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DNO Årsrapport 2004 

I 2001 vedtok EU-kommisjonen at alle børsnoterte selskaper innen den Europeiske Union (EU) i sine

konsoliderte regnskaper skulle tilpasse seg regnskapsstandarden International Financial Reporting

Standards (IFRS), med effekt fra 1. januar 2005. I henhold til EØS-avtalen gjelder denne regelen også

for selskaper som er notert på Oslo Børs.  

For å bistå selskapets interessenter i overgangen til IFRS, har DNO aktivt forberedt og kommunisert til

markedet de konsekvenser endringen vil få for DNOs regnskapsprinsipper. En grundig beskrivelse av

effektene av overgangen til IFRS er presentert i “DNO IFRS Transition Report”. Denne rapporten er blitt

publisert via Oslo Børs og er også tilgjengelig på selskapets web-sider. 

For ytterligere å øke transparens og tilrettelegge for vurdering av selskapets finansielle og operasjonelle

resultater, har DNO oppgradert den kvartalsmessige rapporteringen i 2004–2005.

I april 2005 lanserte DNO også selskapets nye web-sider, som blant annet inneholder mer finansiell

og operasjonell informasjon (www.dno.no). 

På grunn av overgangen til IFRS er DNOs årsrapport for 2004 produsert i et forenklet format som

møter de juridiske krav i henhold til norsk lov.



Styrets årsberetning 2004

Året 2004 ble i stor grad påvirket av den nye strategien som ble iverksatt mot slutten av

2003, hvor selskapet blant annet besluttet å avhende virksomheten knyttet til modne felt

og haleproduksjon. Utviklingen både innen selskapets oljeproduksjon og letevirksomhet har

i 2004 vært god. Etter styrets oppfatning har de operasjonelle og finansielle resultatene

for olje- og gassvirksomheten i 2004 vært tilfredsstillende.

2 DNO årsrapport 2004

Salget av lisenser til Lundin Petroleum AB

ble gjennomført i løpet av første halvår,

og det samlede oppgjør for de solgte

lisenser utgjorde om lag NOK 1,7 milliarder.

Selskapet har dermed synliggjort og reali-

sert betydelige deler av den verdiskaping

som DNO har oppnådd siden 1996. DNOs

finansielle stilling etter salget er vesentlig

styrket, noe som gav grunnlag for ut-

betaling av et betydelig ekstraordinært

utbytte til aksjonærene i 2004. 

DNO har i 2004 arbeidet aktivt med å

utvide lisensporteføljen i tråd med den

nye strategien. I løpet av året sikret sel-

skapet ni nye lisenser i Norge og Yemen,

både gjennom erverv og tildelinger. I til-

legg har selskapet sikret seg rettigheter

til leting, utvikling og produksjon av

petroleum i Nord-Irak. Dette, sammen

med vellykket letevirksomhet, bidro til at

selskapet doblet oljereservene i løpet av

2004 og oppnådde en reserveerstatnings-

rate på ca. 400 prosent.

Styrets årsberetning 2004
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Strategisk skift mot smart 

letevirksomhet

Selskapet har siden 1996 fulgt den nye

strategien, som ble tilført av den nye

hovedaksjonæren og fulgt opp av styret.

I den påfølgende åtteårsperioden økte

selskapets oljeproduksjon fra 800 fat per

dag til 27 000 fat per dag, oljereservene

fra 3 millioner fat til 144 millioner fat.

Avkastning på selskapets aksjer (TSR) var

i perioden på nesten 1000 prosent, som

tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkast-

ning på rundt 125 prosent. Denne betyde-

lige verdiskapingen viser at strategivalget

var vellykket. 

Som følge av arbeidet knyttet til optimali-

sering av selskapets lisensportefølje, som

ble utført av Lehman Brothers på oppdrag

fra DNO i 2003, var det naturlig å foreta

en gjennomgang av selskapets fremtidige

strategi. Resultatet av denne prosessen

innebærer blant annet at DNO i større

grad enn tidligere skal fokusere på lete-

virksomhet. Dette er også reflektert i de

nyervervede lisensandeler, som hoved-

sakelig er letelisenser med et potensial for

betydelig fremtidig verdiskaping.

Økt fokus på leting vil også påvirke sel-

skapets finansielle resultater i henhold til

gjeldende regnskapsregler. Selskapet

fokuserer på “smart leting”, hvor målet er

lavere risiko, reduserte letekostnader og å

bekrefte et betydelig reservepotensial.

Vår leteportefølje i Yemen og på norsk

sokkel tilfredsstiller disse kriterier, og den

finansielle risiko knyttet til selskapets

leting i disse områder vurderes som lav.

I 2004 kostnadsførte selskapet NOK

226,3 millioner i letekostnader, og dette

ble finansiert fra kontantstrøm fra driften,

etter skatt (netback).

Det samlede ressurspotensialet i sel-

skapets letelisenser er betydelig, og da

lisensene i stor grad er lokalisert i modne

petroleumsprovinser, er den reservoar-

tekniske risiko vurdert som vesentlig

lavere enn i umodne leteområder.

Rendyrket olje- og gasselskap

Engasjementer og investeringer innen off-

shore og oljeservice som skal støtte opp

under olje- og gassaktivitetene, har vært en

del av strategien som ble lagt i 1996. Dette

var den viktigste suksessfaktor til selskapets

verdiskaping i den første perioden. Som

følge av den nye strategien, har selskapet

redusert disse engasjementene vesentlig

gjennom utdeling av 100 prosent av aksjene

i Independent Oil Tools ASA til aksjo-

nærene. DNO vil derfor i fremtiden fremstå

som et mer rendyrket olje- og gasselskap.

Organisasjon

Selskapet har siden 1996 vært operatør
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i alle oppstrømsfaser innen petroleums-

virksomhet, både på land og offshore. Sel-

skapet vil fremover kapitalisere på denne

verdifulle erfaringen. Det var naturlig å

gjennomgå selskapets organisasjon i

etterkant av salget til Lundin, og dette

innebar endringer og restruktureringer 

i organisasjonen. Resultatet av denne 

prosessen ble at selskapet nå har en orga-

nisasjon som kompetansemessig og

kapasitetsmessig er godt tilpasset den nye

strategien. Norske myndigheter foretok

også i 2004 en reevaluering av selskapets

kompetanse og kapasitet i Norge. Tildeling

av fire nye lisenser i TFO-runden, derav to

som operatør, viser at selskapet innehar den

kompetanse og erfaring som kreves for å

være operatør og deltager på norsk sokkel.

Operasjonelle aktiviteter

Samlet oljeproduksjon fra selskapets

produserende felt var i 2004 ca. 14 000

fat olje per dag. Dette var bedre enn for-

ventet, noe som hovedsakelig skyldes økt

produksjon i Yemen i andre halvår. Olje-

reservene (påviste og sannsynlige) økte

gjennom året fra 14,4 til 28,4 millioner fat,

og reserveerstatningsraten (brutto tilgang/

årlig produksjon) i 2004 var ca. 400 prosent.

Midtøsten

Det ble i 2004 gjennomført en rekke

boringer på selskapets produserende felt,

Tasour og Sharyoof. Dette resulterte i en

økning av produksjonen fra Yemen i andre

halvår, og i november oppnådde selskapet

den høyeste månedsproduksjonen fra

Yemen noensinne.

Videre resulterte leteboringer i blokk 43 i et

nytt oljefunn, Nabrajah-feltet. Dette vil bli

bygget ut med forventet produksjonsstart

mot slutten av andre kvartal 2005.

Utbyggingskonseptet vil være det samme

som for Tasour og Sharyoof, og oljen skal

transporteres til feltsenteret i blokk 14, som

opereres av det kanadiske selskapet Nexen.

DNO ervervet to nye letelisenser med

operatørskap (blokk 44 og blokk 72) i det

samme området som selskapets øvrige

lisenser. DNO har etter dette fem lisenser

i Yemen, hvorav fire som operatør.

DNOs andel av oljeproduksjonen fra

Yemen var i 2005 12 309 fat per dag.

Norge

DNOs eierandel i Glitne-feltet var den

eneste norske lisensen som selskapet

beholdt etter salget til Lundin. I tråd med

selskapets strategi var det derfor høy

fokus på erverv av nye lisensandeler i

Norge, og selskapet hadde ved utgangen

av 2004 økt antall lisenser i Norge til åtte.

En letebrønn på Brontes-prospektet i

PL 035/272 ble gjennomført våren 2004.

Brønnen inneholdt ikke hydrokarboner, og

ytterligere arbeid i lisensen er nødvendig

før ytterligere boringer kan vurderes.

Det var i 2004 også planlagt å bore en

brønn på Goliat-feltet i Barentshavet, hvor

reservene er anslått til ca. 50 millioner fat

(DNOs andel 7,5 millioner fat). Boringen

ble ikke gjennomført grunnet mangel på

tilgjengelige rigger. Det er planlagt å bore

minst én lete-/avgrensningsbrønn på feltet

i andre halvår 2005.

DNOs nye tekniske stab i Norge har

i løpet av 2004 gjennomnført en rekke

studier knyttet til våre nye lisenser på

norsk sokkel. Dette arbeidet har avdekket

et betydelig ressurspotensial, og sel-

skapet forbereder en rekke boringer på

norsk sokkel i årene fremover. 

En ny produksjonsbrønn ble satt i drift på

Glitne-feltet i andre halvår 2004. Fordi

produksjonen fra feltet var nedstengt

deler av tredje kvartal, ble produksjonen

i 2004 lavere enn ventet. DNOs andel

av oljeproduksjonen fra Glitne-feltet ble

i 2004 1 670 fat per dag.

Afrika

Det ble i 2004 boret to brønner i Inhaminga-

lisensen i Mosambik, uten at det ble påvist

kommersielle volumer av hydrokarboner.

