -    7.8  0.4  8.1 

Tariff- og transportkostnader  -    -36.9  -    -    -36.9  -    -36.9 

Administrative kostnader 5  -1.3  -1.6  -145.2  -    -148.0  -51.9  -199.9 

Andre driftskostnader 5  -  -    -    -2.6  -2.6  -1.8  -4.3 

Letekostnader 6  -0.7  -112.3  -10.1  -32.7  -155.8  -  -155.8 

Netto gevinst fra salg av varige driftsmidler  -    -    -    -    -    -    -   

Finanskostnader - netto (eks. rente, gevinst/
(tap) på salg av aksjer)  -1.3  -36.9  9.4  -    -28.8  466.8  438.1 

Segmentresultat  -3.3  21.9  -121.8  -33.1  -136.3  395.2  259.0 

Andel av resultat  tilknyttede selskaper 10  -62.9  -    -    -    -62.9  -    -62.9 

Renter - netto  -171.1 

Gevinst/(tap) salg av aksjer  3.0 

Skattekostnad 8  -297.6 

Resultat  -269.6 

DNO har identifisert sine rapporteringssegmenter basert på den informasjon som gis til konsernets øverste beslutningstaker. De rapporterte 
segmentene tilbyr produkter eller tjenester innenfor et bestemt økonomisk miljø hvor risiki og avkastning er forskjellig fra de som opererer i andre 
økonomiske miljøer. Konsernet har identifisert sine segmenter basert på risiko av avkastning innenfor virksomheten, og basert på lokalisering av 
konsernets eiendeler og drift. Salg mellom segmenter er basert på armlengde prinsippet.     
     
DNO’s rapporteringssegmenter består av Nord-Europa (NE), Yemen (YEM), den kurdiske regionen av Irak (KUR) og Afrika (AFR).    
      
Segmentet Nord-Europa (NE) inkluderer drift i Storbritannia. Driften i Norge ble solgt i 2007. Andel av resultat fra tilknyttet selskap er inkludert 
i segmentet NE frem til november (se note 10). Segmentet Afrika (AFR) inkluderer både Ekvatorial-Guinea og Mosambik, der DNO deltar i en 
blokk i hvert land. Yemen (YEM) består av Yemen (7 blokker) og Syria. All olje i Yemen og Kurdistan selges til én kunde som er ansvarlig for videre 
distribusjon.     
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2009 - NOK mill Note NE YEM KUR AFR Sum rapp. 
segm.

Ikke all./
elimin. Konsern

Balanseinformasjon
Investeringer i perioden  -    39.6  630.5  1.1  671.2  0.4  671.6 

Varige driftsmidler  0.6  381.7  1,963.1  55.2  2,400.5  1.8  2,402.4 

Varelager  -    -    157.4  -    157.4  -    157.4 

Andre eiendeler  39.8  271.6  777.4  2.8  1,091.6  741.1  1,832.7 

Sum segmenteiendeler (eks. utsatt 
skattefordel, rentebærende fordringer)

 40.4  653.3  2,897.8
 

 58.0
 

 3,649.5
 

 742.9
 

 4,392.4
 

Ikke-allokerte eiendeler  -   

Sum konsoliderte eiendeler  4,392.4 

Sum segmentgjeld (eks. skatteforpliktelser, 
rentebærende gjeld)

 2.3
 

 67.6
 

 805.0
 

 –
 

 874.9
 

 59.3
 

 934.2
 

Ikke-allokert gjeld  1,879.5 

Sum konsolidert gjeld  2,813.7 

Annen segmentinformasjon
Produksjon (net entitlement - mboe)  -    1,955.6  1,108.1  -    3,063.7  -    3,063.7 

Salg av olje  -    702.0  167.0  -    869.0  -    869.0 

Løftekostnader  -    -261.7  -96.6  -    -358.3  -    -358.3 

Løftekostnader (USD per fat)  -    -15.3  -9.3  -    -13.0  -    -13.0 

Amortisering og avskrivning  -    -238.2  -62.1  -0.1  -300.4  -0.6  -300.9 

Netback (inkludert innbetaling fra salg av 
eiendeler)

 -2.0
 

 204.9  -69.1
 

 -33.0
 

 100.7
 

 -71.0
 

 29.8
 

2008 - NOK mill Note NE YEM KUR AFR Sum rapp. 
segm.

Ikke all./
elimin. Konsern

Resultatregnskapsinformasjon
Eksternt salg 3  -    1,073.7  288.3  -    1,362.0  14.2  1,376.2 

Segment-interne salg  -    22.7  29.9  0.3  53.0  -53.0  -   

Varekostnad 4  -    -579.8  -165.3  -  -745.1  -0.3  -745.5 

Brutto fortjeneste  -    516.6  152.9  0.3  669.8  -39.1  630.7 

Andre driftsinntekter  -    -    0.1  -    0.1  -    0.1 

Tariff- og transportkostnader  -    -33.2  -    -    -33.2  -    -33.2 

Administrative kostnader 5  -6.6  -0.6  -3.5  -    -10.8  -22.6  -33.4 

Andre driftskostnader 5  -0.6  - - -  -0.7  -    -0.7 

Nedskrivning olje- og gass driftsmidler 9  -    -197.9  -    -    -197.9  -    -197.9 

Letekostnader 6  -1.0  -188.6  -111.6  -53.9  -356.8  -    -356.8 

Netto gevinst fra salg av varige driftsmidler  -    -    -    -    -    -0.1  -0.1 

Finanskostnader - netto (eks. rente, gevinst/
(tap) på salg av aksjer)

 -708.6  42.0  -6.5  -    -673.2  38.0  -635.2 

Segmentresultat  -716.8  138.3  31.3  -53.6  -602.6  -23.9  -626.4 

Andel av resultat  tilknyttede selskaper 10  83.3  -    -    -    83.3  -    83.3 

Renter - netto  -155.7 

Gevinst/(tap) salg av aksjer  9.0 

Skattekostnad 8  -214.0 

Resultat -903.9 
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2008 - NOK mill Note NE YEM KUR AFR Sum rapp. 
segm.

Ikke all./
elimin. Konsern

Balanseinformasjon
Investeringer i perioden  -    373.3  874.9  -6.0  1,242.1  1.8  1,243.9 

Varige driftsmidler  0.6  628.6  2,422.6  65.7  3,117.5  2.0  3,119.6 

Varelager  -    -    50.7  -    50.7  -    50.7 

Andre eiendeler  779.9  317.1  435.0  5.6  1,538.2  162.9  1,701.1 

Sum segmenteiendeler (eks. skattefordeler, 
rentebærende fordringer)

 780.5
 

 945.7
 

 2,908.3
 

 71.2
 

 4,706.5
 

 165.0
 

 4,871.5
 

Ikke-allokerte eiendeler  264.0 

Sum konsoliderte eiendeler  5,135.5 

Sum segmentgjeld (eks. skatteforpliktelser, 
rentebærende gjeld)

 2.4
 

 176.3
 

 311.5
 

 5.1
 

 495.2
 

 235.1
 

 730.3
 

Ikke-allokert gjeld   2,283.2  

Sum konsolidert gjeld   3,013.5  

Annen segmentinformasjon
Produksjon (net entitlement - mboe)  -    2,174.6  1,753.9  -    3,928.5  -    3,928.5 

Salg av olje  -    1,073.7  288.3  -    1,362.0  -    1,362.0 

Løftekostnader  -    -247.4  -54.3  -    -301.7  -    -301.7 

Løftekostnader (USD per fat)  -    -13.3  -4.1  -    -9.5  -    -9.5 

Amortisering og avskrivning  -    -332.4  -111.0  -  -443.5  -0.3  -443.8 

Netback (inkludert innbetaling fra salg av 
eiendeler)  -8.2  230.7  148.8  -55.3  316.0  -61.4  254.7 

Note 3 || Salgsinntekter

NOK mill 2009 2008

Salg av petroleum  869.0  1,362.0 

Annen inntekt*  -    14.2 

Sum driftsinntekter  869.0  1,376.2 

* Annen inntekt relaterer seg til endelig oppgjør i forbindelse med salget av UK eiendeler i 2003/2004.

Eksporten av olje fra Tawke feltet i Kurdistan startet 1. juni og stoppet 22. september. Det foreligger ingen signert salgsavtale og DNO har ikke 
mottatt noen betaling for den eksporterte olje ennå. Som følge av en revurdering ved årsslutt er det konkludert at eksportsalget fra Kurdistan 
i 2009,  estimert til ca NOK 850 millioner ved bruk av estimerte oljepriser og gjeldende rabatter, ikke kan inntektsføres da kriteriene for 
inntektsføring i henhold  til IFRS ikke anses oppfylt ved årsslutt 2009. Eksportsalget vil bli inntektsført når en endelig salgsavtale er på plass og 
betaling mottas. Se note 25 for detaljer.    

DNO presenterer aktiviteter omfattet av produksjonsdelingskontrakter (PSA) ifølge net entitlement metoden. For mer informasjon, se regnskaps-
prinsippene under Inntektsføring.    

Avstemming salg – working interest/net entitlement

NOK mill 2009 2008

Salg av petroleum etter working interest metoden  1,293.1  2,154.1 

Myndighetenes andel av produksjonen før betalbar skatt  -424.1  -792.1 

Salg av petroleum etter net entitlement metoden  869.0  1,362.0 

Note 2 || Segmentinformasjon forts.
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Note 4 || Varekostnad/Varelager

NOK mill 2009 2008

Løftekostnader *  -358.3  -301.7 

Avskrivning, amortisering og nedskrivning  -300.9  -443.8 

Annen varekostnad  -    -   

Sum varekostnad  -659.3  -745.5 

* Løftekostnader består av kostnader relatert til produksjon av olje og gass, inkludert drift og vedlikehold av plattformer og installasjoner,   
brønnintervensjon- og workover-aktiviteter, forsikringer, CO2-avgifter, produksjonsavhengige avgifter til staten (royalty) samt kostnader i egen 
organisasjon.   

NOK mill 2009 2008

Reservedeler *  23.5  50.7 

Annet varelager **  133.9  -   

Sum varelager  157.4  50.7 

* Reservedeler på Tawkefeltet i Kurdistan er klassifisert som varelager.   

** Annet varelager på NOK 133,9 millioner består av løftekostnader på NOK 14,3 millioner og avskrivninger på NOK 119,6 millioner og er relatert 
til de eksporterte volumene fra Tawke feltet i Kurdistan. Produksjonskostnadene har blitt aktivert som varelager i 2009 som en følge av 
reverseringen av inntektene. Disse aktiverte kostnadene vil bli resultatført som varekostnad når salgsinntektene kan inntektsføres. Se note 3 og 25 
for ytterligere detaljer.   

Denne noten bør også leses i forbindelse med note 23 om nærstående parter.

NOK mill 2009 2008

Lønnskostnader og sosiale utgifter *  -12.7  -19.5 

Administrasjonskostnader **  -176.2  -40.5 

Reklassifisering til letekostnader  -11.0  26.6 

Andre driftskostnader  -4.3  -0.7 

Sum administrative/andre kostnader  -204.3  -34.0 
Gjennomsnittlig antall årsverk 34 32

*  Lønnskostnader og sosiale utgifter direkte henførbart til driften er omklassifisert til løftekostnader og letekostnader i resultatregnskapet. 
**  Inkludert i Administrasjonskostnader er avsetninger for mulig forpliktelse og juridiske kostnader relatert til den pågående voldgiftssaken.  

Se note 25 for ytterligere detaljer om voldgiftssaken.  

Spesifikasjon av lønnskostnader og sosiale utgifter

NOK mill 2009 2008

Lønnskostnader, bonus mv.  -45.2  -44.4 

Arbeidsgiveravgift  -7.5  -7.6 

Pensjonskostnader  -2.4  -3.0 

Andre personalkostnader  -1.7  -3.4 

Omklassifisering av lønnskostnader og sosiale utgifter til løftekostnader og 
letekostnader

 44.0
 

 39.0
 

Lønnskostnader og sosiale utgifter  -12.7  -19.5 

Lønnskostnader og sosiale utgifter i 2009 inkluderer ordinær bonus og et aksjebasert bonusprogram. Total ramme for det aksjebaserte bonus-
programmet er på NOK 15.9 millioner (2008: NOK 16.3 millioner) dersom aksjekursen er lik eller overstiger NOK 9.57 (2008: NOK 15.60) pr.  
30. juni 2010. Innslagspunktet for uttelling er en aksjekurs på NOK 7.36 (2008: NOK 12.00). Beregnet verdi, kostnadsført pr. 31. desember 2009 er 
null (2008: NOK 0.8 millioner). Ordningen omfatter alle ansatte. Enhver ordinær bonusutbetaling vil komme til fradrag i en eventuell aksjebasert 
bonusutbetaling. Black & Scholes modellen er benyttet for å fastsette opsjonsverdien. 

Note 5 || Administrative/andre kostnader
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Pensjoner 
DNO har en innskuddsbasert pensjonsordning for medarbeidere i DNO International ASA (morselskapet). I 2009 ble totalt NOK 2.4 millioner 
kostnadsført under ordningen. Tilsvarende tall for 2008 var NOK 3.0 millioner. Konsernets forpliktelser er begrenset til de årlige innskuddene. 
DNO tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. 

Godtgjørelse til styret og ledende ansatte

Kostnadsført godtgjørelse til styret, styreleder og administrerende direktør:

NOK mill 2009 2008

Administrerende direktør:
Godtgjørelse  3.26  4.17 

Pensjon  0.05  0.05 

Bonus  -    -   

Annen godtgjørelse  0.31  0.25 

Sum kompensasjon betalt til administrerende direktør  3.61  4.47 

Annet nøkkelpersonell:
Godtgjørelse  9.65  10.49 

Pensjon  0.21  0.21 

Bonus  -    -   

Annen godtgjørelse  4.55  5.63 

Sum kompensasjon betalt til nøkkelpersonell  14.40  16.33 
Antall ledere inkludert  5  5 

Styreformann:
Konsulentgodtgjørelse til Increased Oil Recovery Ltd/AS  4.20  4.20 

Sum kompensasjon til Increased Oil Recovery Ltd/AS  4.20  4.20 
Styret  1.28  1.31 
Sum godtgjørelse til styret og ledende ansatte  23.49  26.31 

Det henvises til note 3 i morselskapets regnskap for ytterligere spesifikasjon av godtgjørelse til ledende ansatte.

Administrerende direktør er, avhengig av omstendighetene, berettiget til sluttvederlag tilsvarende tre årslønner.

Det er også inngått avtaler om sluttvederlag (en til to årslønner) med følgende ledende ansatte i DNO International ASA; Magne Normann - daglig 
leder DNO Iraq AS, Tore Lilloe-Olsen - letesjef og Haakon Sandborg - finansdirektør.

Styreformann har ingen bonuser, aksjeopsjoner, eller avtale om sluttvederlag. Konsulentkontrakten kan sies opp med en måneds varsel.

Det er ikke gitt lån eller garantistillelser til ledende ansatte, aksjonærer eller styremedlemmer.   

Aksjer og opsjoner eiet av styret, ledende ansatte og nøkkelpersonell per 31. desember 2009

Styret og ledende ansatte Aksjer Opsjoner

Styreformann Berge G. Larsen inkl. kontrollerte selskaper  45,302,504  -   

Trygve Bruvik, viseformann inkl. kontrollerte selskaper  1,399,996  -   

Elin Karfjell, styremedlem  -    -   

Marit Instanes, styremedlem  18,228  -   

Gunnar Hirsti, styremedlem  -    -   

Helge Eide, administrerende direktør  1,600,000  -   

Tore Lilloe-Olsen, letesjef  51,000  -   

Haakon Sandborg, finansdirektør  -    -   

Magne Normann, daglig leder DNO Iraq AS  1,621,996  -   

Sven Erik Lie, daglig leder DNO Yemen AS  -    -   

Sum 49,993,724  -   

Note 5 || Administrative/andre kostnader forts.