DNO vil foreta en reevaluering av området
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før selskapet tar stilling til ytterligere

boringer. DNO inngikk i 2004 en “farm-in”-

avtale med et sørafrikansk oljeselskap om

en andel på 40 prosent. Avtalen ble ikke

sluttført, men det sørafrikanske olje-

selskapet har oppfylt de økonomiske for-

pliktelsene i henhold til avtalen. DNO opp-

rettholder sin andel på 80 prosent i lisensen,

og mottok i første kvartal 2005 NOK 30,1

millioner som følge av denne avtalen.

I Equatorial Guinea ble det boret en brønn

i blokk P, hvor DNO har 5 prosent.

Brønnen ble etter boringen plugget, men

endelige resultater er ikke offentliggjort

av operatøren. Det skal bores ytterligere

en brønn i lisensen i 2005. 

Nye områder

DNO har i 2004 vurdert flere prosjekter

i nye områder. Dette resulterte i en avtale

om petroleumsutvinning i de kurdiske

områdene i Nord-Irak.

Avtalen skal tilpasses det nye regimet i

Irak. DNO startet i andre halvår for-

beredelser til seismiske undersøkelser og

boreaktiviteter og etablerte et kontor i

regionen mot slutten av året. Selskapet

håper å kunne starte operative aktiviteter

i 2005. Området, som er ca. 4 000 km2,

har et potensial for oljefelt av betydelig

størrelse, og den reservoartekniske risikoen

vurderes som lav. 

DNO har også i 2004 inngått avtale om

deltagelse med ca. 20 prosent i en lete-

lisens i Syria.

Resultatregnskap, balanse og 

kontantstrøm

Selskapets drift og finansielle resultater

ble i 2004 bedre enn ventet, noe som

skyldes høyere oljeproduksjon og oljepris

enn budsjettert samt gevinster fra salg av

eiendeler til Lundin Petroleum AB. 

Driftsresultatet før avskrivninger og

gevinster fra salg av eiendeler (EBITDA)

ble NOK 732,8 millioner. Driftsresultatet

ble forbedret med 21,1 prosent til NOK

914,8 millioner, mens konsernets resultat

før skatt ble NOK 826,7millioner, en for-

bedring på NOK 124,2 millioner fra 2003.

Resultat per aksje ble NOK 3,69. 

Inntektene fra Oil & Gas utgjorde NOK 1

603,7 millioner i 2004, mot NOK 1 950,0

millioner i foregående år. Driftsresultatet

for dette segmentet ble NOK 933,2 millioner

mot NOK 834,2 millioner i 2003.

DNO hadde i 2004 en kontantstrøm 

fra driften på NOK -28,1 millioner, mot

NOK 501,4 millioner i foregående år.

Nedgangen relaterer seg i all hovedsak til

høy leteaktivitet (NOK 226,3 millioner)

samt høyere skatter knyttet til selskapets

produksjon i Yemen.

Produksjon
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Netto kontantbeholdning etter fradrag for

rentebærende gjeld utgjorde NOK 178,3

millioner ved utgangen av 2004, sammen-

lignet med netto rentebærende gjeld på

NOK 690 millioner ved utgangen av

2003. Endringen er i hovedsak relatert til

nedbetaling av rentebærende gjeld i 2004

og høyere kontantbeholdning som følge av

kontanter mottatt i forbindelse med

Lundin-salget.

Det ble på selskapets ekstraordinære

generalforsamling i juni 2004 besluttet 

å utbetale totalt NOK 272,6 millioner

utbytte i form av NOK 212,1 millioner i

kontanter og egne aksjer i forholdet 1:20.

På ekstraordinær generalforsamling i

desember 2004 ble det vedtatt å betale ut

ytterligere NOK 166,6 millioner i utbytte

ved utdeling av 100 prosent av aksjene i

datterselskapet Independent Oil Tools ASA

samt NOK 28,0 millioner i kontanter.

Balansen var NOK 1 342,5 millioner ved

utgangen av desember 2004, mot NOK

2 489,4 millioner ved årsavslutning 2003.

Egenkapitalandelen var 44 prosent, 

mot 37 prosent ved utgangen av fore-

gående år.

Styret bekrefter at forutsetningen om

fortsatt drift er lagt til grunn for årsregn-

skapet, jfr. Regnskapsloven § 3-3 og §4-5.

Helse, miljø og sikkerhet

Selskapet gjennomførte en omfattende

organisatorisk endring i 2004 for å tilpasse

organisasjonen til selskapets reviderte

strategi. Det ble utført 30 årsverk i kon-

sernet i 2004. Fraværet blant konsernets

ansatte var på 1,6 prosent. 

DNO arbeider for å sikre lik behandling

av ansatte. Søkere til ledige stillinger

på alle nivåer i selskapet skal vurderes

uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet

eller andre forhold. På samme måte skal

avlønningen gjenspeile stillingsinnhold og

kvalifikasjoner og ikke kjønn eller andre

forhold. Selskapet har i dag en overvekt

av mannlige ansatte (72 prosent). DNO

arbeider også for å legge til rette for

best mulig tilpasning til ulike livs-

situasjoner og individuelle behov blant

sine medarbeidere.

Styret er for øvrig tilfreds med at 2004

ble nok et år uten miljømessige eller

materielle skader. Virksomheten har 

oppfylt alle miljøkravene myndighetene

stiller. DNO vil fortsette satsingen på

helse, miljø og sikkerhet og arbeide 

for å videreutvikle et godt og sikkert

arbeidsmiljø. 

Styret takker DNOs ansatte og sam-

arbeidspartnere for innsatsen som er

lagt ned i 2004.

Aksjonærforhold

Aksjekapitalen utgjorde NOK 226,28

millioner per 31.12.2004, fordelt på 56,6

millioner aksjer pålydende NOK 4. Alle

aksjer har samme rettigheter. 

DNO-aksjen er notert på Oslo Børs.

Aksjekursen per 02.01.2004 var NOK

26,8, mens kursen per 31.12.2004 var

NOK 27,3.

DNO hadde 994 500 egne aksjer,

2 194 259 egne aksjer på forward-

kontrakter samt 6 350 000 egne aksjer

på put/call-kontrakter per 31.12.2004.

Ved utgangen av 2004 hadde DNO ASA

totalt 9 287 aksjonærer, mot 10 142 ett år

tidligere.

Fremtidsutsikter

Etter valg av ny strategi, fremstår DNO

som et styrket selskap både operasjonelt

og finansielt. Selskapet har omfattende

erfaring som operatør i alle oppstrøms

petroleumsfaser både på land og offshore

og besitter i dag høy kompetanse innen

sentrale petroleumsfagområder. I sum

gjør dette at selskapet er godt posisjonert

for vekst i årene fremover.

Produksjonen fra eksisterende felt vil gi

god kontantstrøm de nærmeste årene.

Dette, sammen med den sterke finansielle

Styrets årsberetning 2004
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stillingen, gjør at selskapet kan finansiere

betydelig letevirksomhet, kjøp og utvikling

av nye petroleumsfelt.

DNO vil ha økt fokus på letevirksomhet i

årene fremover, og selskapets leteporte-

følje har et stort ressurspotensial som gir

gode muligheter til en betydelig økning i

selskapets petroleumsreserver. Styret har

spesielle forventninger til det nye lisens-

området i Nord-Irak.

DNO har i dag Nordsjøen og Midtøsten

som sine geografiske kjerneområder,

mens Afrika er under utvikling til et mulig

tredje kjerneområde. Nye geografiske

områder vil også bli vurdert i fremtiden,

og selskapets overordende målsetting er

å ha en global lisensportefølje, som er

balansert både med hensyn til teknisk

risiko, kostnadsnivå og politisk stabilitet. 

Løpende optimalisering av lisensporteføljen

innebærer å sikre en balanse mellom pro-

sjekter i letefasen, utviklingsfasen og pro-

duksjonsfasen, og dette kan innebære at

det realiseres verdier i alle prosjektfaser.

Etter at DNO ble revitalisert i 1996, har

selskapet vist evne til å levere betydelig

vekst og verdiskaping. Deler av denne

verdiskapingen er nå realisert, og sel-

skapet står overfor en ny epoke. Sel-

skapets stilling er nå vesentlig bedre enn

i 1996, og DNO er godt posisjonert for

videre vekst og verdiskaping over tid

i årene fremover.

Disponeringer

Morselskapet hadde i 2004 et resultat

etter skatt på NOK 29,0 millioner. Styret

foreslår at det deles ut kr 0,5 per aksje

samt DNO-aksjer i forholdet 1:20 som

ordinært utbytte for året 2004. Total

avsetning til utbytte for 2004 utgjør NOK

74,4 millioner. Fri egenkapital per

31.12.2004 etter avsetning til utbytte,

utgjør NOK 175,0 millioner. Styret foreslår

følgende resultatdisponering (NOK 1000):

ÅRSRESULTAT 29 041

Avsatt til utbytte 74 442
Overført fra/til annen egenkapital -45 401
Sum disponert 29 041
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Resultatregnskap

Morselskap Konsern

2003 2004 NOK 1000 Note 2004 2003 2002

Driftsinntekter
883 375 - Driftsinntekter 1 308 269 2 007 527 1 685 064 

- 67 992 Andre driftsinntekter 4 361 129 1 054 5 950 
883 375 67 992 Sum driftsinntekter 3 1 669 398 2 008 581 1 691 014 

Driftskostnader
32 134 114 113 Utforskningskostnader 5 226 297 93 507 114 153 

94 452 4 193 Produksjons- og transportkostnader 6 275 208 719 019 489 576 
134 844 762 Ordinære avskrivninger 12 176 920 310 525 343 863 

4 528 - Fjerningskostnader 17 5 287 16 508 18 183
- - Nedskrivninger, amortiseringer og tapsavsetninger 7 1 544 12 760  63 500 

12 791 14 199 Lønn og lønnsrelaterte kostnader 8 20 972 41 617 35 523 
51 104 17 540 Andre driftskostnader 43 022 34 085 84 909 

- - Tap på fordringer 5 430 25 273 12 995
329 853 150 807 Sum driftskostnader 3 754 680 1 253 294 1 162 702 

553 522 -82 815 DRIFTSRESULTAT 3 914 718 755 287 528 312 

-   - Andel tilknyttede selskaper 15 638 -25 638 -191 714 
20 576 221 816 Netto andre finansposter 10 -103 671 -27 149 -37 185 

574 098 139 001 RESULTAT FØR SKATT 826 685 702 500 299 413 

-436 852 -109 960 Skattekostnad 11 -624 513 -568 449 -364 101 

137 246 29 041 ÅRSRESULTAT 3 202 172 134 051 -64 688 

- 74 442 Avsatt til utbytte
137 246 -45 401 Overført fra/til annen egenkapital

137 246 29 041 Sum disponert

Resultat per aksje 9 3,69 2,45 -1,27
Resultat per aksje (utvannet) 9 3,69 2,45 -1,27
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Balanse

Morselskap Konsern

31.12.03 31.12.04 NOK 1000 Note 31.12.04 31.12.03

Eiendeler
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler

-   - Goodwill 12 - 47 941 
109 960 - Utsatt skattefordel 11 113 771 116 141 

109 960 - Sum immaterielle eiendeler 113 771 164 082 

Varige driftsmidler
216 059 9 904 Olje- og gassfelt 302 167 1 634 087

2 531 1 402 Andre varige driftsmidler 2 345 57 890
218 590 11 306 Sum varige driftsmidler 12 304 512 1 691 977

Finansielle anleggsmidler
277 833 211 500 Aksjer i datterselskaper 13 - -   
738 693  365 458 Langsiktige konsernfordringer - -   

3 367 41 832 Andre investeringer 13 41 832 3 367
21 441 26 108 Langsiktige fordringer 31 343 23 081 

233 625 - Bundne bankinnskudd 15 - 233 625 
1 274 959  644 898 Sum finansielle anleggsmidler 73 175 260 073 

1 603 509  656 204 Sum anleggsmidler 491 458 2 116 132

OMLØPSMIDLER
51 140 8 867 Varelager, kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 14 103 233 235 521 

199 777  240 000 Kortsiktige konsernfordringer - -   
68 519 355 614 Kontanter og kontantekvivalenter 15 747 824 137 740 

319 436  604 481 Sum omløpsmidler 851 057 373 261 

1 922 945 1 260 685 SUM EIENDELER 1 342 515 2 489 393
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Balanse

Morselskap Konsern

31.12.03 31.12.04 NOK 1000 Note 31.12.04 31.12.03

Egenkapital og gjeld
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital

224 729 226 214 Aksjekapital 226 214 224 729 
-1 769 -3 978 Egne aksjer -3 978 -1 769 

26 347 32 456 Overkursfond 32 456 26 347 
433 596 178 935 Annen innskutt egenkapital 178 935 433 596 

682 903 433 627 Sum innskutt egenkapital 433 627 682 903 

Opptjent egenkapital
263 178 - Annen egenkapital 151 692 240 602

263 178 - Sum opptjent egenkapital 151 692 240 602 

946 081 433 627 Sum egenkapital 16 585 319 923 505 

FORPLIKTELSER
Avsetning for forpliktelser

106 999 - Fjerningsforpliktelser 17 21 641 286 499 
-   6 039 Andre forpliktelser 6 039 18 868   
- - Utsatt skatt 11 - 84 615 

106 999 6 039 Sum avsetning for forpliktelser 27 680 389 982 

Annen langsiktig gjeld
17 016 - Langsiktig rentebærende konserngjeld

335 830 469 500 Obligasjonslån 18 469 500 335 830 
415 389 - Gjeld til kredittinstitusjoner 18 - 445 965 

768 235 469 500 Sum annen langsiktig gjeld 469 500 781 795 

Kortsiktig gjeld
45 000 100 000 Rentebærende kortsiktig gjeld 18 100 000 45 000
56 630 251 519 Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld 19 160 016 349 111 

101 630  351 519 Sum kortsiktig gjeld 260 016 394 111 

976 864 827 058 Sum gjeld og forpliktelser 757 196 1 565 888 

1 922 945 1 260 685 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 342 515 2 489 393 

Pantstillelser 18
Garantiansvar 17
Finansielle instrumenter 20

Oslo, 31. mars 2005

Berge G. Larsen
Styreformann

Anders Farestveit
Nestleder

Bjørge Gretland
Styremedlem

Helge Eide
Administrerende direktør

Styremedlem

Trygve Bruvik
Styremedlem
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Kontantstrømoppstilling

Morselskap Konsern

2003 2004 NOK 1000 Note 2004 2003 2002

Operasjonelle aktiviteter
574 098 139 001 Resultat før skattekostnad 826 685 702 500 299 413 

-466 852 - Betalte skatter 11 -697 957 -611 250 -415 312 
Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler

134 844 762 og immaterielle eiendeler 7, 12 176 920 323 285 407 363 
- - Nedskrivning finansielle anleggsmidler -  - 17 637 
- -282 382 (Gevinst)/tap ved salg av driftsmidler, verdipapirer og annet -359 804 -3 -1 788 
- - Andel resultat i tilknyttede selskaper 13 -15 638 25 639 191 714 

-27 306 -150 333 Endringer i netto arbeidskapital og andre tidsavgrensningsposter 41 650 61 259 -69 568 
214 784 -292 950 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -28 144 501 429 429 459 

Investeringsaktiviteter
-416 - Erverv av datterselskaper 2 - -416 -163 

-86 933 -19 583 Utbetaling ved investering i olje- og gassfelt -335 291 -701 354 -465 827 
10 458 - Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 1 302 461 98 1 859 

-10 000 - Utbetaling ved erverv av obligasjoner, verdipapirer og andeler -58 701 -10 000 -5 167 
-  - Innbetaling ved salg av obligasjoner, verdipapirer og andeler 1 611 -  10 898 

-370 735 799 023 Netto kontantstrøm fra andre investeringer og salg -9 902 -4 768 -2 412 
-457 626 779 440 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 900 178 -716 440 -460 812 

Finansieringsaktiviteter
597 926 613 594 Opptak av rentebærende gjeld 18 613 594 597 926 107 850 
-288 120 -435 793 Nedbetaling av rentebærende gjeld 18 -442 056 -300 378 -156 840 

34 347 7 594 Innbetalt aksjekapital og overkurs 16 7 594 34 347  33 946 
-328 037 -594 258 Kjøp av egne aksjer og opsjoner 16 -594 258 -328 037 -42 279 
320 418 499 086 Salg av egne aksjer og opsjoner 499 086 320 418 14 172
-55 524 -239 872 Utbetalt utbytte -239 872 -55 524 -

281 009 -149 649 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -155 912 268 751 -43 152 

Effekt av valutakursendringer på 
776 -49 746 kontanter og kontantekvivalenter -106 038 231 -5 415

29 576 68 519 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1.1 137 740 83 768 163 687 
38 943 287 095 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 610 084 53 972 -79 919
68 519 355 614 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 15 747 824 137 740 83 768 
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Regnskapsprinsipper

Note 1  Regnskapsprinsipper

Generelt
Regnskapet er avlagt i henhold til regnskaps-
loven og god regnskapsskikk i Norge. De til-
hørende noter er en integrert del av regn-
skapet, både for morselskapet og konsernet.

Bruk av estimater
Utarbeidelsen av konsernregnskapet fordrer
bruk av estimater og forutsetninger som inn-
virker på eiendeler og gjeld og oppgivelse av
usikre forpliktelser og betingede eiendeler på
balansedagen og de beløp som rapporteres for
inntekter og kostnader i rapporterings-
perioden. Faktiske resultater vil kunne avvike
fra disse estimatene.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter regnskapene til
morselskapet DNO ASA og dets dattersel-
skaper (se note 13). Minoritetsinteressene til
tredjeparter oppgis separat i konsernregn-
skapet. Alle vesentlige konserninterne inntek-
ter, transaksjoner, fordringer og gjeld er elimi-
nert i konsernregnskapet.

Deltakerinteresser i olje- og gasslisenser føres
i konsernregnskapet etter pro rata-metoden.
Selskapet regnskapsfører sin pro rata-andel av
eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader
knyttet til olje- og gasslisenser.

Aksjer i datterselskap er vurdert etter kost-
metoden i selskapsregnskapet. I konsernregn-
skapet fordeles kostprisen på datterselskapets
eiendeler og gjeld, som føres i konsernregn-
skapet til virkelig verdi på ervervstidspunktet.
En eventuell differanse mellom kjøpesum og
virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og
gjeld, balanseføres som goodwill.

Balansen til utenlandske datterselskaper
omregnes til dagskurs. Resultatregnskapene
omregnes til gjennomsnittskurser for året.

Omregningsdifferanser føres mot egen-
kapitalen.

Investeringer i tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper defineres som selskaper
hvor morselskapet eller dets datterselskaper
har betydelig innflytelse (20–50 % eierandel)
over avgjørelser som gjelder drift og økonomi.
Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter
egenkapitalmetoden i konsernregnskapet og
DNOs andel av årsresultat etter skatt i det
tilknyttede selskapet, etter avskriving av
merverdier, resultatføres på egen linje i
resultatregnskapet. 

Investeringer i tilknyttede selskaper regn-
skapsføres i morselskapets regnskap etter
kostmetoden. 

Ved et varig fall i verdien av en investering 
i tilknyttet selskap, blir det foretatt en ned-
skrivning. 

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.

Lagerbeholdninger av utstyr og reservedeler
Selskapet benytter FIFO-prinsippet for føring
av lagerbeholdninger. Lagerbeholdninger av
utstyr og reservedeler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og markedsverdi.
Lagerbeholdningene vurderes regelmessig
med tanke på ukurans. 

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. 

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

Goodwill
Goodwill avskrives lineært over økonomisk
levetid. Vurdering av nedskrivingsplikt blir
gjennomført minst en gang per år.

Eiendommer, maskiner og inventar
Eiendommer, maskiner og inventar føres til
kostpris med fradrag for akkumulerte av-
skrivninger og nedskrivninger. Finansielle
leasingobjekter føres til dagens verdi av frem-
tidige leieforpliktelser eller markedsverdi
dersom denne er lavere. 