24 // DNO 2009



Revisors godtgjørelse
NOK mill (ekskludert mva) 2009 2008

Revisjonshonorar  2.42  2.45 

Annen revisjonsrelatert bistand  0.08  0.10 

Skatterådgivning  0.24  0.08 

Annen bistand  0.05  0.01 

Sum godtgjørelse  2.78  2.64 

Note 6 || Letekostnader

NOK mill 2009 2008

G&G og feltstudier  -52.9  -195.7 

Seismikk  -32.6  -   

Kostnadsføring av aktiverte letekostnader tidligere år  -    -7.6 

Kostnadsføring av aktiverte letekostnader inneværende år  -56.2  -150.7 

Nedskrivning av aktiverte letekostnader  -    -   

Andre letekostnader  -14.1  -2.9 

Sum letekostnader  -155.8  -356.8 

Det er utført seismiske studier i Yemen (NOK 21.7 millioner) og Mosambik (NOK 10.9 millioner) i 2009. I tillegg har det vært utført feltarbeid  
og geologisk arbeid for alle segmenter.

Utgiftsførte letekostnader i 2009 inkluderer de tørre brønnene Raoq #1S (blokk 53) og Harad #1 (blokk 52) i Yemen med henholdsvis  
NOK 44 millioner og NOK 18 millioner. I tillegg har det vært en justering for tidligere år på NOK 6 millioner relatert til blokk 44 som reduserer  
kostnads førte leteaktiviteter inneværende år. En nedskrivning på NOK 8 millioner relatert til tidligere aktiverte lisensrettigheter på blokk 84 i 
Yemen er inkludert i Andre letekostnader.        
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Note 7 || Netto finansposter

NOK mill 2009 2008

Renteinntekter  7.1  36.5 

Andre finansinntekter  59.5  13.9 

Rentekostnader  -113.1  -194.8 

Aktiverte rentekostnader  -    2.6 

Valutagevinst/-tap, realiserte poster  -2.3  3.6 

Valutagevinst/-tap, urealiserte poster  39.1  114.1 

Endring virkelig verdi finansielle instrumenter1)  -12.4  38.9 

Andel resultat tilknyttede selskaper  -62.9  83.3 

Nedskrivning av finansielle eiendeler  -8.7  -765.4 

Reversering nedskrivning finansielle eiendeler  409.2  -   

Andre finanskostnader  -108.4  -31.3 

Netto  finansposter  207.1  -698.7 

Nedgang i rentekostnader skyldes i hovedsak lavere rentesatser og positiv effekt av konvertering av gjeld i NOK til USD på slutten av 2008.

Andre finansinntekter inkluderer gevinst ved salg av aksjer på NOK 32 millioner. Nedskrivning av finansielle eiendeler er knyttet til finansielle  
eiendeler tilgjengelige for salg. Reversering av nedskrivning er knyttet til investering i tilknyttet selskap. For ytterligere informasjon om  
nedskrivning og reversering av nedskrivning av finansielle eiendeler, se note 10 og note 24. Inkludert i Andre finanskostnader er tap ved salg  av 
aksjer (NOK 30 millioner) og renter på Water Purification Project (WPP) i Kurdistan (NOK 65 millioner).

1) Endring virkelig verdi finansielle instrumenter - netto    

NOK mill 2009 2008

Rentederivater  6.3  23.6 

Oljeprisderivater  -19.4  19.0 

Andre finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi  0.7  -3.8 

Endring virkelig verdi finansielle instrumenter, netto  -12.4  38.9 
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Note 8 || Skattekostnad

Skattekostnad

NOK mill 2009 2008

Utsatt skatt  -212.7  -48.5 

Betalbare skatter relatert til produksjonsdelingsavtaler i Yemen  -84.9  -165.5 

Skattekostnad  -297.6  -214.0 

Fordeling av årets skattekostnad

Resultat før skatt  28.0  -689.9 

Forventet skatt etter nominell skattesats (28%)  -7.8  174.9 

Olje avgitt til myndighetene ihht PSA utover 28%  -47.2  -73.3 

Endring av tidligere år  -    -   

Endring ikke regnskapsført skattefordel  -322.7  -97.9 

Nedskrivning/reversering nedskrivning finansielle eiendeler, ikke fradragsberettiget  94.7  -214.3 

Ikke-fradragsberettigede kostnader/ikke skattepliktig inntekt  -1.5  -6.9 

Andre poster  -13.0  3.4 

Sum skattekostnad  -297.6  -214.0 
Effektive skattesatser 1063.6 % -31.0 %
Skattekostnad belastet egenkapitalen  -    -   

Midlertidige forskjeller gjelder følgende poster:

Skatteeffekt på midlertidige forskjeller
Varige driftsmidler  -92.1  10.8 

Andre langsiktige poster (fordringer, fjerning, etc.)  90.8  49.9 

Fremførbart underskudd  304.3  294.8 

Sum  302.9  355.6 

Nedvurdering av utsatt skattefordel  -397.2  -260.3 

Sum utsatt skatt, netto  -94.2  95.2 
Balanseført utsatt skattefordel  -    256.0 

Balanseført utsatt skatt  -94.2  -160.8 

Se note 1 Regnskapsprinsipper for informasjon om betalbare skatter relatert til produksjonsdelingsavtaler (PSA).

Fremførbart underskudd på NOK 304.3 millioner er vesentlig influert av historiske tap på sikringskontrakter relatert til oljepris i morselskapet. 
Det er ingen tidsbegrensning på det fremførbare underskuddet i Norge. Datterselskapet DNO UK Ltd. har også et fremførbart underskudd på  
ca. £ 10 millioner.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel motregnes innenfor samme skatteregime bare dersom skatt kan utlignes mellom selskaper ved bruk av 
konsernbidrag. 

Kriteriene i IAS 12 inntektsskatt for å balanseføre utsatt skattefordel var ikke tilfredsstilt pr 31. desember 2009. Utsatt skattefordel på NOK 256 
millioner har blitt nedskrevet og bokført som skattekostnad i 2009. Det skattemessige fremførbare underskuddet er intakt. 

DNO har søkt om kreditfradrag for operasjonene i den kurdiske regionen av Irak på lik linje med operasjonene i Yemen. Søknaden er ikke 
ferdigbehandlet ennå.

DNO har for tiden flere pågående bokettersyn. Se note 19.         
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Note 9 || Varige driftsmidler/Immaterielle eiendeler

Avskrivninger inngår i varekostnad i resultatregnskapet.

Varige driftsmidler

NOK mill Felt under  
utbygging Felt i drift Sum olje- &  

gassfelt
Andre  

driftsmidler  Sum 

01.01.2009
Kost  65.6  4,844.1  4,909.7  20.0  4,929.7 

Akkumulerte nedskrivninger  -  -193.7  -193.7  -  -193.7 

Akkumulerte avskrivninger  -  -1,604.2  -1,604.2  -12.3  -1,616.5 

Netto balanseført verdi  65.6  3,046.2  3,111.8  7.7  3,119.6 

2009
Inngående balanse  65.6  3,046.2  3,111.8  7.7  3,119.6 

Valutadifferanser  -11.5  -514.8  -526.3  -0.8  -527.1 

Tilgang  0.5  214.1  214.6  1.1  215.7 

Overføringer  -  -  -  -  - 

Avgang  -  -  -  -  - 

Nedskrivninger  -  -  -  -  - 

Avskrivninger  -  -403.2  -403.2  -2.6  -405.8 

Utgående balanse  54.6  2,342.4  2,397.0  5.4  2,402.4 

31.12.2009
Kost  54.6  4,198.2  4,252.8  18.7  4,271.4 

Akkumulerte nedskrivninger  -  -193.7  -193.7  -  -193.7 

Akkumulerte avskrivninger  -  -1,662.1  -1,662.1  -13.2  -1,675.4 

Netto balanseført verdi  54.6  2,342.4  2,397.0  5.4  2,402.4 
Avskrivningsmetode  UoP  UoP  3-5 år  lineært

Immaterielle eiendeler

NOK mill Lisenskostnader Letekostnader  Sum 

01.01.2009
Kost  76.4  524.2  600.5 

Akkumulerte nedskrivninger  -4.2  -  -4.2 

Akkumulerte avskrivninger  -1.0  -  -1.0 

Netto balanseført verdi  71.2  524.2  595.3 

2009
Inngående balanse  71.2  524.2  595.3 

Valutadifferanser  -24.5  -93.6  -118.1 

Tilgang  485.0  -28.0  457.1 

Overføringer  -  -  - 

Avgang  -  -60.6  -60.6 

Nedskrivninger  -  -  - 

Avskrivninger  -22.7  -  -22.7 

Utgående balanse  509.0  342.0  851.0 

31.12.2009
Kost  535.6  342.0  877.6 

Akkumulerte nedskrivninger  -4.2  -  -4.2 

Akkumulerte avskrivninger  -22.4  -  -22.4 

Netto balanseført verdi  509.0  342.0  851.0 
Avskrivningsmetode  UoP Uop
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NOK mill Felt under  
utbygging Felt i drift Sum olje- &  

gassfelt
Andre  

driftsmidler  Sum 

01.01.2008
Kost  48.1  2,902.3  2,950.4  14.5  2,964.9 

Akkumulerte nedskrivninger  -  -  -  -  - 

Akkumulerte avskrivninger  -  -807.7  -807.7  -8.7  -816.5 

Netto balanseført verdi  48.1  2,094.6  2,142.7  5.8  2,148.4 

2008
Inngående balanse  48.1  2,094.6  2,142.7  5.8  2,148.4 

Valutadifferanser  14.1  734.3  748.5  1.1  749.6 

Tilgang  3.4  838.3  841.7  2.8  844.5 

Overføringer  -  14.8  14.8  -  14.8 

Avgang  -  -  -  -0.2  -0.2 

Nedskrivninger  -  -193.7  -193.7  -  -193.7 

Avskrivninger  -  -442.1  -442.1  -1.8  -443.9 

Utgående balanse  65.6  3,046.2  3,111.8  7.7  3,119.6 

31.12.2008
Kost  65.6  4,844.1  4,909.7  20.0  4,929.7 

Akkumulerte nedskrivninger  -  -193.7  -193.7  -  -193.7 

Akkumulerte avskrivninger  -  -1,604.2  -1,604.2  -12.3  -1,616.5 

Netto balanseført verdi  65.6  3,046.2  3,111.8  7.7  3,119.6 
Avskrivningsmetode  UoP  UoP  3-5 år lineært 

Immaterielle eiendeler

NOK mill Lisenskostnader Letekostnader  Sum 

01.01.2008
Kost  23.5  60.8  84.3 

Akkumulerte nedskrivninger  -  -  - 

Akkumulerte avskrivninger  -  -  - 

Netto balanseført verdi  23.5  60.8  84.3 

2008
Inngående balanse  23.5  60.8  84.3 

Valutadifferanser  10.2  110.8  121.0 

Tilgang  41.6  367.4  409.0 

Overføringer  -  -14.8  -14.8 

Avgang  -  -  - 

Nedskrivninger  -4.2  -  -4.2 

Avskrivninger  -  -  - 

Utgående balanse  71.2  524.2  595.3 

31.12.2008
Kost  76.4  524.2  600.5 

Akkumulerte nedskrivninger  -4.2  -  -4.2 

Akkumulerte avskrivninger  -1.0  -  -1.0 

Netto balanseført verdi  71.2  524.2  595.3 
Avskrivningsmetode  Uop Uop

En forpliktelse relatert til et vannrensningsprosjekt (WPP) i Kurdistan aktivert som lisenskostnad på Tawkelisensen i 2009. WPP forpliktelsen 
avskrives over perioden med produksjon.    
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Note 10 || Investering i tilknyttet selskap

Frem til januar 2009, hadde DNO en eierandel på 36.9% i Det norske oljeselskap ASA (DETNOR), et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapet er 
notert på Oslo Børs. 
    
I januar 2009 solgte DNO 11.9% av aksjene i DETNOR, i tråd med integrasjonsavtalen fra 2007 og i mai 2009 solgte DNO ytterligere 1 million aksjer. 
I oktober 2009 inngikk DNO en salgs- og kjøpsavtale med Aker ASA om salg av opptil 6 millioner aksjer i DETNOR, hvorav 1 million aksjer  ble solgt 
umiddelbart og 5 millioner aksjer ble solgt 6. november 2009 etter godkjennelse av konkurransemyndighetene. Salgprisen var NOK 49.90 per 
aksje. Netto gevinst ved salg av aksjer i 2009 var NOK 2 millioner.    
    
Etter salget av 5 millioner aksjer i november 2009, ble DNO’s eierandel redusert til under 20% og DNO hadde ikke lenger betydelig innflytelse.
Bruk av egenkapitalmetoden opphørte med effekt fra 1. november. Investeringen ble vurdert til virkelig verdi i henhold til IAS 28, og klassifisert 
som finansielle eiendeler tilgjengelig for salg fra november (se note 11).     
    
DNO’s andel av tap fra tilknyttet selskap i 2009 på NOK 62.9 millioner reflekterer perioden januar-oktober. 

Tabellen under viser finansiell informasjon knyttet til investeringen:
    

Nedskrivning av varige driftsmidler
Eiendelene er testet for verdifall pr. 31. desember 2009. Verdifalltesten sammenligner bokførte verdier med bruksverdier. Bruksverdi er beregnet 
som netto nåverdi (før skatt). I nedskrivningstesten inngår følgende parametre: diskonteringsrente, forwardpris på olje, gjenværende reserver, 
fremtidige investeringer og løftekostnader. For ytterligere detaljer om nedskrivning, se note 24.

Balanseførte renter
Rentekostnader på lån for å finansiere utbygging av bygging av eiendom, maskiner og inventar blir balanseført i utbyggingsperioden.   
 
Ifølge produksjonsdelingsavtalene skal produksjonsfasilitetene og driftsutstyret overføres til myndighetene når feltene ikke lenger er 
kommersielle. De produserende lisensene i Yemen utløper i perioden 2015 til 2025. Blokk 53 utløper i 2015, blokk 32 utløper i 2020 og blokk 43 
utløper i 2025, hvor alle har mulighet for å søke om 5 års forlengelse. Tawkelisensen i Kurdistan utløper i 2031 (inklusive 5 års forlengelse).   
  

Andel av det tilknyttede selskapets balanse:

NOK mill 2009 2008

Omløpsmidler  -    922.4 

Anleggsmidler  -    1,006.8 

Kortsiktig gjeld  -    -156.4 

Langsiktig gjeld  -    -385.3 

Netto eiendeler  -    1,387.5 

Andel av det tilknyttede selskapets inntekter og resultat:

NOK mill 2009 2008

Inntekter  45.8  234.4 

Resultat  -62.9  83.3 

Nedskrivning av investering i tilknyttet selskap  -    707.3 

Reversering av nedskrivning  409.2  -   

Salg av aksjer i 2009  -598.9  -   

Andel av tap fra tilknyttet selskap i 2009  -62.9  -   

Fraregning av tilknyttet selskap  -444.9  -   

Bokført verdi investering i tilknyttet selskap  -    697.5 

Note 9 || Varige driftsmidler/Immaterielle eiendeler forts.

30 // DNO 2009



Note 11 || Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er verdsatt til virkelig verdi (markedspris der det er tilgjengelig) ved utgangen av hver periode. 
Endringer i virkelig verdi innregnes i andre inntekter og kostnader og presenteres som verdireguleringsreserve i egenkapitalen. Nedskrivning blir 
kostnadsført i resultatregnskapet, mens reversering av nedskrivning blir innregnet i andre inntekter og kostnader.   

NOK mill 2009 2008

Inngående balanse  36.8  165.0 

Tilgang *  460.6  -   

Salg/ Reklassifisering  -    -15.4 

Verdiendring innregnet i andre inntekter og kostnader  -10.3  -54.7 

Reklassifisering av virkelig verdi endringer fra andre inntekter og kostnader  -8.7  -58.1 

Utgående balanse 1)  478.4  36.8 
Langsiktig andel  478.4  36.8 

Kortsiktig andel  -    -   

* Tilgang i 2009 relaterer seg til reklassifiseringen av investeringen i Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) som tidligere var klassifisert som 
investering i tilknyttet selskap. Etter DETNOR fusjonerte med Aker Exploration ASA i desember 2009 er DNO’s eierandel redusert til 11.66%. Se 
note 10.   
   
Aksjene i Petrolia Drilling ASA og Rocksource ASA har blitt nedskrevet i 2009 med henholdsvis NOK 3.7 millioner og NOK 5 millioner. Tidligere 
verdiendringer innregnet i andre inntekter og kostnader har blitt reversert via resultatregnskapet. For ytterligere informasjon om nedskrivninger, 
se note 24.   

1) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg inkluderer følgende:

NOK mill 2009 2008

Børsnoterte verdipapirer:
– Petrolia Drilling ASA  8.9  12.7 

– Rocksource ASA  31.6  24.1 

– Det norske oljeselskap ASA  437.9  - 

Sum finansielle eiendeler tilgjengelig for salg  478.4  36.8 

DNO 2009 // 31



Konsernregnskap med noter

Note 12 || Mål og retningslinjer for finansiell risikostyring

Oversikt    
Konsernet er eksponert for følgende risikoer fra bruk av finansielle instrumenter: oljeprisrisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko, renterisiko og 
kredittrisiko. Gruppens generelle risikostyringsprogram fokuserer på uforutsigbarheten i de finansielle markedene og prøver å minimere potensielt 
negative effekter på konsernets finansielle resultater. Konsernet bruker derivater for å sikre seg mot visse risikoeeksponeringer.   
 
I noten presenteres informasjon om eksponering for hver av de overnevnte risikoene, mål, prinsipper og prosesser for måling og håndtering av 
risiko, og konsernets kapitalforvaltning. 

Risikostyring utføres av en sentral finansfunksjon (konsernets finansavdeling) under retningslinjer godkjent av styret. Konsernets finansavdeling 
identifiserer, evaluerer og sikrer finansielle risikoer i tett samarbeid med konsernets driftsenheter. Styret gir skriftlige prinsipper for generell 
risikostyring, i tillegg til skriftlige retningslinjer som dekker spesifikke områder.  Revisjonskomiteen følger opp ledelsens overvåking av at 
virksomheten overholder konsernets prinsipper og prosedyrer for risikostyring. Revisjonskomiteen vurderer også rammeverket for risikostyring. 
 
Prisrisiko 
Svingninger i oljeprisene har betydelig påvirkning på konsernets resultater. DNO bruker oljederivater for å redusere ustabiliteten i konsernets 
kontantstrøm forbundet med forventet salg av olje. DNOs viktigste policy når det gjelder oljeprissikring er å bruke sikringsinstrumenter (ideelt sett 
salgsopsjoner) for å nå strategiske mål og å støtte utøvelsen av årlige forretningsplaner ved å fokusere på å sikre definerte kontantstrømnivåer 
med bruk av slike instrumenter. 
 
DNO har inngått en salgsopsjonsavtale for 2010 med en utøvelsespris på USD 40. Pr. 31. desember 2009, var markedsverdien av denne 
salgsopsjonen NOK 0.8 millioner. 
 
Likviditetsrisiko 
Risikostyring av likviditet impliserer å opprettholde tilstrekkelige kontanter og omsettelige verdipapirer, tilgang til finansiering gjennom en 
tilstrekkelig mengde forpliktede kreditt fasiliteter og muligheten til å selge ut markedsposisjoner. På grunn av den dynamiske naturen til den 
underliggende virksomheten sikter finansavdelingen mot å opprettholde fleksibiliteten i finansiering ved å holde bevilget maksimum kreditt 
tilgjengelig.    
    
Tabellene nedenfor oppsummerer konsernets finansielle forpliktelser basert på kontraktsmessig ikke-neddiskonterte kontantstrømmer.   
 

Pr. 31. desember 2009
Mindre 

enn  
3 mnd

3 til 12 
mnd  1 til 5 år  Over 5 år Totalt

Rentebærende lån og plasseringer  1,785.3  1,785.3 

Annen gjeld  685.8  685.8 

Betalbar skatt  -   

Leverandørgjeld 191,0  191.0 

2,662.1

Pr. 31. desember 2008
Mindre 

enn  
3 mnd

3 til 12 
mnd  1 til 5 år  Over 5 år Totalt

Rentebærende lån og plasseringer 54.5  2,052.6  2,107.1 

Annen gjeld  128.9  128.9 

Betalbar skatt 7.3  7.3 

Leverandørgjeld 388.9  388.9 

 2,632.2 

Valutarisiko   
Størsteparten av DNOs inntekter er i amerikanske dollar (USD). De løpende utbetalinger til drift er i USD, NOK og EUR. Valutarisiko på kostnadene 
i USD blir nøytralisert av inntektene i USD. Selskapets valutarisiko er relatert til andel av kontantstrømmen i andre valutaer enn USD.   
 
Handel med valutainstrumenter er kun for sikringsformål, for å sikre underliggende risikoeksponering koblet til konsernets kommersielle 
aktiviteter.    
    
Følgende tabell viser sensiviteten på konsernets resultat før skatt og egenkapital med en rimelig endring i dollarkurs, alle andre variabler holdt 
konstant.    

Økning/reduksjon i dollar kurs Effekten på resultat før skatt 
(NOK mill) Effekten på EK (NOK mill)

2009 -/+ 10%  +/- 29.0  +/- 0.0 

2008 -/+ 10%  +/- 31.9  +/- 0.0 

Dette vil si at en nedgang i USD kurs (svekkelse vs NOK) gir en positiv resultateffekt.
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Nettoinvesteringen i Yemen opphørte i 2009 og total NOK 26 millioner ble reversert fra andre inntekter og kostnader via resultatet.   
   
Renterisiko    
Konsernets renterisiko oppstår fra langsiktige lån. Lån utstedt til flytende rente eksponerer konsernet mot kontantstrømmens renterisiko.  
Hovedformålet ved sikring av renterisiko er å minimere eksponeringen mot varierende kontantstrømmer som oppstår fra endringer i renter. 
Konsernet styrer kontantstrømmens renterisiko med bruk av flytende-til-fast rentebytteavtaler og fastrentelån.     
    
Fast rente blir vurdert for store investeringer som har betydelig påvirkning på størrelsen av netto gjeld. Faktorer som forventet varighet på 
investeringen, forventet kontantstrøm og DNOs mulighet til å tåle rentefluktuasjoner som følge av den nye investeringen, vil avgjøre om renten bør 
være fast i slike tilfeller. Långiver kan også kreve rentesikring.    
    
Rentebytteavtalen for perioden 2007-2012 ble gjort opp i mai 2009. I henhold til avtalen, mottok DNO fast rente på 7.215% og betalte flytende 
rente. NOK 6.2 millioner er inntektsført som finansinntekt i 2009 for denne rentebytteavtalen.    
    
Pr. 31. desember 2009 har DNO to obligasjonslån med fast rente. Lånene er langsiktige og forfaller i  2012. Rentesatsen er henholdsvis 7.215% og 
6.445%. 

Følgende tabell viser sensiviteten på konsernets resultat før skatt og egenkaptal med en rimelig endring i lånerente, alle andre variabler holdt 
konstante: 

* Hensyntatt andel aktiverte rentekostnader      
      
Kredittrisiko      
Konsernet har ingen betydelig kredittrisiko. Det eksisterer retningslinjer for å sikre at salg kun skjer til kunder med en tilfredsstillende 
kredittverdighet. Konsernet har kun én kunde i Yemen og én kunde i Irak. Handel med derivater og kontanttransaksjoner er begrenset til finansielle 
institusjoner med høy kredittverdighet. Konsernet har retningslinjer som begrenser beløpsgrensen på kreditteksponering til enhver finansiell 
institusjon. Konsernet har ikke hatt noen historiske tap på kunder. Se note 14 for detaljer om kundefordringer og andre fordringer.   
 
Underlift regnskapsført som produksjonskostnader i samsvar med salgsmetoden, forventes å bli dekket når eksportsalget starter.   
      
Kursrisiko      
Konsernet har kursrisiko relatert til aksjeinvesteringer som primært er klassifisert som tilgjengelig for salg. Kursendringer innregnes i andre 
inntekter og kostnader inntil realisasjon. Alle konsernets finansielle investeringer er innenfor olje- og gassektoren.     
      
Politisk risiko      
DNO’s verdensomspennende drift er eksponert for ulike nivåer av politisk risiko. DNO reduserer denne risikoen ved å ha en balansert 
lisensportefølje.      
      
Oljeeksporten fra Tawkefeltet startet 1. juni 2009. Den regionale kurdiske regjeringen (KRG) suspenderte alle DNO’s operasjoner i Kurdistan 
22. september og all eksport av olje stoppet fra denne dato. Alle forhold relatert til suspensjonen ble løst 5. oktober og DNO’s rettigheter til 
produksjonsavtalene ble gjeninnsatt. Inntil en signert salgsavtale og en betalingsmekanisme for eksporten er på plass, vil DNO fokusere på 
lokalt salg. KRG publiserte DNO’s PSC’er i januar 2010 som en respons på den føderale regjeringens ønske om å gjennomgå kontraktene. På det 
nåværende tidspunkt har DNO ingen ytterligere informasjon om fremdriften i dette arbeidet.     
      
DNO er av den oppfatning at den potensielle risikoen knyttet til våre PSC avtaler i den kurdiske regionen av Irak og fremtidig oljeeksport, er på et 
akseptabelt nivå.       
      
Kapitalforvaltning      
Konsernet administrerer og justerer kapitalstrukturen med hensyn på endringer i økonomiske forutsetninger og rammebetingelser. Virkemidler 
for å opprettholde eller endre konsernets kapitalstruktur, er endringer i utbyttebeløpet til aksjonærene, tilbakebetaling av kapital til aksjonærer, 
utstedelse av nye aksjer eller salg av eiendeler for å redusere gjeld.       

Økning/reduksjon i basis poeng Resultat før skatt (NOK mill) Effekten på EK (NOK mill)*

2009 +/- 100  +/- 19.5  +/- 0.0 

2008 +/- 100  +/- 18.5  +/- 0.0 
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Finansielle instrumenter sortert etter kategori      
Nedenfor er det gjort en sammenligning, sortert etter kategori, mellom bokført verdi og markedsverdi av konsernets finansielle instrumenter. 
De estimerte verdiene er fastsatt av konsernet ved  å benytte hensiktsmessig markedsinformasjon og verdsettelsesmetoder. Bokført verdi av 
bankinnskudd og kortsiktig rentebærende gjeld er et beste estimat på deres virkelige verdi. DNO’s obligasjonslån er notert på Oslo Børs. Virkelig 
verdi på obligasjonslånene er basert på lånenes markedspris. 

Konsernet kontrollerer kapitalen basert på egenkapitalandel. Dette beregnes ved å dividere bokført egenkapital med totale eiendeler. Dette 
forholdstallet skal ikke være lavere enn 30%. Egenkapitalandelen pr. 31. desember 2009 var 35.9% (2008: 41.3%). 

NOK mill 2009 2008

Total egenkapital 1 578.7 2,122.0

Totale eiendeler 4 392.4 5,135.5

Egenkapitalandel 35.9 % 41.3 %

              31. desember 2009            31. desember 2008

NOK mill Note Bokført verdi  Virkelig verdi Bokført verdi  Virkelig verdi 

Finansielle eiendeler
Bankinnskudd 15 303.4 303.4 176.1 176.1

Finansielle instrumenter 
(kortsiktig) 13  -    -    8.0  8.0 

Finansielle instrumenter 
(langsiktig) 13 0.8 0.8 20.2 20.2

Andre finansielle eiendeler 
vurdert til virkelig verdi 15 1.8 1.8 1.1 1.1

Investeringer tilgjengelige for 
salg 11 478.4 478.4 36.8 36.8

Investering i tilknyttet selskap 10 - - 697.5 697.5

Andre finansielle eiendeler 
(kortsiktig) 14 197.2 197.2 174.1 174.1

981.6 981.6 1,113.8 1,113.8

Finansielle forpliktelser
Rentebærende kortsiktig gjeld 17  -    -   54.5 54.5

Finansielle instrumenter 13  -    -    -    -   

Rentebærende langsiktig gjeld 17 1,785.3 1,207.9 2,052.6 1,976.2

1,785.3 1,207.9 2,107.1 2,030.7

Nedenfor er oversikt over bokførte verdier av konsernets finansielle eiendeler og forpliktelser, sortert etter kategori i henhold til IAS 39.