Balanseførte kostnader knyttet til olje- og gass-
felt avskrives etter produksjonsenhetsmetoden.
Avskrivningssatsen tilsvarer forholdet mellom
produksjon i perioden og sikre og sannsynlige
reserver. I avskrivningsgrunnlaget inngår, i til-
legg til balanseførte kostnader, estimerte frem-
tidige investeringer som er hensyntatt i bereg-
ningen av selskapets reserver. For balanseførte
lisenskostnader tilsvarer avskrivningssatsen
forholdet mellom produksjon i perioden og
sikre og sannsynlige reserver.

Selskapet foretar nedskrivninger dersom bok-
ført verdi av olje- og gassfelt eller andre eien-
deler hvor man kan identifisere kontant-
strømmer, overstiger verdien av neddiskonterte
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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 lang-
siktig bankfinansiering, er klassifisert som
langsiktige forpliktelser.

Amortisering av balanseførte finansielle leie-
avtaler inkluderes i resultatregnskapet som
”Nedskrivninger, amortiseringer og taps-
avsetninger”.

Maskiner og utstyr avskrives lineært over
antatt økonomisk levetid. Antatt økonomisk
levetid for slike eiendeler er fra tre til fem år. 

Rentekostnader og egne kostnader ved-
rørende utviklingsprosjekter
Rentekostnader og egne kostnader ved-
rørende 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 der-
som lavere. Driftsmidlene amortiseres i hen-
hold til plan. Avdragsdelen av leieforpliktelsen
klassifiseres som rentebærende gjeld i
balansen. Forpliktelsen reduseres med betalt
leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.
Rentekostnaden kostnadsføres som finans-
kostnad. Operasjonelle leieavtaler kostnads-
føres 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. Effekten av friinntekt blir
hensyntatt i regnskapet på det tidspunkt det
foretas investeringer som kvalifiserer for fri-
inntekt. Utsatt skattefordel og utsatt skatte-
gjeld innen samme skatteregime balanseføres
netto. Balanseføring av utsatt skattefordel
forutsetter at fremtidig anvendelse kan sann-
synliggjøres. 

Pensjonsforpliktelser
Selskapet regnskapsfører pensjonsordningene
i henhold til Norsk Regnskapsstandard for
pensjoner. For ytelsesplaner, består årets
pensjonskostnad av periodens pensjonsopp-
tjening (inkludert fremtidig lønnsvekst) og
rentekostnader på forpliktelsen fratrukket
estimert avkastning på pensjonsmidlene. For
tilskuddsplaner, kostnadsføres kun periodens
innbetalte premier. 

Inntektsføringsprinsipper
Inntekter fra produksjonen av olje- og gassfelt
føres på grunnlag av selskapets netto deltaker-
andel i slike felt, uavhengig av om produksjonen
er solgt (rettighetsmetoden). 

Mer-/mindreuttak av petroleum følger av
rettighetsmetoden, og vurderes til netto salgs-
verdi på balansedagen. Mer-/mindreuttak
beregnes som forskjellen mellom selskapets
andel av produksjonen og dets faktiske salg.
Mer-/mindreuttak klassifiseres som annen
kortsiktig gjeld/andre kortsiktige fordringer.

I henhold til betingelsene i produksjonsdelings-
kontraktene for Yemen-aktivitetene deles pro-
duksjonen inn i ”cost recovery oil” og ”profit
oil”. ”Cost recovery oil” dekker deler av de
produksjons- og investeringskostnadene som
påløper. Den gjenværende produksjonen deles
mellom partnerne og myndighetene i Yemen
basert på eierandeler. Myndighetenes andel av

”profit oil” inkluderer betalbar inntektsskatt i
Yemen. Selskapets brutto inntekter inkluderer
DNOs andel av ”cost oil”, ”profit oil” og myn-
dighetenes andel av ”profit oil”. Skatt betales i
form av olje som avgis til myndighetene og
regnskapsføres som skattekostnad.

Inntekter fra leasingavtaler inntektsføres over
avtalens levetid. Inntekter fra andre aktiviteter
regnskapsføres ved leveringstidspunktet. 

Utforsknings- og utviklingskostnader
knyttet til olje- og gassfelt
Selskapet benytter “Successful Efforts”-
metoden for behandling av utforsknings- og
utviklingskostnader. Alle utforskningskostnader,
med unntak av kostnader knyttet til erverv av
lisenser og boring av letebrønner, blir kost-
nadsført 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 bore-
kostnader knyttet til letebrønner kostnadsført.
Kostnader til erverv av lisenser aktiveres og
blir regelmessig vurdert med tanke på ned-
skrivning. Alle kostnader forbundet med
utbyggingen av kommersielle olje- og/eller
gassfelt blir aktivert. Oppstartskostnader
kostnadsføres løpende.

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

Avsetning til fremtidige fjerningsforpliktelser
(inklusiv nedstengningskostnader)
Kostnader til fremtidig fjerning av olje-
installasjoner avsettes i regnskapet etter et
antatt fjerningskonsept som tar utgangspunkt
i dagens teknologi og kostnadsnivå. Årlige
amortiseringsbeløp beregnes etter produk-
sjonsenhetsmetoden for feltinstallasjoner.



15DNO årsrapport 2004

Noter

I balansen klassifiseres avsetning for fjernings-
kostnader som avsetning for langsiktige
forpliktelser.

Finansielle instrumenter o.l.
Selskapet benytter flere finansielle instru-
menter i sin økonomiske styring av valuta-,
rente- og prisrisiko. Instrumenter som kvalifi-
serer for sikring blir vurdert sammen med det
underliggende objekt (urealisert tap regn-
skapsføres ikke). Instrumenter som ikke kvalifi-
serer 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 trans-
aksjonstidspunktet.

Opsjoner til styremedlemmer og ledende
ansatte
Opsjoner tildelt til underkurs kostnadsføres på
tildelingstidspunktet med motpost i annen inn-
skutt egenkapital. Det foretas avsetninger for
arbeidsgiveravgift. 

Avsetning for tap på fordringer
Selskapet selger den produserte oljen og
gassen til noen få store kunder. Selskapet er
ikke blitt påført kredittap på sine olje- og 
gassalg. 

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.

Endring av regnskapsprinsipper
Selskapet endret per 01.01.2004 regnskaps-
prinsipp for omregning av utenlandske datter-
selskaper fra temporalmetoden til dagskurs-
metoden. Egenkapitalen per 01.01.2004 ble
som en følge av dette redusert med NOK 56
millioner per 01.01.2004, jfr note 16. Endringen
medfører også endrede sammenligningstall for
2003 og 2002, og disse er endret i samsvar
med nytt prinsipp.

Innføring av internasjonale regnskaps-
standarder (IFRS)
I 2001 besluttet EU-kommisjonen at alle børs-
noterte selskaper i EU innen 1. januar 2005
skal avlegge sine konsernregnskap i henhold
til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).
I henhold til avtalen om europeisk økonomisk
samarbeid (EØS-avtalen), vil denne endringen
også gjelde for norske selskaper notert på
Oslo Børs.

DNO har offentliggjort antatte effekter av
endringene for 2004 som følge av implemen-
teringen av IFRS. Det vises til nærmere opplys-
ninger på selskapets hjemmeside www.dno.no. 
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Vesentlige hendelser 2004

Plan for utbygging og drift av Nabrajah-
feltet i Yemen (blokk 43) samt endring i
eierandel
Plan for utbygging og drift av blokk 43 ble
levert til myndighetene i desember og produk-
sjonsstart forventes sommeren 2005. Etter at
First Calgary trådte ut av lisensen i 2004, økte
DNOs andel fra 50 % til 56,67 %.

Nye lisenser i Nordsjøen
I desember 2004 ble DNO i Olje- og energi-
departementets ”Tildelinger i forhånds-
definerte områder 2004” tilbudt operatør-
ansvaret for to lisenser og andeler i ytterligere
to lisenser. DNO undertegnet avtalen med
departementet i januar 2005. 

DNO inngikk i februar 2004 avtale om erverv
av 15 % i PL 229 (Goliat) og 25 % i PL 035 og
PL 272.

Ekstraordinært utbytte
DNO har i 2004 utdelt ekstraordinært utbytte
på totalt NOK 439,9 millioner, herav NOK 239,9
millioner i kontanter. Totalt utdelt utbytte
inkluderer verdien av aksjene i det tidligere
heleide datterselskapet IOT ASA, NOK 140 
millioner, som ble utdelt som del av ekstra-
ordinært utbytte i desember. 

Nye lisenser i Yemen
Gjennom en “farm-in”-avtale i juli 2004, overtok
DNO operatøransvaret for blokk 44 med en andel
på 65,1 %. Videre ble selskapet tildelt operatør-
ansvaret i blokk 72 med en andel på 34 %.

Nye lisenser i Nord-Irak
DNO inngikk i juni avtale med de regionale myn-
dighetene i Nord-Irak om leting og utbygging.

Lundin-transaksjonen – salg av eiendeler
Salg av alle aksjer i DNO Britain Limited, IPD
Limited og visse eiendeler i Det Norske
Oljeselskap AS ble gjennomført i 2004.

Langsiktig lånefinansiering
I forbindelse med gjennomføringen av Lundin-
transaksjonen, ble trekkfasiliteten med ANZ
Investment Bank avsluttet og innfridd.

Oljeprissikringskontrakter som ble inngått som
en forutsetning for trekkfasiliteten med ANZ
Investment Bank, løper til og med 31. 12. 2005.
Videre ble selskapets norske obligasjonslån på
NOK 335 millioner innfridd ved forfall 1. juni.
Selskapet utstedte samtidig nye norske obliga-
sjonslån for å finansiere videre satsning på
eksisterende og nye lisenser.