2009 - NOK mill Note

Andre finansielle 
eiendeler vurdert 

til virkelig verdi 
over resultatet

Finansielle eiendeler 
holdt til forfall Lån og  for d ringer Investeringer 

tilgjengelige for salg Sum

Finansielle eiendeler
Bankinnskudd 15  -    -   303.4  -   303.4

Finansielle instrumenter 
(kortsiktige) 13  -    -    -    -    -   

Finansielle instrumenter 
(langsiktige) 13 0.8  -    -    -   0.8

Andre finansielle eiendeler 
vurdert til virkelig verdi 15 1.8  -    -    -   1.8

Investeringer tilgjengelige 
for salg 11 - - - 478.4 478.4

Kundefordringer og andre 
fordringer 14  -    -   197.2  -   197.2

2.6  -   500.6 478.4 981.6

Note 12 || Mål og retningslinjer for finansiell risikostyring forts.
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2009 - NOK mill Note
Forpliktelser vurdert 
til virkelig verdi over 

resultatet

Forpliktelser vurdert 
til amortisert kost

Ikke-finansielle 
forpliktelser Sum

Finansielle forpliktelser
Rentebærende kortsiktig gjeld 17  -    -    -    -   

Finansielle instrumenter 13  -    -    -    -   

Rentebærende langsiktig gjeld 17  -   1,785.3  -   1,785.3

Avsetninger for andre forpliktelser 
(kortsiktige) 18  -    -   57.3 57.3

Avsetninger for andre forpliktelser 
(langsiktige) 18  -    -   685.8 685.8

Leverandørgjeld og annen gjeld 20  -    -   191.0 191.0

 -   1,785.3 934.1 2,719.4

2008 - NOK mill Note
Forpliktelser vurdert 
til virkelig verdi over 

resultatet

Forpliktelser vurdert 
til amortisert kost

Ikke-finansielle 
forpliktelser Sum

Finansielle forpliktelser
Rentebærende kortsiktig gjeld 17  -    54.5  -    54.5 

Finansielle instrumenter 13  -    -    -    -   

Rentebærende langsiktig gjeld 17  -   2,052.6  -   2,052.6

Avsetninger for andre forpliktelser 
(kortsiktige) 18  -    -   220.5 220.5

Avsetninger for andre forpliktelser 
(langsiktige) 18  -    -   128.9 128.9

Leverandørgjeld og annen gjeld 20  -    -   388.9 388.9

 -   2,107.1 738.3 2,845.4

2008 - NOK mill Note

Andre finansielle 
eiendeler vurdert 

til virkelig verdi 
over resultatet

Finansielle eiendeler 
holdt til forfall Lån og  for d ringer Investeringer 

tilgjengelige for salg Sum

Finansielle eiendeler
Bankinnskudd 15  -    -   176.1  -   176.1

Finansielle instrumenter 
(kortsiktige) 13  8.0  -    -    -    8.0 

Finansielle instrumenter 
(langsiktige) 13 20.2  -      -    -   20.2

Andre finansielle eiendeler 
vurdert til virkelig verdi 15 1.1  -    -    -   1.1

Investeringer tilgjengelige 
for salg 11 - - - 36.8 36.8

Kundefordringer og andre 
fordringer 14  -    -   174.1  -   174.1

29.3  -   350.2 36.8 416.3
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Note 13 || Finansielle instrumenter

Note 14 || Kundefordringer og andre fordringer

NOK mill 2009 2008

Langsiktige eiendeler:
– Oljeprisderivater 0.8 20.2

– Rentebytteavtaler*  -    -   

– Andre finansielle instrumenter - -

Sum langsiktige eiendeler 0.8 20.2

Kortsiktige eiendeler:
– Oljeprisderivater  -    -   

– Rentebytteavtaler 8.0

– Andre finansielle instrumenter  -    -   

Sum kortsiktige eiendeler  -   8.0

Sum eiendeler 0.8 28.2

* Rentebytteavtalen med hovedstol på NOK 300 millioner og med forfall 12.10.2012, ble oppgjort i mai 2009. Den faste renten var på 7.215%. 
Endringer i virkelig verdi på rentebytteavtalen i 2009 har vært NOK 6.2 millioner som har blitt regnskapsført som finansinntekt. Regnskapsført 
verdi for finansielle instrumenter tilsvarer virkelig verdi.  

NOK mill 2009 2008

Kundefordringer  68.1  74.4 

Avsetning for tap på fordringer  -    -   

Kundefordringer - netto  68.1  74.4 
Forskuddsbetalinger  9.4  6.5 

Underlift, net entitlement metoden  8.1  13.9 

Inngående mva  3.0  3.4 

Andre kortsiktige fordringer*  108.6  75.9 

Totale kundefordringer og andre fordringer  197.2  174.1 

* Inkludert i Andre kortsiktige fordringer er arbeidskapital relatert til deltakelse i olje- og gasslisenser. 
 

Pr. 31. desember, er aldersfordelingen på kundefordringer som følger: 

NOK mill Totalt
Verken forfalt  

eller 
nedskrevet

Forfalt, men ikke nedskrevet

<30 dager 30-60 dager 60-90 dager >120 dager

2009 68.1 - 68.1 - - -

2008 74.4 - 74.4 - - -

Kundefordringer blir ikke renteberegnet, og har normalt en kredittid på 0-30 dager.
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Note 15 || Kontanter, kontantekvivalenter og andre kortsiktige finansielle eiendeler

NOK mill 2009 2008

Kontanter og kontantekvivalenter, frie  297.2  91.2 

Kontanter og kontantekvivalenter, bundne  6.2  84.9 

Sum kontanter og kontantekvivalenter  303.4  176.1 

Bundne midler pr 31. desember 2008 inkluderte et marginbeløp på NOK 80 millioner deponert hos ABG Sundal Collier. Marginbeløpet relaterte 
seg til opsjonskontrakter på egne aksjer. Disse kontraktene har blitt terminert av DNO i 2009.

NOK mill 2009 2008

Nordic Mining ASA  1.8  1.1 

Andre finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi  1.8  1.1 

Kontanter i valuta

                    31/12/2009                      31/12/2008

NOK mill Beløp i valuta Beløp i NOK Beløp i valuta Beløp i NOK

NOK  498.0  498.0  302.9  302.9 

EUR  -1.2  -10.1  -0.4  -3.8 

USD  -28.4  -164.3  -17.3  -121.1 

GBP  -2.1  -20.1  -0.2  -1.9 

Sum kontanter og kontantekvivalenter 303.4 176.1

Negativ kontantbeholding i USD for 2009 og 2008 er ikke klassifisert som gjeld da DNO har et konsernkontosystem.   

Aksjer holdt for salg      
Gjennom en fisjon i Rocksource ASA i mai 2006, fikk DNO aksjer i Nordic Mining ASA. Aksjene hadde en verdi på NOK 7.3 millioner på 
fisjonstidspunktet.      
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Note 16 || Egenkapital

Selskapets aksjonærer 31. desember 2009 Aksjer Eierandel

Pershing Nominees Limited  90,578,618 10.60%

KAS Depository Trust Company  45,410,861 5.31%

Larsen Oil & Gas AS*  45,263,220 5.29%

JP Morgan Chase Bank, nominee account  29,549,244 3.46%

JP Morgan Chase Bank, nominee account  25,320,551 2.96%

Clearstream Banking S.A  19,501,864 2.28%

JP Morgan Chase Bank Luxembourg S.A  15,540,000 1.82%

Nordnet Bank AB  13,959,426 1.63%

Bank of New York Mellon S.A/N.V  11,162,000 1.31%

Euroclear Bank S.A/N.V  11,157,977 1.31%

HSBC Bank PLC  9,808,712 1.15%

DnB NOR Bank ASA  8,963,997 1.05%

Avanza Bank AB  8,538,200 1.00%

Nordea Bank Denmark AS  8,197,365 0.96%

State Street Bank & Trust CO  8,154,803 0.95%

Danske Bank A/S  6,859,352 0.80%

State Street Bank and Trust CO  6,782,634 0.79%

Ø.H. Holding AS  6,256,000 0.73%

RBC Dexia Investor Services Bank  6,058,870 0.71%

Six Sis AG 25PCT  5,831,551 0.68%

Andre aksjonærer  471,961,667 55.21%

Sum aksjer ekskl. egne aksjer  854,856,912 
Egne aksjer per 31.12.2009  50,000,000 

Sum aksjer inkl. egne aksjer  904,856,912 

* Selskap kontrollert av styreformann Berge G. Larsen      
Det har ikke vært noen utdeling av ordinært eller ekstraordinært utbytte i 2009. Det er ikke foreslått utbetaling av utbytte for 2009.   
 

Aksjekapital

2008 - NOK mill Antall aksjer (1000) Ordinære aksjer Egne aksjer Totalt

01.01.2008  904,856  226.2  -4.7  221.5 

Egne aksjer kjøpt/solgt  -  -  3.7  3.7 

Emisjoner  -  -  -  - 

31.12.2008  904,856  226.2  -1.0  225.2 

2009 - NOK mill Antall aksjer (1000) Ordinære aksjer Egne aksjer Totalt

01.01.2009  904,856  226.2  -1.0  225.2 

Egne aksjer kjøpt/solgt  -  -  -11.5  -11.5 

Emisjoner  -  -  -  - 

31.12.2009  904,856  226.2  -12.5  213.7 

Totalt antall ordinære aksjer er 904,856,912 aksjer med pålydende verdi på NOK 0.25 per aksje. Alle utstedte aksjer er betalt. Alle aksjer har like 
stemme- og utbytteretter.         
         
Styret har fått fullmakt av generalforsamlingen til å øke selskapets aksjekapital med opptil NOK 20,000,000 ved å utstede opptil 80,000,000 
aksjer med pålydende NOK 0.25, til en pris og tegningsbetingelser som blir stipulert av styret. Fullmakten dekker også en kapitalforhøyelse mot 
tingsinnskudd, inkludert i forbindelse med fusjoner, og gjelder for to år fra  datoen for generalforsamlingen.     
        
Styret i selskapet har fått fullmakt av generalforsamlingen til å kjøpe egne aksjer innen rammeverket i aksjeloven. Fullmakten kan benyttes 
 til å kjøpe opp til 80,000,000 egne aksjer til en laveste pris på NOK 1 og en høyeste pris på NOK 200 per aksje. Fullmakten er gyldig i 18 måneder 
fra datoen for generalforsamlingen. Den 31. desember 2009 eide selskapet 50,000,000 egne aksjer. Styret har i tillegg fått fullmakt  
av generalforsamlingen til å utstede et konvertibelt obligasjonslån med opptil NOK 2,000,000,000 med en kapitalutvidelse begrenset til  
NOK 40,000,000. Fullmakten gjelder for to år fra datoen for generalforsamlingen.       
      
Kjøp og salg av egne aksjer skjer når styret anser transaksjonen for å være gunstig for aksjonærene.  
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Note 17 || Rentebærende gjeld

Virkelig verdi Balanseført verdi 

NOK mill Ticker 
OSE Valuta Beløp Rente Forfall

Effektiv 
rente 
2009

2009 2008 2009 2008

Langsiktige rentebærende obligasjonslån:
Obligasjonslån (ISIN NO0010226574) DNO03 NOK  25.5 Nibor + 3.5% 01/06/09 7.07%  -    26.4  -    25.5 

Obligasjonslån (ISIN NO0010226582) DNO04 NOK  29.0 Fast 7.9% 01/06/09 7.97%  -    30.1  -    29.0 

Obligasjonslån (ISIN NO0010270523) DNO05 USD  85.0 Libor + 3.5% 06/06/12 4.50%  316.8  523.5  491.1  594.9 

Obligasjonslån (ISIN NO0010283732) DNO07 NOK  177.0 Fast 7.215% 12/10/12 7.32%  111.5  149.1  177.0  177.0 

Obligasjonslån (ISIN NO0010283724) DNO06 NOK  286.0 Nibor + 3.5% 12/10/12 6.53%  187.3  256.7  286.0  286.0 

Obligasjonslån (ISIN NO0010302649) DNO08 NOK  49.0 Nibor + 2.5% 02/03/11 5.29%  35.1  46.7  49.0  51.0 

Obligasjonslån (ISIN NO0010478027) DNO12 USD  41.8 Libor + 4.0% 12/10/12 6.53%  241.5  292.6  241.5  292.6 

Obligasjonslån (ISIN NO0010478019) DNO11 USD  62.4 Fast 6.445% 12/10/12 5.10%  228.9  436.7  360.5  436.7 

Obligasjonslån (ISIN NO0010478001) DNO10 USD  35.6 Libor + 3.0% 02/03/11 3.93%  112.1  249.2  205.7  249.2 

Kostnader ved utstedelse av lån  -25.3  -34.7  -25.3  -34.7 

Sum rentebærende obligasjonslån  1,207.9  1,976.2  1,785.3  2,107.1 

I juni 2009 foretok DNO tilbakebetaling av obligasjonslånene DNO03 og DNO04 med NOK 54.5 millioner.     
 
I november 2009, foretok DNO et tilbakekjøp av NOK 2 millioner av obligasjonslånet DNO08. Tilbakekjøpet ble gjort til 72% av pålydende. 
Gevinsten har blitt regnskapført som finansinntekt.          

8. desember 2008 foretok DNO et valutabytte på deler av lånene DNO06, DNO07 og DNO08 fra NOK til USD. Tre nye obligasjonslån ble utstedt 
med samme lånestruktur som for DNO06, DNO07 og  DNO08, men med USD som valuta og en ekstra margin på 0.5%. Valutabyttet ble gjort av 
risikoeksponeringshensyn.
    
Det er samme betingelse knyttet til de forskjellige obligasjonslånene, definert som at netto rentebærende gjeld ikke skal overstige tre ganger 
egenkapitalen. Den 31. desember 2009 tilfredsstiller DNO alle avtalekravene.        

Det er ingen kommitterte trekkrettigheter på ytterligere låneopptak.        

Kassekreditten på NOK 100 millioner hos DnB NOR Bank ASA ble ikke fornyet i oktober 2009. Kassekreditten var utrukket og har ikke blitt 
benyttet av DNO.
         

Forfall på rentebærende gjeld er som følger:         

NOK mill 2009 2008

0 - 12 måneder  -    54.5 

Mellom 1 og 2 år  254.7  -   

Mellom 2 og 5 år  1,530.6  2,052.6 

Over 5 år  -    -   

Sum rentebærende gjeld  1,785.3  2,107.1 

Balanseført verdi på konsernets rentebærende gjeld er utstedt i følgende valutaer:

NOK mill 2009 2008

Norske kroner  505.7  559.8 

US Dollar  1,279.6  1,547.3 

Sum rentebærende gjeld  1,785.3  2,107.1 
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Note 18 || Avsetninger for andre forpliktelser

NOK mill 2009 2008

Langsiktig
Betingede fjerningsforpliktelser*  14.9  14.9 

Andre langsiktige forpliktelser**  670.9  114.0 

Sum langsiktige avsetninger for andre forpliktelser  685.8  128.9 

Kortsiktig
Kildeskatt - -

Avsetninger, opsjoner egne aksjer - 158.0

Andre avsetninger 57.3 62.5

Sum kortsiktige avsetninger for andre forpliktelser  57.3  220.5 

Sum avsetninger for andre forpliktelser  743.2  349.4 

* Betingede fjerningsforpliktelser (ARO) er knyttet til fremtidige kostnader for stenging av brønner og fjerningskostnader for oljeinstallasjoner i UK 
og Kurdistan. Forpliktelsene blir pålagt og definert av nasjonale og internasjonale juridiske krav. Ingen betydelige fjerningskostnader er forventet 
å pådras i forbindelse med onshore-aktiviteten i Yemen.  Ifølge produksjonsdelingsavtalene skal produksjonsfasilitetene og driftsutstyret overføres 
til myndighetene når feltene ikke lenger er kommersielle.        

** Inkludert i andre langsiktige forpliktelser er avsetning for Water Purification Project (WPP) i Kurdistan. WPP forpliktelsen er aktivert og 
avskrives over feltets levetid, men forfaller ikke til betaling før DNO har fått betaling for eksportert volum av olje. De månedlige betalingene er 
avhengig av definerte brutto inntektsnivåer og dekkes fullt ut gjennom cost oil.     
         
27. oktober 2009 utøvde DNO en opsjon på kjøp av 40,000,000 egne aksjer. Forpliktelsen på NOK 129.8 millioner knyttet til en salgsopsjon ble 
reversert samtidig. DNO har ingen opsjoner på egne aksjer pr. 31. desember 2009. 
         
Terminkontrakter og utstedte salgsopsjoner blir bokført som gjeld med en korresponderende justering på egenkapitalen. Mottatte opsjonspremier 
føres som egenkapital.         