Vesentlige hendelser 2003

Lundin-transaksjonen – salg av eiendeler
DNO ASA inngikk i 2003 en salgs- og kjøpsavtale
med det svenske selskapet Lundin Petroleum
AB. Salget omfattet alle utstedte aksjer i DNO
Britain Limited, IPD Limited og visse eiendeler i
Det Norske Oljeselskap AS. Transaksjonen ble
gjennomført i 2004. Se note 25.

Langsiktig lånefinansiering
DNO ASA inngikk en trekkfasilitet begrenset til
USD 100 millioner med ANZ Investment Bank,
som sikret finansieringen av Broom-feltet og
refinansieringen av eksisterende banklån. 

Seven Heads - Irland
Utbyggingen av gassfeltet Seven Heads ble full-
ført i 2003, og produksjonen startet i desember.

Broom
Utbyggingsplanen for Broom-feltet ble god-
kjent av britiske myndigheter i 2003. 

Ny lisens i Nordsjøen
I desember 2003 ble DNO i Olje- og energi-
departementets ”Tildelinger i forhåndsdefinerte
områder 2003” tilbudt en 60 %-andel i, og
operatøransvaret for, blokk 305. DNO under-
tegnet avtalen med departementet i januar 2004. 

“Farm-out”-avtale i blokk 43 i Yemen
(Nabrajah)
Det ble inngått en “farm-out”-avtale med det
australske oljeselskapet Oil Search Limited.
Oil Search Limited deltar med en 25 %
deltakerandel fra 1. september 2003. DNOs
andel etter at avtalen er effektuert er 50 %.

DNO ekspanderer i Afrika
DNO ervervet en 80 %-andel i, og operatør-

ansvaret for, letelisensen Inhaminga Block på
land i Mosambik i nærheten av byen Beira.
DNO ervervet videre en liten andel i P-blokken
utenfor kysten av Rio Muni i Equatorial Guinea.
DNOs andel er 5 % med en betalende andel
(letevirksomhet) på 6,25 %.

Erverv i Nordsjøen
DNO ervervet 35 % i PL 150, 15 % i PL 088 og
15 % i PL 036C. 

Vesentlige hendelser 2002

Operatør på nytt felt på britisk sokkel
Erverv av 99 % av Thistle-feltet samt
operatøransvaret fra British Petroleum.
Avtalen ble godkjent av britiske myndigheter i
2002.

Erverv av gasslisens i Irland
Erverv av en 85,5 %-andel i selskapet Island
Petroleum Development Limited, inklusive en
12,5 %-andel i det irske gassfeltet Seven Heads. 

“Farm-out” av Broom (tidligere West
Heather og North Terrace)
I løpet av 2002 inngikk DNO en avtale om
“farm-out” av 45 % av Broom til Challenger
Minerals Inc., et selskap eid av Global Santa Fe
Inc. og Palace Exploration Company.

Tyr-prospektet
Boringen av Tyr-prospektet i PL 006 C ble full-
ført i første kvartal 2002. Brønnen påviste ikke
drivverdige hydrokarboner, og aktiverte lete-
og lisenskostnader på NOK 82 millioner ble
kostnadsført i henhold til ”Successful Efforts”-
metoden for regnskapsføring av olje- og
gassaktiviteter.

Gjennomføring av erverv av lisens på norsk
sokkel
DNOs erverv av Conocos 3,75 %-andel i Jotun
(37,5 %-andel i PL 103B) inklusive operatør-
ansvaret for PL 103B, ble godkjent av Olje- og
energidepartementet 5. juli 2002.

Finansiell investering i PDR ASA
Utviklingen i kontraktsmessige og finansielle
forhold i selskapets investering i PDR ASA
påvirket resultatregnskapet negativt for 2002.

Note 2  Betydelige hendelser i perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2004
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Note 3  Segmentrapportering

2004 Oil&Gas Oil&Gas Oil&Gas Oil&Gas Sum Offshore& Sum
NOK mill. Nord-Europa Midtøsten Afrika Øvrig Oil&Gas Services Øvrig Konsern
Driftsinntekter 488,5 1 115,2 - - 1 603,7 92,2 -26,5 1 669,5
Driftskostnader -295,6 -283,8 -73,3 -17,8 -670,5 -70,9 -13,1 -754,5
herav Utforskningskostnader -99,0 -47,5 -73,3 -17,8 -237,6 0,0 11,4 -226,2

Produksjons- og transportkostnader -123,4 -143 - - -266,4 -15,4 6,5 -275,3
Avskrivninger, amortiseringer, nedskrivninger osv. -61,0 -89,6 - - -150,6 -32,3 -0,8 -183,7

Driftsresultat 192,9 831,4 -73,3 -17,8 933,2 21,3 -39,6 915,0
Resultat tilknyttede selskaper - - - - - 15,6 - 15,6
Årsresultat 151,7 216,4 -73,3 -17,8 277,0 36,3 -111,1 202,3
EBITDA 1) -79,8 919,2 -73,3 -17,8 748,3 23,3 -38,8 732,8
Sum eiendeler 545,2 523,1 7,3 2,2 1 077,8 - 264,7 1 342,5
Sum gjeld og forpliktelser 427,3 234,4 80,5 18,2 760,4 - -3,2 757,2
Rentefri gjeld 145,9 47,5 80,5 18,2 292,1 - -132,1 160,0
Investeringer 122,5 183,0 10,8 - 316,3 19,0 - 335,3

2003
Driftsinntekter 1 063,4 886,6 - - -1 950,0 76,7 -18,2 2 008,5
Driftskostnader -846,2 -269,6 - - -1 115,8 -123,0 -14,5 -1 253,3
herav Utforskningskostnader -58,3 -35,2 - - -93,5 - - -93,5

Produksjons- og transportkostnader -597,9 -104,6 - - -702,5 -16,7 0,2 -719,0
Avskrivninger, amortiseringer, nedskrivninger osv. -148,1 -129,8 - - -277,9 -64,9 2,9 -339,9

Driftsresultat 217,2 617,0 - - 834,2 -46,3 -32,7 755,2
Resultat tilknyttede selskaper - - - - - -25,6 - -25,6
Årsresultat 58,9 158,9 - - 217,8 -79,1 -4,6 134,1
EBITDA 1) 353,3 742,2 - - 1 095,5 -8,37 -21,1 1065,7
Sum eiendeler 1 701,3 509,8 - - 2 211,1 112 ,9 165,4 2489,4
Sum gjeld og forpliktelser 1 623,3 65,0 - - 1 688,3 75 ,9 -198,3 1 565,9
Rentefri gjeld 305,0 49,0 - - 354,0 6,2 -11,1 349,1
Investeringer 425,1 283,5 - - 708,6 11,2 - 719,8

2002
Driftsinntekter 816,8 784,1 - - 1 600,8 100,8 -10,7 1 691,0
Driftskostnader -788,5 -238,1 - - -1 026,6 -99,7 -36,3 -1 162,6
herav Utforskningskostnader -95,0 -19,2 - - -114,2 - - -114,2

Produksjons- og transportkostnader -375,1 -93,6 - - -468,7 -21,0 - -489,7
Avskrivninger, amortiseringer, nedskrivninger osv. -277,0 -100,9 - - -377,9 -47,0 -0,7 -425,6

Driftsresultat 28,3 545,9 - - 574,2 1,1 -47,0 528,3
Resultat tilknyttede selskaper - - - - - -191,7 -191,7
Årsresultat -53,8 229,1 - - 175,3 -196,6 -43,3 -64,7
EBITDA 1) 223,2 646,8 - - 870,0 48,5 -46,3 872,2
Sum eiendeler 1 090,3 409,8 - - 1 500,1 134,1 291,9 1 926,1
Sum gjeld og forpliktelser 1 065,8 97,5 - - 1 163,3 118,2 -165,5 1 116,0
Rentefri gjeld 514,3 51,4 - - 565,7 6,2 -8,5 563,4
Investeringer 258,4 204,7 - - 463,1 18,3 - 481,4

1) Driftsresultat eksklusiv gevinster justert for avskrivinger.

Segmentet Oil&Gas ”Øvrig” består av selskapets investeringer i Nord-Irak. 

Noter
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Note 4  Andre driftsinntekter
Konsern Morselskap

NOK 1000 2004 2003 2002 2004 2003
Andre driftsinntekter 2 103 1 054 5 950 - -
Gevinst ved salg av lisensandeler 1) 99 975 - - 67 992 -
Gevinst ved salg av datterselskaper 2) 259 051 - - - -
Sum andre driftsinntekter 361 129 1 054 5 950 67 992 -

1) Gevinst i konsernet gjelder avhendelse av lisensandeler på norsk sokkel. Gevinst i morselskapet gjelder konsernintern gevinst.

2) Herav gjelder NOK 209,5 millioner gevinst ved avhendelse av selskapets virksomhet i UK/Irland og NOK 49,5 millioner i gevinst ved utdeling av aksjer i IOT ASA som ekstraordinært utbytte.

Note 5  Utforskningskostnader
Konsern Morselskap

NOK 1000 2004 2003 2002 2004 2003
G&G, seismikk og feltstudier 95 530 55 619 21 115 47 509 25 043
Kostnadsføring av aktiverte utforskningskostnader tidligere år 4 038 - 13 201 - -
Kostnadsføring av aktiverte utforskningskostnader inneværende år 83 339 21 083 17 671 39 597 -
Nedskrivning av aktiverte lisenskostnader - - 51 061 - -
Andre utforskningskostnader inklusiv kostnader egen organisasjon 43 390 16 805 11 105 27 007 7 091
Sum utforskningskostnader 226 297 93 507 114 153 114 113 32 134

Note 6  Produksjons- og transportkostnader
Konsern Morselskap

NOK 1000 2004 2003 2002 2004 2003
Produksjonskostnader 1) 223 636 639 183 432 037 - 51 525
Transportkostnader 36 147 63 175 36 576 - 41 509
Sum produksjons-og transportkostnader Olje og Gass 259 783 702 358 468 613 - 93 034
Driftskostnader Offshore & Services 15 425 16 661 20 963 4 193 1 418
Sum produksjons- og transportkostnader 275 208 719 019 489 576 4 193 94 452

1) Produksjonskostnader består av kostnader knyttet til utvinning av olje og gass, herunder drift og vedlikehold av plattformer og installasjoner, brønnintervensjon- og workover-aktiviteter,

forsikringer, CO2-avgifter, produksjonsavhengige avgifter til staten (royalty) samt kostnader i egen organisasjon.
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Note 7  Nedskrivninger, amortiseringer og tapsavsetninger
Konsern Morselskap

NOK 1000 2004 2003 2002 2004 2003
Amortisering og nedskrivning 1 544 12 760 63 500 - - 
Sum nedskrivninger, amortiseringer og tapsavsetninger 1 544 12 760 63 500 - - 

Nedskrivning i 2004 relaterer seg til aksjer i PDR ASA i det tidligere datterselskapet IOT ASA.