NOK mill
Betingende  

fjernings- 
forpliktelser

Andre
lang-

siktige

Avsetn. 
egne 

aksjer

Andre 
kort-

siktige
Sum

Balanse 1. januar 2008  2.1  14.2  197.2  63.3  276.9 

Belastet konsernets resultatregnskap:

– Ytterligere avsetninger  12.8  -  4.0  -0.8  16.0 

– Ubrukte beløp reversert eller omklassifisert  -  -  -3.6  -  -3.6 

Belastet egenkapital:  -  -  -  -  - 

– Ytterligere avsetninger  -  -  154.0  -  154.0 

– Ubrukte beløp reversert  -  -  -193.6  -  -193.6 

– Utøvde kontrakter  -  -  -  -  - 

Valutadifferanser  -  -  -  -  - 

Pådratt og regnskapsført mot avsetningen i løpet av perioden  -  99.7  -  -  99.7 

Balanse 31. desember 2008  14.9  114.0  158.0  62.5  349.4 

Belastet konsernets resultatregnskap:

– Ytterligere avsetninger  1.4  570.0  -  13.2  584.7 

– Ubrukte beløp reversert eller omklassifisert  -1.5  -  -4.0  -18.4  -23.8 

Belastet egenkapital:  -  -  -  -  - 

– Ytterligere avsetninger  -  -  -  -  - 

– Ubrukte beløp reversert  -  -  -154.0  -  -154.0 

– Utøvde kontrakter  -  -  -  -  - 

Valutadifferanser  -  -  -  -  - 

Pådratt og regnskapsført mot avsetningen i løpet av perioden  -  -13.1  -  -  -13.1 

Balanse 31. desember 2009  14.9  670.9  -  57.3  743.2 
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Note 19 || Forpliktelser og betingede utfall

Note 20 || Leverandørgjeld og annen gjeld

a) Leasingforpliktelser     
DNO har en operasjonell leiekontrakt for lokalene i Stranden 1, Aker Brygge. Årlig leiebeløp er NOK 5.2 millioner, og kontrakten utløper 30. juni 
2014. DNO har også en operasjonell leiekontrakt for lokaler i Bergen. Årlig leiebeløp er NOK 2.4 millioner og avtaler utløper i 2011.   
   
b) Rettstvister     
Som tidligere rapportert til markedet, er DNO involvert i en voldgiftssak relatert til tredjepartsinteresser i Kurdistan. Begge parter har i januar 
inngitt sine anførsler om skadevirkning, basert på arbeid utført av deres respektive tredjepartseksperter. Motpartens anførsel om skadevirkning 
er ca. USD 144 millioner, mens DNO hevder at skadevirkningen bør ligge på et nivå mellom 0 og USD 12 millioner. Voldgiftsforhandlingene har 
fortsatt med en høring i slutten av februar og en endelig kjennelse om mulig kompensasjon for skade er ventet i løpet av mai 2010. Basert på råd 
fra og arbeid utført av internasjonalt anerkjente tredjepartseksperter, har DNO gjort en avsetning for mulig forpliktelse relatert til voldgiftssaken i 
regnskapet for 2009. Se note 25 for ytterligere detaljer.   
  
c) Kontraktsforpliktelser/lisensforpliktelser (NOK mill)       

d) Garantier 31. desember 2009   
DNO har utstedt en bankgaranti på NOK 0.9 millioner knyttet til leieavtalen på Aker Brygge. I tillegg har morselskapet avgitt garantier til  Kurdistan 
Regional Government og the Ministry of Oil and Minerals Yemen for PSA-forpliktelser. Morselskapet garanterer at det skal stille de nødvendige 
finansielle og tekniske ressurser til rådighet for datterselskapene DNO Iraq AS og DNO Yemen AS slik at de kan oppfylle sine forpliktelser i henhold 
til PSAene.    
   
e) Erstatningsansvar/forsikring   
Konsernets drift medfører risiko for skade, inkludert forurensning. Installasjoner og drift dekkes av en driftsforsikringspolise.   
   
f) Annet     
Bokettersyn - skatt   
Morselskapet er gjenstand for pågående bokettersyn fra ligningsmyndighetene for perioden 1996-2004, samt for perioden 2006-2008.  Styret 
forventer ingen vesentlige effekter av disse ettersynene.   
   
Fjerningsforpliktelser - Kurdistan   
I henhold til PSC avtalen for Tawke lisensen har DNO en forpliktelse til å fjerne installasjonene ved utløpet av lisensperioden. Fjerningsforpliktelsen 
er estimert til USD 10 millioner (udiskontert).   
   

2010
Boring og leting  275.4 

Utbygging av felt  81.6 

Sum kontraktsforpliktelser/lisensforpliktelser relatert til fremtidige investeringer  357.0 

NOK mill 2009 2008

Leverandørgjeld  8.2  6.1 

Skyldige offentlige avgifter  6.0  5.7 

Forskudd fra kunder  0.9  1.3 

Andre påløpte kostnader  176.0  375.8 

Total leverandørgjeld og annen gjeld  191.0  388.9 

Andre påløpte kostnader inkluderer avsetning for potensiell forpliktelse og juridiske kostnader relatert til den pågående voldgiftssaken. Se note 25 
for ytterligere detaljer om voldgiftssaken. Andre påløpte kostnader inkluderer også arbeidskapital relatert til deltakelse i olje- og gasslisenser. 
  
Normale betalingsbetingelser:   
Leverandørgjeld blir ikke renteberegnet og betales normalt i løpet av 30 til 60 dager.   
Annen kortsiktig gjeld blir ikke renteberegnet og har en gjennomsnittlig betalingsfrist på 1 til 2 måneder.   
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Note 21 || Resultat per aksje

Note 22 || Datterselskaper

NOK mill 2009 2008

Nettoresultat som kan henføres til ordinære aksjonærer i morselskapet -269.6 -903.9

Vektet gjennomsnittlig antall ordinære aksjer (eksklusiv egne aksjer)  854.9  885.9 

Utvanningseffekt:

Opsjoner  -    -   

Vektet gjennomsnittlig antall ordinære aksjer (eksklusiv egne aksjer) justert for effekten av utvanningen  854.9  885.9 

Resultat per aksje, ordinært  -0.31  -1.02 

Resultat per aksje, utvannet  -0.31  -1.02 

Ordinært resultat per aksje blir beregnet ved å dividere resultat som kan henføres til aksjonærer med det vektede gjennomsnittlige antall ordinære 
aksjer utstedt i løpet av perioden, eksklusiv ordinære aksjer kjøpt og bokført som egne aksjer. 
 
Utvannet resultat per aksje blir beregnet ved å justere det vektede gjennomsnittlige antall ordinære aksjer utestående med potensiell konvertering 
av alle utvannende ordinære aksjer.  

NOK mill Forretningsadresse  Eierandel og  
stemmerett i % Aksjekapital

DNO Yemen AS Oslo  100.0  291.0 

DNO UK Limited London  100.0  0.0 

DNO Invest AS Oslo  100.0  8.0 

DNO Iraq AS Oslo  100.0  0.6 
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Note 23 || Opplysninger om nærstående parter

Følgende tabell gir informasjon om transaksjoner med konsernets nærstående parter i 2009.  Se også note 5 om godtgjørelser.

Nærstående part (NOK mill) Type transaksjon 2009 2008

Increased Oil Recovery Ltd
Forretningsutvikling - Fremleie av kontor i London for DNO
(Avsluttet i 2009)

 0.8  1.0 

Increased Oil Recovery AS/Ltd Prosjektbasert konsulentavtale  4.2  4.2 

Kver AS Representasjonsskontor Bergen - leie/administrasjonsavtale  2.4  4.6 

Annet Dekning av juridiske kostnader til bokettersyn  5.7  3.7 

 13.1  13.5 

Beskrivelse av transaksjoner med nærstående parter:    
    
Increased Oil Recovery AS (IOR AS) - Nærstående part       
Per 31. desember 2009 eier Berge G. Larsen indirekte ca. 25% av Increased Oil Recovery AS, og 49% er eid av en tett nærstående part til Berge G. 
Larsen. DNO har inngått en avtale om konsulenttjenester med IOR AS/IOR Ltd.     
    
IOR Ltd/AS utfører konsulenttjenester på prosjektbasis relatert til forretningsutvikling for DNO. Honorarene for 2008 og 2009 har blitt avsatt for, 
men er ikke utbetalt. Utestående beløp pr. 31. desember 2009 er NOK 16.8 millioner og dekker perioden 2006-2009.    

Kver AS - Tett nærstående part       
Berge G. Larsen eier indirekte 51% av Kver AS. DNO har en administrativ avtale med selskapet. I henhold til avtalen betaler DNO en andel av 
kontorleie, IKT-utgifter, sekretærhjelp og reiseutgifter knyttet til selskapets kontor i Bergen. Tallet for 2008 inkluderer kontorleie for 4. kvartal 
2007 samt prisregulering for perioden 2006-2007. Avtalen om kontorleie utløper i 2011.    
    
Increased Oil Recovery Ltd (IOR Ltd) - Nærstående part       
Berge G. Larsen er ansatt på deltid i selskapet Increased Oil Recovery Ltd (IOR Ltd) og har en indirekte eierandel på 32% i selskapet.   
Fremleien for DNO’s kontor i London ble betalt gjennom IOR Ltd. IOR Ltd mottok et honorar på 5% for administrasjon av kontoravtalen.   
Fremleieavtalen ble avsluttet i 2009.    
    
Dove Energy Inc. - Nettverkspart       
Berge G. Larsen har en indirekte minoritetsandel i Independent Oilfield Rentals (IOR) Ltd., som eier Dove Energy Inc. Dove er operatør på blokk 53 
i  Yemen og var operatør på blokk 6 i Syria, hvor DNO var deltaker.    
    
Annet       
Dekning av juridiske kostnader i forbindelse med bokettersyn gjelder kostnader pådratt av DNO, DNO selskaper og selskaper knyttet til ledende 
personer i DNO, der DNO betaler kostnader i påvente av en konklusjon fra skattemyndighetene. Det vil bli foretatt en endelig avregning når saken 
er avgjort. DNO har krevd Skatt Vest for tilbakebetaling av påløpte juridiske kostnader som følge av brudd på taushetsplikten i skatteloven.   
   
I tillegg til de overnevnte transaksjoner, er det også interne transaksjoner mellom konsernselskapene.     
    
Det gjøres en fordeling av administrative kostnader i morselskapet DNO International ASA, som belastes ut på de enkelte datterselskapene utfra 
en betraktning om hvilke enheter som har hatt nytte av morselskapets tjenester.    
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Note 24 || Nedskrivningsvurderinger

Note 25 || Vesentlige transaksjoner i 2009 - Hendelser etter balansedagen

DNO har gjennomført nedskrivningsvurderinger for sine eiendeler pr. årsslutt som påkrevet under IFRS 36 Verdifall på eiendeler. IAS 36.9 krever 
at et foretak på hvert rapporteringstidspunkt skal vurdere om det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi. Dersom slike indikasjoner 
foreligger skal foretaket estimere eiendelens gjenvinnbare verdi.          
   
Olje- og gasseiendeler har også blitt vurdert for verdifall pr. 31. desember 2009. Bokført verdi for olje- og gasseiendeler har blitt sammenlignet 
med eiendelenes forventede kontantstrømmer (bruksverdier) beregnet som netto nåverdi (før skatt). DNO har definert felt som det laveste 
nivået der separate kontantstrømmer kan identifiseres. Feltnivå utgjør derfor aggregeringsnivå for avskrivningsformål, men også ved 
nedskrivningsvurderinger. Netto nåverdi pr felt er beregnet ved å diskontere de fremtidige kontantstrømmene og sammenligne disse mot bokført 
verdi. Følgende forut setninger har blitt benyttet i beregningene av netto nåverdi; oljeprisen er basert på forward-kurven for BRENT pr 31. desember 
2009, justert for eventuelle rabatter pga. kvalitet for de ulike feltene. Diskonteringsrenten (før skatt) er basert på DNO’s WACC (Weighted Average 
Cost of Capital) hvor 19% (2008: 12.1%) har blitt benyttet for eiendelene i Yemen og 26.7% har blitt benyttet for eiendelene i Kurdistan. Den 
nåværende situasjonen i Kurdistan er årsaken til at det er brukt en høyere diskonteringsrente for disse eiendelene. Basert på disse forutsetningene 
anses det ikke som nødvendig med nedskrivning på de produserende blokkene i Yemen eller Kurdistan. En sensitivitetsanalyse viser at en nedgang 
i oljepris på 10% vil gi en nedskrivning på NOK 110 millioner for de produserende blokkene. Dersom forventningene knyttet til tidspunktet for 
kontantstrømmene ikke oppfylles, kan dette også medføre nedskrivning. 
          
På blokk 84 i Yemen var det aktivert som anskaffelseskost en signaturbonus på USD 1.4 millioner. Som følge av usikkerhet rundt ytterligere arbeid på 
denne blokken da PSA’en ennå ikke er ratifisert, vil signaturbonusen mest sannsynlig forfalle til betaling. Den tidligere aktiverte signaturbonusen på 
blokk 84 på NOK 8 millioner er nedskrevet og bokført som letekostnad i 2009. I tillegg har det blitt gjort en justering for tidligere år på blokk 44 på 
NOK 6 millioner.
   
Aksjene i Petrolia Drilling ASA og Rocksource ASA er klassifisert som tilgjengelig for salg, der endringer i virkelig verdi blir ført direkte mot 
egenkapitalen. I samsvar med DNO’s regnskapsprinsipper vil det gjøres nedskrivning når det foreligger en vesentlig eller lengre nedgang virkelig 
verdi på investeringene. Virkelig verdi for disse aksjene er aksjekursen på Oslo Børs. En nedgang i virkelig verdi på aksjene i Petrolia Drilling ASA har 
ført til at investeringen har blitt nedskrevet med NOK 3.7 millioner i 2009. Aksjene i Rocksource ASA er nedskrevet med NOK 5 millioner.  Tidligere 
verdiendringer som er ført mot egenkapitalen reverseres via resultatet ved regnskapsføring av nedskrivning. En eventuell fremtidig reversering av 
nedskrivingen for disse aksjene føres via andre inntekter og kostnader.         
 
DNO International ASA har skattemessige fremførbare underskudd som ikke er tidsbegrensede. Kriteriene i IAS 12 Inntektsskatt for å balanseføre 
utsatt skattefordel, var ikke tilfredsstilt pr 31. desember 2009. Utsatt skattefordel på NOK 256 millioner har blitt nedskrevet og bokført som 
skattekostnad i 2009. Det skattemessige fremførbare underskuddet er intakt da nedskrivningen er en regnskapsmessig justering.

Vesentlige transaksjoner i 2009
          
Tildeling av lisensandeler - Kurdistan        
31. mars 2009, signerte den kurdiske regionale regjeringen (“KRG”), DNO International ASA og andre parter en avtale vedrørende tildeling av 
eierandeler i Tawke, Dohuk og Erbil lisensene i Kurdistan. I henhold til avtalen reduserte KRG sin eierandel i Tawke lisensen fra 45% til 20% ved å 
overføre 25% eierandel i lisensen til en ny tredjepart. KRG reduserte også sine eierandeler i Dohuk og Erbil lisensene fra 60% til 20% ved å overføre 
40% eierandel i hver av lisensene til en ny tredjepart.          
          
I henhold til avtalen, ble DNO’s betalende interesse i Tawke lisensen redusert fra 100% til 75%, og DNO’s betalende interesse i Dohuk og Erbil 
lisensene redusert fra 100% til 60%. Som en del av avtalen, mottok DNO ca. USD 11 millioner fra de nye lisenspartnerne som refusjon av DNO’s 
investeringer på Dohuk og Erbil lisensene i 2008. Dette beløpet, sammen med refusjon relatert til investeringer i første kvartal 2009, ble betalt til 
DNO i andre kvartal 2009.           
          
Tawke-feltet i Kurdistan
Oljeeksporten fra Tawke-feltet startet 1. juni og volumene bekreftet fasilitetenes designkapasitet. De totale eksportinntektene på ca NOK 850 
millioner i perioden 1. juni til 22. september, ble regnskapsført på ved bruk av estimater på net entitlement basis med estimerte oljepriser og 
relevante rabatter, i tråd med produksjonsdelingskontrakten (PSC). En tilhørende fordring ble regnskapsført basert på DNO’s rettigheter til sin del 
av inntektene i henhold til PSC’en.          
          
Den kurdiske regionale regjeringen (KRG) suspenderte alle DNO’s operasjoner inn den kurdiske regionen av Irak den 22. september og all eksport 
stanset fra denne dato. Alle forhold rundt suspensjonen ble løst 5. oktober og DNO’s rettigheter til produksjonsdelingskontraktene ble gjeninnsatt. 
Frem til en endelig salgsavtale og betalingsmekanisme er på plass, vil DNO fokusere på lokalt salg.      
         
Da det ikke foreligger noen signert salgsavtale og det heller ikke er mottatt noen betaling, anses ikke kriteriene for inntektsføring under IFRS å være 
tilfredsstilt ved årsslutt 2009. Salgsinntektene bokført i andre og tredje kvartal har derfor blitt reversert og kvartalstallene har blitt endret. Den 
produserte oljen har blitt overført til kunder og DNO har rettigheter til sin andel av den produserte oljen i henhold til PSC’en. Leveringen av oljen er 
også dokumentert ved leveringsbekreftelser fra North Oil Company (NOC). Produksjonskostnader (løftekostnader og avskrivninger) på NOK 143 
millioner har blitt aktivert som varelager og vil bli resultatført som varekostnad når salgsinntektene kan inntektsføres.    
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Voldgiftsak         
DNO Iraq AS (DNOI), et datterselskap av DNO International ASA, er involvert i en voldgiftssak relatert til visse tredjepartsinteresser i Kurdistan. 
Disse tredjepartene ble ikke godkjent til å være en del av, eller ha noen rettigheter til produksjonsdelingskontraktene (PSC) som ble signert av DNOI 
etter gjennomgangen som ble avsluttet i mars 2008. 

DNOI har avvist grunnlaget for krav fra disse tredjepartene, som kan relatere seg til opp til 10 % utover DNO’s interesser i 
produksjonsdelingsavtalene. Første del av voldgiftssaken ga tredjepartene rett til å søke kompensasjon for skader fra DNOI. 
Voldgiftsforhandlingene fortsetter derfor og en endelig kjennelse med tanke på mulig kompensasjon for skade er ventet i løpet av mai 2010. DNO 
har engasjert de internasjonalt anerkjente ekspertene NERA UK Ltd og Beicip Franlab, og konklusjonen fra disse ekspertene er ansett av ledelsen 
og styret for å representere beste estimat for mulig skadevirkning. Som en følge av dette, er det gjort en avsetning på USD 12 millioner i regnskapet 
for 2009. Likevel, som i alle voldgiftssaker, er det stor usikkerhet rundt det endelige utfallet. Variasjonen i partenes anførsler i voldgiftssaken har 
blitt presentert i børsmeldinger fra DNO. Dersom utfallet av voldgiftssaken skulle avvike fra avsetningen vil dette kunne påvirke regnskapet gjennom 
større tap. 

Investering i Det norske oljeselskap ASA
7. januar 2009 solgte DNO 11.9% av aksjene i Det norske oljeselskap ASA (DETNOR). Dette var i tråd med integrasjonsavtalen fra oktober 2007. DNO 
eide etter salget 25% av aksjene i Det norske oljeselskap ASA. Transaksjonen ga NOK 250 millioner i kontanter. 20. mai 2009 solgte DNO ytterligere 
1 million aksjer i DETNOR. 12. oktober 2009 inngikk DNO en salgs- og kjøpsavtale med Aker ASA om salg av inntil 6 millioner aksjer i DETNOR. 
1 million aksjer ble solgt umiddelbart, mens de siste 5 millioner aksjer ble solgt 6. november etter godkjennelse av konkurransemyndighetene. 
Salgsprisen var NOK 49.90 per aksje.
     
Som en følge av salget av de 5 millioner aksjene, ble DNO’s eierandel redusert til under 20% og DNO hadde ikke lenger betydelig innflytelse. 
Investeringen har blitt reklassifisert til Tilgjengelig for salg investering, med endringer i virkelig verdi innregnet i andre inntekter og kostnader. DNO’s 
eierandel etter fusjonen mellom DETNOR og Aker Exploration i desember 2009 er 11.66%.       
        
Netto gevinst fra DETNOR transaksjoner i 2009 er NOK 363 millioner og inkluderer netto gevinst ved salg av aksjer, reversering av nedskrivning, 
resultatandel fra tilknyttet selskap og fraregning av tilknyttet selskap. Negativ virkelig verdi endring på NOK 22.8 millioner pr. 31. desember 2009 er 
innregnet i andre inntekter og kostnader.          
      
Økokrim etterforskning 
Som rapportert til Oslo Børs 9. oktober, har Økokrim i en pressemelding uttalt at transaksjoner i DNO som involverer blant annet KRG, skal 
etterforskes. DNO vil proaktivt bistå Økokrim i denne etterforskningen for å løse eventuelle juridiske problemstillinger.    
          
Utøvelse av kjøpsopsjon
27. oktober 2009 utøvde DNO en opsjon på kjøp av 40 millioner egne aksjer til en pris på NOK 3.25 per aksje. En forpliktelse på NOK 129.8 millioner 
relatert til en skrevet salgsopsjon ble reversert på samme tidspunkt. Etter denne transaksjonen eier DNO 50 millioner egne aksjer.  
               

Hendelser etter balansedagen 
          
Pågående leteboring i Yemen  
Brønnen Nabrajah #10S/S2 på blokk 43 ble ferdigstilt i januar 2010 og opprensing og testproduksjon ble igangsatt. Etter avslutning av pilothullet, 
ble brønnen boret horisontalt ca. 1000 meter inn i Shuqra formasjonen som er antatt å være den produserende formasjonen i Nabrajah #5. Brønnen 
har bekreftet bevegelig olje 186 meter dypere enn Nabrajah #5 og åpner for forbedret utvinning fra denne formasjonen. Det vil bli utført arbeid for 
ytterligere å evaluere resultatene fra Nabrajah #10S/S2 brønnen og hvordan det vil innvirke på estimerte reserver og produksjonspotensiale.  
          
Testing av brønn i Kurdistan 
I løpet av januar 2010 ble riggen Sindi-1 mobilisert og flyttet til Erbil PSC’en for å teste Erbil #2 brønnen. Testingen ble avsluttet i mars 2010. Totalt er 
det utført fem tester, hvorav kun det grunneste reservoaret testet olje. Strømningsraten på denne testen var i størrelsesorden 200-300 fat per dag. 
Oljen synes å være av tyngre kvalitet (16 API) og tilsvarende som olje produsert i en test i samme formasjon på Hawler #1. Brønnen er midlertidig 
stengt. Testresultatene er under evaluering for å klargjøre ressurspotensialet for Benenanstrukturen. En rapport vil bli presentert i sommer.   
          
Salg av egne aksjer 
DNO solgte hele sin beholdning av egne aksjer i mars 2010, noe som bidro med NOK 367 millioner i kontanter.     
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Note 26 || Working interest sikre og sannsynlige reserver og ressurser1) etter royalty (urevidert)

NORD-EUROPA YEMEN KURDISTAN AFRIKA DNO KONSERN

Reserver Ressurser Reserver Ressurser Reserver Ressurser Reserver Ressurser Reserver Ressurser Totalt
01.01.2008  -    -    9.51  3.50  142.32  -    -    1.46  151.80  5.00  156.80 
Funn, tilgang og utvidelse  -    -    -    1.84  -    1.13  -    -    -    2.97  2.97 

Anskaffelse av reserver/ressurser  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Avhending av reserver/ressurser  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Revisjon av tidligere estimater  -    10.04  3.38  -2.25  13.10  -    -    -    16.48  7.79  24.27 

Annet  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Produksjon år 2008  -    -    -3.41  -    -2.25  -    -    -    -5.67  -    -5.67 

31.12.2008  -    10.04  9.48  3.09  153.17  1.13  -    1.46  162.61  15.75  178.37 
Funn, tilgang og utvidelse  -    -    -    -    -    4.66  -    -    -    4.66  4.66 

Anskaffelse av reserver/ressurser  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Avhending av reserver/ressurser  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Revisjon av tidligere estimater2)  -    -    3.28  2.98  -8.64  -    -    -    -5.36  2.98  -2.38 

Annet  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Produksjon år 2009  -    -    -2.83  -    -5.02  -    -    -    -7.85  -    -7.85 
Totale reserver og ressurser 
31.12.2009

 -    10.04  9.93  6.07  139.51  5.78  -    1.46  149.40  23.38  172.79 

1) Reserver i henhold til DNO’s Årlige Reserverapport av 21. april 2010, med klassifikasjon tilsvarende Oljedirektoratets (OD) klasse 1-3. Ressurser 
tilsvarer klasse 4, 5 og 7 i OD’s definisjoner. Tallene representerer beste estimat (P50 mest sannsynlige utfall ).

Som tidligere nevnt under regnskapsprinsipper, er estimering av olje- og gassreserver og -ressurser forbundet med usikkerhet. Tallene ovenfor 
tilsvarer ledelsens beste estimat for hva som kan utvinnes fra feltene, gitt den informasjon som var tilgjengelig ved årsskiftet. Estimatene 
innebærer stor usikkerhet især på felter der vi har begrenset med data. Usikkerheten vil reduseres når vi får mer informasjon gjennom 
produksjonshistorikk og reservoarinformasjon. I tillegg vil endringer i oljepriser ha stor innvirkning på lønnsomhet og derved det økonomiske  
cut-off tidspunktet for produksjonen, for felt som er i haleproduksjon med begrensede gjenværende reservevolumer. 

I Yemen relaterer revisjon av tidligere estimater seg til mindre endringer på produserende felter (blokk 32 og blokk 53) i hovedsak 
knyttet til senere økonomisk cut-off som følge av høyere oljepris prognoser sammenlignet med fjoråret, samt endrede nedgangsrater. På 
rapporteringstidpunktet evalueres resultatene av en brønn boret i de dypere formasjoner av Nabrajah (blokk 43). De foreløpige resultatene 
bekrefter volumene antatt i fjorårets rapportering. De estimerte ressursene relatert til Sharnah/Yaalen funnet på blokk 47 har økt i 2009 basert på 
ny informasjon, herunder innsamling/tolkning av 3D seismikk og teknisk arbeid. Det er planlagt å bore to brønner på denne blokken i 2010.

2) For Tawke PSC’en i den kurdiske regionen av Irak, relaterer revisjon av tidligere estimater seg til en fornyet beregning av DNO’s andel av 
utvinnbare brutto reserver. DNO’s working interest andel vil ikke være konstant over tid som en følge av at andelen av cost oil og profit oil varierer. 
DNO’s andel er henholdsvis 75% og 68.75% i henhold til produksjonsdelingskontrakten. 

Funnet på Benenanstrukturen på Erbil PSC’en i Kurdistan er medtatt i 2009 med brutto 11.6 millioner fat (DNO’s andel 4.6 millioner fat) og 
klassifisert som under evaluering (klasse 7) i påvente av nye data fra den pågående testingen av Erbil #2 brønnen.

ICE forward kurven for Brent olje pr. 31. desember 2009, justert for kvalitetsforskjeller, er benyttet  ved beregning av økonomisk gjenværende 
reserver.
 
Working interest andeler i Yemen og Kurdistan inkluderer DNO’s andel av cost oil relatert til andeler som bæres på vegne av andre. 

Produksjonen inkluderer volumer av diesel som er brukt som drivstoff.

Følgende tabell reflekterer DNO’s net entitlement (etter royalty) sikre og sannsynlige reserver og ressurser *

NORD-EUROPA YEMEN KURDISTAN AFRIKA DNO KONSERN

Millioner fat Reserver Reserver Reserver Reserver Reserver

31.12.2008  -    6.2  57.6  -    63.8 

31.12.2009  -    6.1  50.3  -    56.4 

Net entitlement reserver i Yemen og Kurdistan tar utgangspunkt i økonomiske vurderinger av produksjonsdelingsavtalene og omfatter volum 
relatert til skatt betalt av myndighetene på vegne av kontraktørene.

* Reserver kun i henhold til OD klasse 1-3. 
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Resultatregnskap 01.01 – 31.12

NOK 1,000 Note 2009 2008

Driftsinntekter
Andre driftsinntekter 2  3,092  74,638 

Sum driftsinntekter 3,092 74,638

Driftskostnader
Letekostnader 44,495 65,941

Ordinære avskrivninger 7 646 352

Nedskrivninger 7 - 4,762

Lønn og lønnsrelaterte kostnader 3 45,660 42,497

Andre driftskostnader 4 26,000 43,617

Sum driftskostnader 116,801 157,168

Driftsresultat  -113,709 -82,530

Netto andre finansposter 5 262,978 -1,260,541

Resultat før skatt 149,269 -1,343,071

Skattekostnad 6 -250,000  -   

Årsresultat -100,731 -1,343,071

Overført fra/til annen egenkapital -100,731 -1,343,071

Sum disponert -100,731 -1,343,071

Resultat per aksje, ordinært 19 -0.11 -1.48

Resultat per aksje, utvannet 19 -0.11 -1.48

Regnskap med noter dno international asa
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Balanse

Eiendeler

NOK 1,000 Note 2009 2008

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 6  -    250,000 

Sum immaterielle eiendeler  250,000

Varige driftsmidler
Olje- og gassfelt  59,934  67,291 

Andre varige driftsmidler  2,510  2,125 

Sum varige driftsmidler 7  62,444  69,416 

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskaper 8  1,049,624  1,014,116 

Aksjer i tilknyttede selskaper 8  -  697,454 

Langsiktige konsernfordringer 20  2,105,711  2,423,920 

Andre investeringer 8  437,873  11 

Sum finansielle anleggsmidler  3,593,208  4,135,502 

Sum anleggsmidler  3,655,651  4,454,918 

OMLØPSMIDLER
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 9  16,196    11,425   

Finansielle instrumenter 15  756  11,614 

Kontanter og kontantekvivalenter, frie 10  260,138  54,875 

Kontanter og kontantekvivalenter, bundne 10  6,498  84,970 

Sum omløpsmidler  283,588  162,884 

SUM EIENDELER  3,939,239  4,617,802 

Per 31 desember
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Per 31 desemberEgenkapital og gjeld

NOK 1,000 Note 2009 2008

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital  226,214  226,214 

Egne aksjer  -12,500  -1,000

Overkursfond  32,456  32,456 

Annen innskutt egenkapital  65,169  181,172 

Sum innskutt egenkapital  311,339  438,842 

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  1,252,053  1,352,784 

Sum opptjent egenkapital  1,252,053  1,352,784 

Sum egenkapital 11  1,563,392  1,791,626 

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Andre forpliktelser 12  9,812  20,145 

Sum avsetning for forpliktelser  9,812  20,145 

Annen langsiktig gjeld
Langsiktig rentebærende konserngjeld 20  504,335  603,925 

Obligasjonslån 13  1,785,306  2,052,637 

Sum annen langsiktig gjeld  2,289,641  2,656,562 

Kortsiktig gjeld
Rentebærende kortsiktig gjeld 13  -    54,500 

Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld 14  76,393  94,969 

Sum kortsiktig gjeld  76,393  149,469 

Sum gjeld og forpliktelser  2,375,846  2,826,175 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  3,939,239  4,617,802 

Pantstillelser 13

Garantiansvar 12

Finansielle instrumenter 15

Oslo, 29. april 2010

Berge Gerdt Larsen Trygve Bruvik Elin Karfjell Marit Instanes Gunnar Hirsti Helge Eide
Styreformann Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør
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Kontantstrømoppstilling

NOK 1,000 Note 2009 2008

Operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad  149,269  -1,343,071

Betalte skatter 6  -    -   

Avskrivninger og nedskrivninger av varige eiendeler 7  646  5,114 

Nedskrivning (reversering av nedskrivning) finansielle eiendeler 5  -205,904  1,355,092 

(Gevinst)/tap ved salg av driftsmidler og verdipapirer  4,664  -55,493

Endringer i netto arbeidskapital og andre tidsavgrensningsposter  134,201  -162,513

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  82,876  -200,872

Investeringsaktiviteter
Utbetaling ved investering i og utvikling av olje-/gassfelt og varige driftsmidler 7  -1,535  -12,438

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler  -    30 

Utbetaling ved erverv av obligasjoner, verdipapirer, andeler og fond  -    -   

Innbetaling ved salg av obligasjoner, verdipapirer, andeler og fond  -    62,401 

Netto kontantstrøm fra andre investeringer og salg  218,620  -318,355

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  217,085  -268,362

Finansieringsaktiviteter
Opptak av rentebærende gjeld 13  -    -   

Nedbetaling av rentebærende gjeld 13  -55,861  -50,000

Kjøp av egne aksjer og opsjoner 11  -1,159,595  -1,445,120

Salg av egne aksjer og opsjoner 11  1,032,092  1,451,785 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -183,364  -43,335

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter  10,194  -31,995

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1.1  139,845  684,409 

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  126,791  -544,563

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 10  266,636  139,845 

Herav bundne kontanter og kontantekvivalenter  6,498  84,970 
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Note 1 || Regnskapsprinsipper

Generelt
Regnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven og god 
regnskapsskikk i Norge. De tilhørende noter er en integrert del av 
regnskapet for selskapet.