I 2003 ble anleggsmidlene i IOT AS som relaterer seg til Petrolia Drilling ASA skrevet ned med NOK 12,8 millioner. 

Interessene i Timan Pechora-prosjektet inkludert aksjene i Ocean Energy Ltd,  ble fullstendig nedskrevet (NOK 63,5 millioner) i 2002 og interessene/aksjene i
Timan Pechora-prosjektet/Ocean Energy Ltd er avhendet i 2004 til et nettverksselskap uten vesentlig resultateffekt.

Note 8  Godtgjørelser, sluttvederlag, lønn, aksjer, opsjoner og pensjoner

Konsern Morselskap

Lønnskostnader 
NOK 1000 2004 2003 2002 2004 2003
Lønnskostnader, bonus mv. 40 882 112 921 82 055 11 848 8 489
Arbeidsgiveravgift 7 953 16 499 9 800 1 954 2 837
Pensjonskostnader 1 335 2 584 2 817 486 1067
Andre personalkostnader -2 213 9 136 4 870 1 320 398
Reklassifisering lønn og lønnsrelaterte ytelser 
til utforskning og produksjon   -26 985 -99 524 -64 019 - 1 409 -
Lønn og lønnsrelaterte kostnader 20 972 41 617 35 523 14 199 12 791
Gjennomsnittlig antall ansatte 30 173 127 7 8 

Nedgangen i antall ansatte i DNO-konsernet fra 2003 til 2004 skyldes i første rekke salget av DNOs britiske aktiviteter og utdeling av IOT ASA-aksjer
som ekstraordinært utbytte.

Lønnskostnader knyttet til deltakelse i lisenser er i resultatregnskapet klassifisert som utforsknings- og produksjonskostnader. 

Pensjonskostnader
DNO etablerte i 2001 en tilskuddsbasert pensjonsordning for ansatte i morselskapet og i Det Norske Oljeselskap AS. I 2004 ble det i forbindelse med
ordningen kostnadsført NOK 1,60 millioner mot NOK 1,53 millioner i 2003. Selskapets forpliktelser begrenser seg til de årlige tilskuddene. 

I 2004 har datterselskapene IOT ASA og DNO Britain Limited gått ut av konsernet. Konsernet har per 31.12.2004 kun tilskuddsbaserte pensjonsordninger.

Godtgjørelse til styret og ledende ansatte
Godtgjørelse til styrets medlemmer utgjorde NOK 525 000 for året 2004 og NOK 425 000 for året 2003.

Styrehonoraret til styreformann utgjorde i 2004 NOK 125 000 (NOK 125 000 i 2003).

Konsulenthonorar til Increased Oil Recovery Ltd for leie av styreformannens tjenester beløp seg til NOK 3,96 millioner i 2004 (NOK 3,67 millioner i
2003). Det er ikke inngått noen avtale om sluttvederlag med styreformann. 
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Lønn, bonus og annen godtgjørelse til administrerende direktør utgjorde i 2004 NOK 4,18 millioner. I 2003 var beløpet NOK 2,04 millioner. Godtgjørelsen
i 2004 bestod av NOK 2,41 millioner i lønn og bonus, NOK 1,46 millioner i opsjonsfordel, NOK 100 000 i styrehonorar og NOK 210 000 i andre ytelser.
Administrerende direktør har ved fratreden rett til et sluttvederlag tilsvarende to–tre ganger årsgodtgjørelse, avhengig av omstendighetene. 

Det er også inngått avtaler om sluttvederlag (ett til to års lønn) med følgende ledende ansatte; Magne Norman – prosjektdirektør; Roar Tessem – daglig
leder i Det Norske Oljeselskap AS og Haakon Sandborg – finansdirektør, DNO ASA.

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

Aksjer og opsjoner eiet av styret, ledende ansatte og nøkkelpersonell per 31. desember 2004

Styret og ledende ansatte Aksjer Antall opsjoner
Selskaper kontrollert av styreformann Berge G. Larsen 4 846 824 - 
Anders Farestveit, viseformann -  - 
Helge Eide, administrerende direktør og styremedlem 281 250 - 
Trygve Bruvik, styremedlem - 112 500
Haakon Sandborg, finansdirektør -  -  
Roar Tessem, daglig leder i Det Norske Oljeselskap AS - 100 000 
Magne Norman, prosjektdirektør 78 750 -  
Andre ledende ansatte og nøkkelpersonell -  - 
Sum antall aksjer/opsjoner 5 206 824 212 500 

Samlet er det utstedt 212 500 opsjoner med en gjennomsnittlig utøvelseskurs på NOK 18,37 (justert for utbytte). Samtlige opsjoner utløper innen
avholdelse av ordinær generalforsamling 2005.

Konsern Morselskap 

Revisors godtgjørelse
Alle tall er eksklusiv MVA i NOK 1 000 2004 2003 2002 2004 2003
Revisjonshonorar 1 576 1 911 1 744 700 700 
IFRS/USGAAP 433 5 153 1 149 433 4 922 
Annen revisjonsrelatert bistand 208 626 160 208 510
Sum revisjon og revisjonsrelaterte tjenester 2 217 7 690 3 053 1 341 6 132 
Annen bistand 508 1 593 909 508 939
Skatterådgiving 813 1 817 143 626 851 
Sum godtgjørelse til revisor 3 538 11 100 4 105 2 475 7 922 

Note 9  Resultat per aksje

Resultat per aksje er basert på tidsveiet, gjennomsnittlig utestående antall aksjer. Utvannet resultat per aksje inkluderer effekten av utestående opsjoner
og konvertible lån. Selskapets beholdning av egne aksjer inngår ikke i beregningene. Resultat per aksje er beregnet ved å dividere konsernresultatet på
tidsvektet antall utestående ordinære aksjer (54 777 408). 

Ansattes opsjoner hadde en viss utvanningseffekt mot utgangen av 2004 (se note 8), men den var ubetydelig. Følgelig er utvannet resultat per aksje
lik det ordinære resultatet per aksje.
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Note 10  Netto andre finansposter 
Konsern Morselskap

NOK 1000 2004 2003 2002 2004 2003
Renteinntekter 16 803 9 261 12 757 13 832 7 073 
Renteinntekter innen konsernet - - - 21 855 74 353 
Gevinst på salg av PDR ASA-obligasjoner fra morselskap til IOT ASA - - - - 17 000
Utbytte fra datterselskaper - - - 240 000 -
Andre finansinntekter 4 163 23 918 54 685 3 385 23 722 
Tilbakeførsel av nedskrivning av langsiktige konsernfordringer - - - - 70 400
Gevinst ved avhendelse av aksjer i datterselskaper - - - 230 245 -
Sum finansinntekter 20 966 33 179 67 442 509 317 192 548

Rentekostnader -40 551 -40 034 -56 959 -37 378 -37 226 
Rentekostnader innen konsernet - - - - -231 
Aktiverte rentekostnader 1 018 32 750 557 - -
Netto gevinst (tap) på salg av verdipapirer - - 2 193 -15 855 145 
Netto gevinst (tap) på valuta 1) -70 672 -2 695 -28 322 30 884 -47 538 
Andre finanskostnader, inklusive sikring 2) -14 432 -50 349 -5 261 -280 790 -6 807 
Nedskrivning av aksjer og obligasjoner - - -16 835 - -64 677
Nedskrivning av langsiktig fordring på PDR ASA - - - 15 638 -15 638 
Sum finanskostnader -124 637 -60 328 -104 627 -287 501 -171 972

Netto andre finansposter -103 671 -27 149 -37 185 221 816 20 576 

1) Inkludert i netto valutatap i konsernet er urealisert tap på NOK 77,7 millioner.

2) I morselskapet inkluderer posten et tap på finansielle kontrakter (oljesikring) på NOK 271,4 millioner, hvorav NOK 131 millioner er urealisert. I konsernet er oljesikringen behandlet som

sikring av konsernets produksjon.

Note 11  Skattekostnad
Konsern Morselskap

NOK 1000 2004 2003 2002 2004 2003
Betalbar skatt -5 010 -113 922 -120 633 - -1 198 
Endring utsatt skatt 36 672 11 127 73 803 -109 960 30 000  
Olje avgitt til myndighetene etter produksjonsdelingsavtaler (PSA) -656 176 -465 654 -317 271 - -465 654 
Skattekostnad -624 513 -568 449 -364 101 -109 960 -436 852 
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Effektive skattesatser
Konsern Morselskap

NOK 1000 2004 2003 2002 2004 2003
Resultat før skattekostnad 826 685 702 500 299 413 139 001 574 098 
Forventet skatt etter nominell skattesats (28 % ) 231 472 196 700 83 836 38 920 160 747 
Forventet petroleumsskatt -232 45 347 39 877 - -  
Effekt av opptjent friinntekt -14 -4 004 -22 951 - -  
Olje avgitt til myndighetene i hht PSA utover 28 % 362 696 280 679 159 553 - 280 679 
Endring tidligere år -428 864 4 516 - -  
Endring ikke regnskapsført skattefordel 118 686 18 673 37 580 118 685 18 673 
Andre poster -87 667 30 190 61 035 -47 645 -23 247 
Sum skattekostnad 624 513 568 449 364 101 109 960 436 852 
Effektiv skattesats (inkl. endring utsatt skatt) 76 % 84 % 127 % 79 % 76 %

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd utgjør:
Konsern Morselskap

NOK 1000 2004 2003 2004 2003
Andre kortsiktige poster -35 172 -9 374 -37 308  -  
Varige driftsmidler -18 185 109 967 -628 -105 497 
Friinntekt - -12 691 - -  
Andre langsiktige poster (fordringer-fjerning etc.) -5 633 -140 618 -2 489 -80 522 
Fremførbare underskudd -249 751 -75 409 -154 319 - 
Sum grunnlag utsatt skatt / (skattefordel) -308 741 -128 125 -194 744 -186 019 
Nedvurdering av utsatt skattefordel 194 970 96 599 194 744 76 059 
Sum utsatt skatt -113 771 -31 526 - -109 960 
Balanseført utsatt skattefordel 113 771 116 141 - 109 960 
Balanseført utsatt skattegjeld - 84 615 - -  

Skattesatser gjeldende per 31.12.2004 er lagt til grunn ved beregning av utsatt skatt. Skattesatsen er 78 % for petroleumsrelatert virksomhet på norsk
sokkel, inklusive 50 % særskatt og 28 % for øvrige inntekter i Norge.