Bruk av estimater
Utarbeidelsen av regnskapet fordrer bruk av estimater og forutsetninger 
som innvirker på eiendeler og gjeld og oppgivelse av usikre forpliktelser 
og betingede eiendeler på balansedagen og de beløp som rapporteres 
for inntekter og kostnader i rapporteringsperioden. Faktiske resultater 
vil kunne avvike fra disse estimatene.

Funksjonell valuta
Regnskapet er utarbeidet i norske kroner (NOK) som er selskapets 
funksjonelle og presentasjonsvaluta.

Konsernregnskap
Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS og er presentert 
adskilt fra selskapsregnskapet.

Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper
Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper regnskapsføres i 
regnskapet etter kostmetoden. 
 Ved et varig fall i verdien av en investering i datterselskap og 
tilknyttet selskap, blir det foretatt en nedskrivning. 

Vurdering og klassifisering av balanseposter
Eiendeler og gjeld knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres 
som omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke er 
knyttet til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig 
gjeld dersom de er av kortsiktig art, normalt med forfall innen ett 
år. Aksjer og investeringer som ikke er til varig eie, klassifiseres som 
omløpsmidler. 
 Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld 
klassifiseres som langsiktig.

Aksjer, obligasjoner, sertifikater o.l.
Aksjer, obligasjoner, sertifikater og lignende som er klassifisert 
som omløpsmidler, er vurdert til laveste av historisk kostpris og 
markedsverdi. Andre aksjer klassifisert som anleggsmidler, er vurdert 
etter kostmetoden og nedskrives ved varig og vesentlig mindreverdi. 
Pengemarkedsfond er vurdert til virkelig verdi.

Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og svært likvide 
midler med ubetydelig renterisiko og opprinnelig forfall på tre måneder 
eller mindre.

Eiendommer, maskiner og inventar
Eiendommer, maskiner og inventar føres til kostpris med fradrag for 
akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Finansielle leasingobjekter 
føres til dagens verdi av fremtidige leieforpliktelser eller markedsverdi 
dersom denne er lavere. 
 Balanseførte kostnader knyttet til olje- og gassfelt avskrives etter 
produksjonsenhetsmetoden. Avskrivningssatsen tilsvarer forholdet 
mellom produksjon i perioden og sikre og sannsynlige utbygde reserver. 
I avskrivningsgrunnlaget inngår, i tillegg til balanseførte kostnader, 

estimerte fremtidige investeringer som er hensyntatt i beregningen 
av selskapets reserver. For balanseførte lisenskostnader tilsvarer 
avskrivningssatsen forholdet mellom produksjon i perioden og sikre og 
sannsynlige reserver.
 Selskapet foretar nedskrivninger dersom bokført verdi av 
olje- og gassfelt eller andre eiendeler hvor man kan identifisere 
kontantstrømmer, overstiger verdien av neddiskonterte fremtidige 
forventede kontantstrømmer. Nedskrivningsbeløpet er forskjellen 
mellom regnskapsført verdi og markedsverdi. Balanseførte 
kostnader knyttet til utvinning fra et felt i produksjon avskrives etter 
produksjonsenhetsmetoden. 
 Forpliktelser knyttet til erverv av lisensandeler hvor selskapet har 
inngått avtaler om langsiktig bankfinansiering er klassifisert som 
langsiktige forpliktelser.
 Amortisering av balanseførte finansielle leieavtaler inkluderes 
i resultatregnskapet som «Nedskrivninger, amortiseringer og 
tapsavsetninger».
 Maskiner og utstyr avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. 
Antatt økonomisk levetid for slike eiendeler er fra 3 til 5 år. 

Lete- og utviklingskostnader knyttet til olje- og gassfelt
Selskapet benytter “Successful Efforts” metoden for behandling av lete- 
og utviklingskostnader. Alle letekostnader med unntak av kostnader 
knyttet til erverv av lisenser og boring av letebrønner, blir kostnadsført 
løpende. Kostnader knyttet til boring av letebrønner blir midlertidig 
balanseført i påvente av en evaluering av eventuelle funn av olje- og 
gassreserver. Dersom det ikke blir funnet reserver, eller funnene ikke blir 
ansett for å være kommersielt utvinnbare, blir borekostnader knyttet 
til letebrønner kostnadsført.  Kostnader til erverv av lisenser aktiveres, 
og blir regelmessig vurdert med tanke på nedskrivning. Alle kostnader 
forbundet med utbyggingen av kommersielle olje- og/eller gassfelt blir 
aktivert. Oppstartskostnader kostnadsføres løpende.

Rentekostnader og egne kostnader vedrørende 
utviklingsprosjekter
Rentekostnader og egne kostnader vedrørende utviklingsprosjekter 
balanseføres og avskrives etter produksjonsenhetsmetoden. Kostnader 
ved låneopptak balanseføres og periodiseres over lånets løpetid.

Leieavtaler
Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører 
de økonomiske rettigheter og forpliktelser til DNO (finansiell leasing) 
balanseføres  som driftsmidler til nåverdien av minimumsleien, eventuelt 
virkelig verdi dersom lavere. Driftsmidlene amortiseres i henhold til 
plan. Avdragsdelen av leieforpliktelsen klassifiseres som rentebærende 
gjeld i balansen. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag 
for beregnet rentekostnad. Rentekostnaden kostnadsføres som 
finanskostnad. Operasjonelle leieavtaler kostnadsføres løpende. 

Utsatt skatt
Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden. Med utgangspunkt i vedtatte 
skattesatser og skatteregler på balansedagen, beregnes det utsatt skatt 
av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel og utsatt skattegjeld 
innen samme skatteregime balanseføres netto. Balanseføring av utsatt 
skattefordel forutsetter at fremtidig anvendelse kan sannsynliggjøres. 
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Pensjonsforpliktelser
Selskapet regnskapsfører pensjonsordningen i henhold til Norsk 
Regnskapsstandard for pensjoner.
Selskapet har en tilskuddsordning for sine ansatte. For tilskudds planer 
kostnadsføres kun periodens innbetalte premier.  

Inntektsføringsprinsipper
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.  Tjenester 
inntektsføres etter hvert som de blir levert. 

Vedlikehold og reparasjoner
Vedlikehold og reparasjoner kostnadsføres løpende. Kostnader som 
anses å øke produksjonskapasiteten eller forlenge anleggenes levetid, 
blir aktivert.  

Finansielle instrumenter, o.l.
Selskapet benytter flere finansielle instrumenter i sin økonomiske 
styring av valuta-, rente- og prisrisiko. Instrumenter som kvalifiserer for 
sikring blir vurdert sammen med det underliggende objekt (urealisert 
tap/gevinst regnskapsføres ikke). Instrumenter som ikke kvalifiserer 
for sikring, vurderes i adskilte porteføljer til laveste av historisk kost 
og markedsverdi (urealiserte tap resultatføres). Urealiserte gevinster 
resultatføres ikke.

Transaksjoner i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 
Realiserte og urealiserte kursgevinster og kurstap inngår i årets resultat. 

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til valutakursen på 
transaksjonstidspunktet.

Opsjoner til styremedlemmer og ledende ansatte
For informasjon om opsjoner henvises det til konsernets prinsippnote, 
note 1.

Avsetning for tap på fordringer
Det foretas avsetning til påregnelig tap på fordringer.

Usikre forpliktelser og betingede eiendeler
I henhold til Norsk Regnskapsstandard om usikre forpliktelser og 
betingede eiendeler foretas det avsetninger for usikre forpliktelser som 
er sannsynlige og kvantifiserbare. Betingede eiendeler balanseføres ikke.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er basert på den indirekte metode. 
Kontantekvivalenter omfatter bankbeholdninger og likvide plasseringer 
med løpetid mindre enn tre måneder. 

Sammenlikningstall
Alle endringer i regnskapsprinsipper og presentasjon innarbeides i 
tidligere års sammenlikningstall.

Note 2 || Andre driftsinntekter

Note 3 || Godtgjørelser, sluttvederlag, lønn, aksjer, opsjoner og pensjoner

NOK 1,000 2009 2008

Andre driftsinntekter  3,092  14,792 

Gevinst ved salg av lisensandeler (1)  -   59,846

Sum andre driftsinntekter 3,092 74,638

(1) Gevinst i 2008 er knyttet til konsernintern overføring der blokk 47 og blokk 52 i Yemen ble solgt til datterselskapet DNO Yemen AS.  

NOK 1,000 2009 2008

Lønnskostnader, bonus, opsjoner mv.  43,327  40,583 

Arbeidsgiveravgift inkl på opsjoner  7,626  7,590 

Pensjonskostnader  1,887  2,199 

Andre personalkostnader  2,551  2,292 

Reklassifisering lønn og lønnsrelaterte ytelser til leting og produksjon    -9,732  -10,168

Lønn og lønnsrelaterte kostnader  45,660  42,497 
Gjennomsnittlig antall årsverk 34 31.2

Lønnskostnader knyttet til deltakelse i lisenser, er i resultatregnskapet klassifisert som lete- og produksjonskostnader.  
  
Pensjonskostnader  
DNO har en tilskuddsbasert pensjonsordning for ansatte i selskapet. Kostnaden i 2009 gjelder kun pensjonspremier for ansatte i selskapet. DNO 
tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.  

Note 1 || Regnskapsprinsipper forts.
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Godtgjørelse til styret og ledende ansatte (NOK)

Godtgjørelse til styret 2009 2008

Berge G. Larsen, styreformann (1)  265,000  235,000 

Trygve Bruvik, viseformann  240,000  210,000 

Elin Karfjell, styremedlem  240,000  25,000 

Marit Instanes, styremedlem  240,000  25,000 

Gunnar Hirsti, styremedlem  240,000  25,000 

Anders Farestveit, tidligere viseformann  -    185,000 

Bjørge Gretland, tidligere styremedlem  -    185,000 

Helge Eide, adm. direktør og tidligere styremedlem  50,000  210,000 

Total  1,275,000  1,100,000 

Styrehonorar for DNO International ASA for 2009 utgjør NOK 1,225,000.   
Det er utbetalt NOK 144,000 i 2009 for arbeid i revisjonskomite og kompensasjonskomite.   
   
(1) Konsulenthonorar til Increased Oil Recovery AS/Ltd for leie av styreformannens tjenester beløp seg til NOK 4.2 millioner i 2009  
(NOK 4.2 millioner i 2008). Det er ikke inngått noen avtale om sluttvederlag med styreformann.   

Revisors godtgjørelse

Alle tall er eksklusive mva (NOK 1,000) 2009 2008

Revisjonshonorar  1,300  1,350 

Annen revisjonsrelatert bistand  78  50 

Sum revisjon og revisjonsrelaterte tjenester  1,378  1,400 
Annen bistand  28  -   

Skatterådgiving  237  38 

Sum godtgjørelse til revisor  1,643  1,438 

Aksjer og opsjoner eiet av styret, ledende ansatte og nøkkelpersonell pr. 31. desember 2009

Styret og ledende ansatte Aksjer Opsjoner

Selskaper kontrollert av styreformann Berge G. Larsen inkl. selskaper kontrollert av ham  45,302,504  -   

Trygve Bruvik, viseformann inkl. selskaper kontrollert av ham  1,399,996  -   

Elin Karfjell, styremedlem  -    -   

Marit Instanes, styremedlem  18,228  -   

Gunnar Hirsti, styremedlem  -    -   

Helge Eide, administrerende direktør  1,600,000  -   

Tore Lilloe-Olsen, letesjef  51,000  -   

Haakon Sandborg, finansdirektør  -    -   

Magne Normann, daglig leder DNO Iraq AS  1,621,996  -   

Sven Erik Lie, daglig leder DNO Yemen AS  -    -   

Total  49,993,724  -   

Med unntak av syntetiske opsjoner, er det ikke kostnadsført noen opsjoner i 2009.

Godgjørelse til adm. direktør  og ledende ansatte i 2009 (NOK mill)

Lønn Bonus Pensjon
Annen
godt-

gjørelse
Total

Helge Eide, adm.dir. og styremedlem  3.25  -    0.05  0.31  3.61 

Ivar Brandvold, tidligere driftsdirektør  1.87  -    0.05  0.08  2.00 

Tore Lilloe-Olsen, letesjef  2.09  -    0.05  0.11  2.25 

Haakon Sandborg, finansdirektør  1.92  -    0.05  0.11  2.08 

Magne Normann, daglig leder DNO Iraq AS  3.74  -    0.05  0.40  4.19 

Sven Erik Lie, daglig leder DNO Yemen AS  0.03  -    -    3.85  3.87 

Det foreligger ikke lån eller garantistillelser til ledende ansatte, aksjonærer eller styremedlemmer.
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Note 4 || Andre driftskostnader

NOK 1,000 2009 2008

Leiekostnader  10,465  6,279 

Diverse kontorkostnader  9,752  9,749 

Reisekostnader  2,265  3,321 

Advokathonorar  8,658  5,164 

Konsulenthonorar  20,159  29,992 

Andre driftskostnader  15,492  22,064 

Administrasjonsgodtgjørelse fakturert til konsernselskaper  -40,790  -32,952

Sum andre driftskostnader  26,000  43,617 

Erklæring om lederlønninger
Lederlønnspolitikken for 2009 fulgte de retningslinjer som ble fastsatt og behandlet på generalforsamlingen i juni 2009. Bonus for 2009 ble satt til 
en halv månedslønn for alle ansatte.      
     
I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a, jf. § 5-6 tredje ledd, skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring 
om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret. Styret vil for den ordinære generalforsamlingen 
fremlegge følgende erklæring til behandling og avstemming:     
     
“Styret i DNO har siden 2003 hatt en særskilt kompensasjonskomite som behandler spørsmål knyttet til kompensasjonen for administrerende 
direktør og konsernledelsen. Ved fastsettelsen av de metoder som skal benyttes for vurdering av lønnsfastsettelse og eventuelle bonus, opsjons- og 
andre incentivordninger, skal komiteen påse at kompensasjon og avlønning i størrelse og omfang reflekterer den enkelte ledende ansattes ansvar og 
plikter, samtidig som ordningene skal bidra til langsiktig verdiskapning for alle selskapets aksjonærer.”     
     
Fast lønn
Det er ikke av styret fastsatt noen øvre og/eller nedre beløpsmessige begrensninger for fastsettelse av fast lønn for ledende ansatte i selskapet for 
kommende regnskapsår utover de hovedprinsipper som er omtalt over.     
     
Variable elementer     
I tillegg til fastlønn, har selskapet, for ytterligere å bidra til å skape samsvar mellom konsernledelsens prioriteringer og de strategier og mål for 
virksomheten som fastsettes av styret, følgende ordninger:     
     
Årlige bonusavtaler     
Selskapet har i flere år praktisert bonusordninger for ledere og ansatte for å sikre at viktige forretningsmål gis tilstrekkelig prioritet. De årlige 
bonusavtalene har en maksimal utbetaling på 3 måneders lønn. Måltallene er dels finansielle eller operasjonelle, herunder HMS.   
       
Aksjebasert bonusprogram     
Formålet med programmet er å sikre et kontinuerlig høyt fokus på utvikling av aksjonærverdier, samt å styrke incentivprogrammet for ledelse og 
ressurspersoner i selskapet. Uttelling under programmet beregnes i forhold til kursstigning på selskapets aksje i bonusperioden, innenfor spesifiserte 
kursintervaller. Det tildeles således ikke aksjer eller ordinære opsjoner under dette programmet.     
     
Total ramme for det aksjebaserte bonusprogrammet er på NOK 15.9 millioner, dersom aksjekursen er lik eller overstiger NOK 9.57 pr. 30. juni 2010. 
Innslagspunktet for uttelling er en aksjekurs på NOK 7.36. Beregnet verdi, kostnadsført pr. 31. desember 2009 er 0. Ordningen omfatter alle ansatte, 
herunder nøkkelpersonell som beskrevet over. Enhver ordinær bonusutbetaling vil komme til fradrag i en eventuell aksjebasert bonusutbetaling.
     
Etterlønnsordninger     
Administrerende direktør har ved fratreden rett til et sluttvederlag tilsvarende 3 ganger årsgodtgjørelse, avhengig av omstendig hetene. Det er også 
inngått avtaler om sluttvederlag (1-2 års lønn) med følgende ledende ansatte i DNO International ASA; Tore Lilloe-Olsen – letesjef,  
Magne Normann – daglig leder DNO Iraq AS og Haakon Sandborg – finansdirektør.

Note 3 || Godtgjørelser, sluttvederlag, lønn, aksjer, opsjoner og pensjoner forts.
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Note 5 || Netto andre finansposter

Note 6 || Skattekostnad

NOK 1,000 2009 2008

Renteinntekter  6,557  35,494 

Renteinntekter innen konsernet  111,958  135,667 

Gevinst på valuta  1,351,596  1,666,107 

Andre finansinntekter  -    10,799 

Netto gevinst (tap) på salg av verdipapirer  -4,536  -4,225

Sum finansinntekter  1,465,575  1,843,841 

Rentekostnader  8,891  -68,120

Rentekostnader innen konsernet  -103,271  -126,498

Tap på valuta  -1,279,373  -1,553,618

Nedskrivning/Reversering av nedskrivning finansielle eiendeler  205,904  -1,355,092

Andre finanskostnader  -34,748  -1,055

Sum finanskostnader  -1,202,597  -3,104,382

Netto andre finansposter 262,978  -1,260,541

NOK 1,000 2009 2008

Betalbar skatt  -    -   

Endring utsatt skatt  250,000  -   

Skattekostnad  250,000  -   

Effektive skattesatser:
Resultat før skattekostnad 149,269  -1,343,071

Forventet skatt etter nominell skattesats (28%) 41,795  -376,060

Endring ikke regnskapsført skattefordel 310,196 28,546

Nedskrivning finansielle eiendeler  -103,491  340,648 

Skattefri gevinst/tap salg aksjer 1,270 1,183

Andre poster 230  5,683 

Sum skattekostnad  250,000  - 
Effektiv skattesats (inkl. endring utsatt skatt) 167% 0%

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd utgjør:
Varige driftsmidler  -2,081  -303

Andre langsiktige poster (fordringer-fjerning etc.)  -90,787  -49,900

Fremførbare underskudd  -304,295  -286,764

Sum grunnlag utsatt skatt/(skattefordel)  -397,162  -336,967

Nedvurdering av utsatt skattefordel 397,162 86,967

Sum utsatt skatt/(skattefordel) -  -250,000
Balanseført utsatt skattefordel - 250,000

Balanseført utsatt skattegjeld  -    -   

Skattesatser gjeldende pr 31. desember 2009 er lagt til grunn ved beregning av utsatt skatt. Skattesatsen er 28% for inntekter i Norge. Balanseført 
utsatt skattefordel henfører seg til aktiviteter skattepliktige til Norge.   

Utsatt skattefordel er regnskapsført på bakgrunn av identifiserte skatteplanleggingsaktiviteter, herunder salg av eiendeler  som anses gjennom-
førtbart, dersom dette vurderes som opportunt, samt utnyttelse av konsernbidrag.  
  
Skatteverdien av fremførbart underskudd pr. 31. desember 2009 er NOK 304.3 millioner.  Det er ubegrenset fremføringsrett på underskudd til 
fremføring i Norge.  
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Note 7 || Varige driftsmidler

Note 8 || Aksjer i datterselskaper og andre investeringer

Note 9 || Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

NOK 1,000 2009 2008

Kundefordringer  1,143 267

Forskuddsbetalinger og opptjent inntekt  8,581 4,681

Andre kortsiktige fordringer  6,471 6,477

Sum andre kortsiktige fordringer 16,196 11,425

NOK mill Lisenskostnader Letekostnader Andre varige 
driftsmidler

Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1.2009  24,999  47,053  6,054  78,108 

Tilgang i 2009  -    504  1,030  1,535 

Avgang i 2009  -7,861  -    -    -7,861

Overføringer i 2009  -    -    -    -   

Anskaffelseskost 31.12.2009  17,139  47,557  7,084  71,782 
Akk. avskrivning 1.1.2009  -4,762  -    -3,928  -8,690

Avskrivninger i 2009  -    -    -646  -646

Nedskrivninger i 2009  -    -    -    -   

Akkumulerte avskrivninger avgang  -    -   

Avgang og overføringer i 2009  -    -    -    -   

Akkumulerte av-/nedskrivninger 31.12.2009  -4,762  -    -4,575  -9,336
Regnskapsført verdi 31.12.2009  12,377  47,557  2,510  62,444 
Regnskapsført verdi 31.12.2008  20,238  47,053  2,125  69,416 

Kostnader knyttet til boring av letebrønner blir midlertidig balanseført i påvente av en evaluering av eventuelle funn av olje- og gassreserver. 

Andre varige driftsmidler avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Antatt økonomisk levetid for slike eiendeler er fra 3 til 5 år.

Datterselskaper eid  
av morselskapet  
DNO International ASA

Selskapets 
forretnings-

kontor

Eier- og 
stemmeandel 

i prosent

Selskapets
aksjekapital

i 1,000

Selskapets
egenkapital
i NOK 1,000

Selskapets
resultat

i NOK 1,000

Balanseført
verdi

i NOK 1,000

DNO Yemen AS Oslo 100%  NOK 291,000  1,148,870  -74,188  481,000 

DNO UK Ltd    London 100%  GBP 0  -162,098 -12,472  -   

DNO Iraq AS Oslo 100%  NOK 600  41,411  -322,730  500,116 

DNO Invest AS Oslo 100%  NOK 8,000  70,237  1,729  68,508 

Sum 2009  1,098,419  -407,661 1,049,624

Andre investeringer      
DNO eide frem til januar 2009, 36.9% i Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) og regnskapsførte investeringen som tilknyttet selskap etter  
egenkapitalmetoden. I januar 2009 solgte DNO seg ned til 25% i tråd med integrasjonsavtalen fra 2007, og i mai 2009 solgte DNO ytterligere  
1 million aksjer. Etter et salg av 5 millioner aksjer i november 2009, ble DNO’s eierandel redusert til under 20% og investeringen var ikke  lenger 
ansett som tilknyttet selskap. Gjenværende aksjer ble målt til markedsverdi og reklassifisert som andre investeringer.    
  
Bokført verdi på investeringen i DETNOR pr. 31. desember 2009 er NOK 437.8 millioner.       

56 // DNO 2009



Note 10 || Kontanter og kontantekvivalenter

Note 11 || Egenkapital

Note 12 || Garantier og forpliktelser

Note 13 || Rentebærende lån

Note 14 || Kortsiktig gjeld

NOK 1,000 2009 2008

Kontanter og kontantekvivalenter, frie  260,138 54,875

Kontanter og kontantekvivalenter, bundne  6,498  84,970 

Sum kontanter og kontantekvivalenter 266,636 139,845

Bundne midler pr. 31. desember 2008 inkluderte et marginbeløp på NOK 80 millioner deponert hos ABG Sundal Collier. Marginbeløpet relaterte 
seg til opsjonskontrakter på egne aksjer. DNO har avsluttet disse kontraktene i 2009.  

NOK 1,000 2009 2008

Leverandørgjeld  8,211  6,068 

Skyldige offentlige avgifter   2,813  2,437 

Avsetning tap finansielle instrumenter  -    14,424 

Påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld  65,369  72,039 

Sum ikke-rentebærende kortsiktig gjeld  76,393  94,969 

NOK 1,000 Aksje-
kapital

Antall egne 
aksjer 

(1,000)

Egne 
aksjer, 
beløp

Overkurs-
fond

Innskutt 
egen-

kapital, 
egne aksjer

Annen 
innskutt 

egen-
kapital

Sum annen 
innskutt 

egen-
kapital

Annen 
egen-

kapital
Sum

Egenkapital  
pr 01.01 2009

226,214 1,000 -1,000 32,456 1,192,174 -1,011,002 181,172  1,352,784 1,791,626

Kjøp av egne aksjer 
inkl. opsjoner

 -   58,000 -58,000  -    -   -1,101,595 -1,101,595  -   -1,159,595

Salg av egne aksjer 
inkl. opsjoner

 -   -46,500 46,500  -   0 985,592 985,592  -   1,032,092

Årets resultat  -    -    -    -    -    -    -   -100,731 -100,731
Egenkapital  
pr 31.12 2009

226,214 12,500 -12,500 32,456 1,192,174 -1,127,005 65,169 1,252,053 1,563,392

Totalt antall ordinære aksjer er 904,856,912 med pålydende NOK 0.25 per aksje, fullt innbetalt. 

For øvrig informasjon om selskapets egenkapital og aksjonærinformasjon vises til note 16 i konsernregnskapet.

For informasjon om garantier og forpliktelser vises til note 18 og 19 i konsernregnskapet.

For informasjon om rentebærende lån henvises det til konsernets note 17.
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Regnskap med noter dno international asa

Note 15 || Finansielle instrumenter og risikostyring

Note 16 || Helse, miljø og sikkerhet

Note 17 || Nærstående parter

Note 18 || Betingede utfall og hendelser etter balansedagen

Note 19 || Resultat per aksje

Note 20 || Konsernmellomværende

I henhold til god regnskapsskikk blir finansielle instrumenter som kvalifiserer for sikring vurdert sammen med det underliggende objekt (urealisert 
tap regnskapsføres ikke). Instrumenter som ikke kvalifiserer for sikring, vurderes i adskilte porteføljer til laveste av historisk kost og markedsverdi 
(urealiserte tap resultatføres). Urealiserte gevinster resultatføres ikke.  
  
DNO inngikk i 2006 en salgsopsjonsavtale for et oljeprisderivat for 2010 med en utøvelsespris på USD 40. Kostprisen ved inngåelse av kontrakten 
var NOK 11.6 millioner. Markedsverdi pr. 31. desember 2009 var NOK 0.8 millioner som tilsvarer den bokførte verdien.    

Det vises for øvrig til note 12 og note 13 i konsernregnskapet for en nærmere beskrivelse av finansielle instrumenter og risikostyring.

Selskapets virksomhet har foregått innenfor de krav myndighetene stiller med hensyn til belastning av det ytre miljø.

Det vises til note 23 i konsernregnskapet for en nærmere beskrivelse av transaksjoner med nærstående parter.

Det vises til note 25 i konsernregnskapet for en nærmere beskrivelse av betingede utfall og hendelser  etter balansedagen.   

Det henvises til note 21 i konsernregnskapet for informasjon om resultat per aksje.

NOK 1,000 Valuta 2009 2008

Langsiktige konsernfordringer
DNO UK Ltd GBP  -  165,935 

DNO Iraq AS USD  2,098,429  2,218,567 

DNO Invest AS NOK  7,282  39,419 

Sum langsiktige konsernfordringer  2,105,711  2,423,920 

Langsiktig konserngjeld
DNO Yemen AS USD  883,830  983,420 

DNO Yemen AS NOK  -379,495  -379,495

Sum langsiktig konserngjeld  504,335  603,925 

Konsernmellomværende er renteberegnet med en gjennomsnittlig rentesats på 5.41% i 2009 og 8.0% i 2008.

Fordringen på DNO Invest AS ble nedskrevet med NOK 138.5 millioner i 2008.  
Fordringen på DNO UK Ltd er nedskrevet med NOK 161 millioner i 2009.  
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Til generalforsamlingen i 
DNO International ASA 
 
 

Revisjonsberetning for 2009 

Vi har revidert årsregnskapet for DNO International ASA for regnskapsåret 2009, som viser et underskudd 
på kr 100,7 millioner for morselskapet og et underskudd på kr 269,6 millioner for konsernet. Vi har også 
revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til 
dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. 
Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. 
Konsernregnskapet består av oppstilling over totalresultat, oppstilling over finansiell stilling, 
kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. Regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av morselskapets regnskap. 
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU er anvendt ved utarbeidelse av 
konsernregnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og administrerende 
direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. 
 
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger 
og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i 
årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt 
vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, 
omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne 
kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. 
 
Vi mener at 
• selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets 

økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i 
overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge 

• konsernregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av konsernets 
økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet, kontantstrømmene og endringene i egenkapital 
i regnskapsåret i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som fastsatt av 
EU 

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge 

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning 
av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

 
Uten at det har betydning for konklusjonene i avsnittet ovenfor, vil vi presisere at det foreligger vesentlig 
usikkerhet knyttet til endelig utfall av voldgiftssaken omtalt i note 19 og 25. Avsetningen i årsregnskapet 
knyttet til denne voldgiftssaken er basert på beregninger foretatt av eksterne eksperter engasjert av 
selskapet. Dersom motpartens argumenter helt eller delvis fører frem vil dette kunne medføre en betydelig 
høyere forpliktelse og tap enn det bokførte. Vi viser til nærmere omtale i årsberetningen samt note 19 og 25 
til årsregnskapet. 
 
 
Oslo, 29. april 2010 
ERNST & YOUNG AS 
 
 
Finn Ole Edstrøm 
statsautorisert revisor 
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