Friinntekt opptjenes som en prosentandel (30 %) av samlede investeringer i kvalifiserende petroleumsaktiva på norsk sokkel. Friinntekten amortiseres
lineært over en seksårsperiode fra investeringstidspunktet for å redusere den inntekt som er gjenstand for særskatt. Selskapet har ingen opparbeidet
fremtidig friinntekt per 31.12.2004. Ubenyttet friinntekt fra tidligere år kan føres til fradrag i senere år uten noen tidsbegrensning, for å redusere frem-
tidig særskatt. Selskapet hadde ikke ubenyttet friinntekt til fremføring per 31.12.2004. Regnskapsmessig hensyntar selskapet fordelen ved friinntekts-
fradraget i opptjeningsåret.

Balanseført utsatt skattefordel henfører seg til aktiviteter som er skattepliktige til Norge og Yemen. 

I Norge kreves kredittfradrag for skatt betalt i Yemen.
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Note 12  Olje og gass, andre driftsmidler og goodwill

Oil & Gas
DNO konsern Lisens- Utforsknings- Felt under Felt i Andre varige Sum varige 
NOK 1000 kostnader kostnader utbygging produksjon driftsmidler driftsmidler Goodwill
Anskaffelseskost 01.01.2004 75 523 20 556 342 927 2 006 256 192 477 2 637 739 79 905 
Tilgang i 2004 8 793 52 596 76 645 162 047 20 279 320 360 -
Avgang i 2004 -68 928 -60 698 -365 057 -1 442 255 -205 707 -2 142 645 -79 905
Overføringer i 2004 -5 966 -6 070 12 036 - - - -
Omregningsdifferanse 874 40 12 331 14 903 31 26 431 -
Anskaffelseskost 31.12.04 8 548 6 424 78 883 740 951 7 080 841 886 -
Akk. avskrivning 01.01.2004 - - -  -811 175 -134 587 -945 762  -31 964 
Avskrivninger i 2004 - - - -144 491 -25 104 -169 595 -7 325
Nedskrivninger i 2004 - - - - - - -
Avgang og overføringer i 2004 - - - 403 143 154 969 558 112 39 289
Omregningsdifferanse - - - 19 883 -13 19 870 -
Akk. av- og nedskrivninger 31.12.2004 - - - -532 640 4 735 -537 375 -
Regnskapsført verdi 31.12.2004 8 548 6 424 78 883 208 311 2 345 304 512 -
Regnskapsført verdi 31.12.2003 75 523 20 556 342 927 1 195 081 57 890 1 691 977 47 941 

Oil & Gas
Morselskap Lisens- Utforsknings- Felt under Felt i Andre varige Sum varige 
NOK 1000 kostnader kostnader utbygging produksjon driftsmidler driftsmidler Goodwill
Anskaffelseskost 01.01.2004 7 545 3 999 - 511 835 6 326 529 705 -
Tilgang i 2004 2 359 2 292 - - 558 5 209 -
Avgang i 2004 - -6 291 - -511 835 -2 477 -520 603 -
Overføringer i 2004 - - - - - - -
Anskaffelseskost 31.12.04 9 904 - - - 4 407 14 311 -
Akk. avskrivning 01.01.2004 - - - -307 320 -3 795 -311 115 -
Avskrivninger i 2004 - - - - -762 -762 -
Nedskrivninger i 2004 - - - - - - -
Avgang og overføringer i 2004 - - - 307 320 1 551 308 871 -
Akk. av- og nedskrivninger 31.12.2004 - - - - -3 006 -3 006 -
Regnskapsført verdi 31.12.2004 9 904 - - - 1 402 11 306 -
Regnskapsført verdi 31.12.2003 7 545 3 999 - 204 515 2 531 218 590 -
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Note 13  Datterselskaper og andre investeringer

Selskapets Eier- og Selskapets Balanseført 
forretnings- stemmeandel aksjekapital verdi i

Datterselskaper eid av morselskapet DNO ASA kontor i prosent i 1 000 NOK 1 000
Det Norske Oljeselskap AS Oslo 100 11 500 NOK 110 500
DNO Yemen AS Oslo 100 101 000 NOK 101 000
DNO Finance Inc USA 100 - -
Sum 2004 211 500
Sum 2003 277 833

Andre investeringer behandlet etter kostmetoden
Selskap Type Antall Bokført verdi Markedsverdi
Ecuanor ASA Aksje 59 213 448 29 607 44 410 
IOT ASA Aksje 644 120  1 597 1 224 
Sterling Energy Plc Aksje 3 760 000 3 317 6 565 
NOS AS Aksje 50 50 - 
Petrolia Drilling ASA Aksje 8 553 931 3 564 6 159
Petrolia Drilling ASA 1) Obligasjon 2 - 12 051
Northern Offshore ASA Obligasjon 1 3 697 6 039
Sum andre investeringer 41 832 76 447 

1) Selskapet har konvertible obligasjonslån i PDR ASA, pålydende totalt NOK 8,95 millioner, som kan konverteres i totalt 16,74 millioner aksjer i PDR ASA. Markedsverdi av obligasjonslånet

er satt med utgangspunkt i børsverdi på aksjene i PDR ASA per 31.12.2004.

Note 14  Andre kortsiktige fordringer

Konsern Morselskap

NOK 1000 2004 2003 2004 2003
Reservedeler og utstyr 11 118 11 017 - 1 713 
Kundefordringer 46 671 133 029 - 30 163 
Underlift, forskuddsbetalinger og opptjent inntekt 13 006 49 576 6 475 17 278 
Andre kortsiktige fordringer 32 438 41 899 2 392 1 986 
Sum andre kortsiktige fordringer 103 233 235 521 8 867 51 140 

Note 15  Bundne bankinnskudd

Selskapet har i forbindelse med oljeprissikringskontrakter med ANZ Investment Bank stillet NOK 257,1 milloner som sikkerhet per 31.12.04.
Sikkerheten frigis løpende i takt med realisasjon av kontraktene. 

Bundne bankinnskudd for øvrig (inklusive skattetrekksmidler) utgjorde per 31.12.2004 og 31.12.2003 henholdsvis NOK 2,2 millioner og NOK 3,0 millioner.
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Note 16  Egenkapital

Egenkapitalbevegelse i konsernet
Egne Egne Innskutt Annen

Aksje- aksjer, aksjer, Overkurs- egenkapital, innskutt Annen
NOK 1000 kapital antall beløp fond egne aksjer egenkapital egenkapital Sum
Egenkapital per 31.12.2003 224 729 442 -1 769 26 347 38 319 395 277 297 076 979 979
Prinsippendring ved omregning av
utenlandske datterselskaper - - - - - - -56 474 -56 474
Egenkapital per 01.01 2004 224 729 442 -1 769 26 347 38 319 395 277 240 602 923 505
Kjøp av egne aksjer - 20 343 -81 370 - - -552 431 - -533 801
Salg av egne aksjer (inkl. utdelt som utbytte) - -19 790 79 161 - 1 759 418 165 - 499 085
Emisjoner 1 485 - - 6 109 - - - 7 594
Utbetalt/avsatt utbytte1) - - - - - -222 155 -292 219 -514 374
Omregningsdifferanser - - - - - - 1 138 1 138
Årets resultat - - - - - - 202 172 202 172
Egenkapital per 31.12.2004 226 214 995 -3 978 32 456 40 078 138 857 151 693 585 319

1) Det er foreslått et utbytte på 0,5 kr. per aksje, samt én DNO-aksje per 20 aksjer i selskapet. I regnskapet er det avsatt for kontantelementet, samt egne aksjer som er eid på forward-

kontrakter. Egne aksjer som selskapet allerede eier, og som skal deles ut i utbytte, er ikke reklassifisert i egenkapitalen mellom egne aksjer og avsatt utbytte. Per 31.12.2004 er det avsatt

totalt KNOK 74 442 i utbytte.

Egenkapitalbevegelse i morselskapet
Innskutt Annen

Aksje- Egne Overkurs- egenkapital, innskutt Annen
NOK 1000 kapital aksjer fond egne aksjer egenkapital egenkapital Sum
Egenkapital per 01.01.2004 224 729 -1 769 26 347 38 319 395 277 263 178 946 081
Kjøp/salg av egne aksjer - - 2 209 - 1 759 -34 265 - -34 715
Emisjoner 1 485 - 6 109 - - - 7 594
Utbetalt/avsatt utbytte - - - - -222 155 -292 219 -514 374
Årets resultat - - - - - 29 041 29 041
Egenkapital per 31.12.2004 226 214 -3 978 32 456 40 078 138 857 - 433 627

Selskapets styre har fullmakt fra generalforsamlingen til å erverve egne aksjer innenfor aksjelovens rammer. Per 31. desember 2004 hadde selskapet
en beholdning på 994 500 egne aksjer. 

I tillegg har selskapet opsjoner på kjøp av 6 350 000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på NOK 15 og utstedt salgsopsjoner på salg av 6 350 000
egne aksjer til en gjennomsnittskurs på NOK 15. Selskapet har også inngått forward-kontrakter på kjøp av i alt 2 194 259 aksjer til en snittkurs på 23,53
(justert for utbytte).

Aksjekapitalbevegelse i konsernet siste fem år
NOK 1000 2004 2003 2002 2001 2000
Egenkapital 01.01 923 505 810 142 941 686 796 727 420 770 
Aksjekapital 1 485 8 000 10 400 5 660 60 441 
Egne aksjer -2 209 2 957 -828 -3 838 -  
Overkursfond 6 109 -405 186 23 546 18 106 266 479 
Innskutt egenkapital, egne aksjer 1 759 35 059 3 260 -  -  
Annen innskutt egenkapital -256 420 387 963  -  -  7 314 
Minoritetsinteresser - -3 320 3 320 - -
Annen egenkapital -88 910 87 890 -171 242 125 030 41 723 
Egenkapital 31.12. 585 319 923 505 810 142 941 686 796 727 
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Aksjekapitalbevegelse i konsernet siste fem år
Aksjekapital Pålydende Antall aksjer

År Hendelse (i NOK 1 000 med unntak av pålyd. verdi) Endring Balanse verdi (NOK) Endring Balanse
2000 Kjøp av IOT 13 800 154 028 4 3 450 38 507

Utøvelse av opsjoner 600 154 628 4 150 38 657
Rettet emisjon 33 200 187 828 4 8 300 46 957
Kjøp oljelisens 3 241 191 069 4 810 47 767
Konvertering obligasjonslån 9 600 200 669 4 2 400 50 167
Utgående balanse - 200 669 4 - 50 167

2001 Utøvelse av opsjoner 5 420 206 089 4 1 355 51 522
Konvertering obligasjonslån 240 206 329 4 60 51 582
Utgående balanse - 206 329 4 - 51 582

2002 Rettet emisjon 10 400 216 729 4 2 600 54 182
Utgående balanse - 216 729 4 - 54 182

2003 Rettet emisjon 8000 224 729 4 2000 56 182
Utgående balanse - 224 729 4 - 56 182

2004 Rettet emisjon 1 485 226 214 4 371 56 553
Utgående balanse - 226 214 4 - 56 553

På generalforsamlingen i juni 2004 ble det gitt fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital med inntil NOK 20 millioner ved å utstede inntil 5 millioner
aksjer til en pålydende verdi av NOK 4 per aksje. Tegningskursen og øvrige tegningsvilkår vil bli fastsatt av styret. Fullmakten gjelder i to år fra general-
forsamlingstidspunktet. Per 31.12.2004 har styret ikke utstedt noen nye aksjer i henhold til denne fullmakten. Fullmakten skal også omfatte kapital-
utvidelse mot innskudd i annet enn penger, herunder i forbindelse med fusjon.

Den ordinære generalforsamlingen i juni 2004 gav styret fullmakt til å dele ut ytterligere 412 500 opsjoner til selskapets ledende ansatte, nøkkel-
personell, prosjektmedarbeidere, ressurspersoner eller selskaper kontrollert av slike personer, til kurs og øvrige tegningsvilkår nærmere fastsatt av
styret. I tillegg kan inntil 450 000 aksjer tildeles selskapets styre og administrerende direktør. Per 31.12.2004 er 550 000 opsjoner utøvd og 212 500
tildelt i henhold til fullmakten. Det vises også til note 8.

Oversikten nedenfor viser aksjonærer som eier mer enn 1 % av utestående aksjer per 11.03.2005.
Selskapets aksjonærer per 31.12.04: Aksjer Eierandel
Increased Oil Recovery AS* 4 846 824 8,6 %
Einar Galtung Døsvig 2 762 750 4,9 %
Kaupthing ASA 2 164 259 3,9 %
State Street Bank 1 911 578 3,4 %
Goldman Sachs (S/A Pendragon) 1 710 690 3,0 %
Neumann Holding AS 1 700 000 3,0 %
JP Morgan Chase Bank Clients Treaty Account 1 373 800 2,4 %
Brown Brothers (S/A Fidelity) 1 320 000 2,3 %
UBS (Luxembourg) S.A Ordinary Account 1 069 000 1,9 %
Bjarne Skjensvold 950 000 1,7 %
Mellon Bank (A/C Mellon Nominee) 935 414 1,7 %
Credit Agricole Indo Calyon 931 500 1,7 %
UBS AG, London Branch 929 167 1,7 %
Goldman Sachs (S/A Pendragon) 905 660 1,6 %
Bernt Mykjåland 852 962 1,5 %
Leif Inge Slethei AS 839 999 1,5 %
Dresdner Bank (S/A Prime Brokerage) 800 000 1,4 %
Goldman Sachs Intern Equity 617 928 1,1 %
MP Pensjon 567 525 1,0 %
SIS Segaintersettle 551 796 1,0 %
Andre aksjonærer 28 437 405 50,6 %
Sum aksjer eksklusiv egne aksjer 56 178 257 
Egne aksjer per 11.03.2005 375 300 
Sum aksjer inkl. egne aksjer 56 553 557 

* Selskaper kontrollert av styreformann Berge G. Larsen
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Note 17  Garantier og forpliktelser

a) Fjerning av feltinstallasjoner
Ifølge konsesjonsbetingelsene på norsk kontinentalsokkel har selskapet ved produksjonsopphør, eller når konsesjonen utløper, plikt til å fjerne anleggene
på kontinentalsokkelen dersom dette blir besluttet av myndighetene. 

Avsetningen for fjerningsforpliktelser er foretatt på grunnlag av et antatt fjerningskonsept. Konseptet er forankret i Petroleumsloven av 1975, § 35, Lov
av 1996 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen samt internasjonale forskrifter og retningslinjer. Følgende forutset-
ning for fjerningen legges normalt til grunn:

- mindre, herunder flytende, installasjoner; fjerning i sin helhet.
- store installasjoner; kun delvis fjerning av dekk og utrustning.
- undervannsinstallasjoner og rørledninger; renses og eventuelt overfylles.
- nedstenging og frakobling av brønner inkluderes i ordinære driftskostnader.

Det antas at det ikke vil påløpe fjerningskostnader av betydning i forbindelse med den landbaserte virksomheten i Yemen.  I henhold til produksjons-
delingsavtalene vil produksjonsanleggene og driftsutstyret bli overdratt til myndighetene når feltene ikke lenger er kommersielle. 

Spesifikasjon av årets endring i fjerningsforpliktelser:

Estimert fjerningsforpliktelse (MNOK) UK Norge Yemen Konsern
01.01.2004 264,1 28,3 4,6 297
Endringer ved avhendelse -264,5 -15,3 - -279,8
Årets avsetning til fremtidig fjerning 0,4 3,1 1,8 5,3
Agioomregning - - -0,8 -0,8
Estimert fjerningsforpliktelse 31.12. 2004 - 16,1 5,6 21,7

b) Forventede kontraktsforpliktelser/lisensforpliktelser knyttet til fremtidige investeringer med tanke på fortsatt drift
Selskapet har gjennom sine eierinteresser i egenopererte og partneropererte olje- og gassfelt følgende forpliktelser:

Forventede kontraktsforpliktelser/lisensforpliktelser (MNOK) 2004
Bore- og utforskningsforpliktelser iht vedtatt lisensbudsjett 167
Kontraktsforpliktelser, prosjekter under utbygging 82 
Sum kontraktsforpliktelser/lisensforpliktelser til fremtidige investeringer 249

c) Leasingforpliktelser videreført virksomhet
Konsernet har følgende operasjonelle leasingforpliktelser, hvorav de vesentligste gjennom eierinteresser i egenopererte og partneropererte olje- og gassfelt: 

Kalenderår (MNOK)
2004 15,5
2005 -
2006 -
Etter 2006 -
Sum minimum operasjonelle leasingforpliktelser 15,5

Operasjonelle leasingforpliktelser gjelder virksomheten på norsk sokkel og leie av produksjonsskipet Petrojarl på Glitne-feltet. Leieavtalen kan sies opp
med seks måneders varsel.

d) Erstatningsansvar/forsikring
Som andre rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel har selskapet et ubegrenset ansvar for skadevoldelse, inklusiv forurensning. Selskapet har for-
sikret sitt pro rata-ansvar i norsk og internasjonal sektor på linje med øvrige oljeselskaper. Anleggene og ansvaret dekkes av en driftsforsikringspolise.
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e) Rettstvister 
DNO ASA og enkelte ledende personer har i 2005 mottatt et søksmål på ca. USD 5 millioner i forbindelse med tilrettelegging av obligasjonslån i USA
høsten 2003. Selskapet mener søksmålet er grunnløst. 

DNO har stevnet Lundin Norway AS for Asker og Bærum Tingrett fordi selskapet mener Lundin uberettiget har kopiert DNOs helse, miljø og
sikkerhetssystem, som er en nødvendig del av godkjennelsen på norsk sokkel. Saken antas avgjort en gang i løpet av 2005.

f) Garantier per 31.12.2004 (MNOK)
Videreført Avhendet 

virksomhet virksomhet Sum
Morselskapets garantier avgitt på vegne av konsernselskaper til eksterne parter 1) - 10 10 
Andre garantier avgitt av morselskapet overfor eksterne parter 1 - 1 
Sum garantier 1 10 11 

1) Gjelder leasingforpliktelse knyttet til IOT ASA.

g) Andre forpliktelser
I forbindelse med ervervet av Unocals 31,25 %-andel av West Heather/Broom-feltet i 1997 ble det inngått avtale om utbetaling av royalty til Unocal
etter visse kriterier. Størrelsen på forpliktelsen vil avhenge blant annet av fremtidig produksjon og oljepris. Denne forpliktelsen ble ikke overdratt til
Lundin ved avhendelsen i 2004. Per 31.12.2004 er det avsatt USD 1 million i forbindelse med denne avtalen. 

Note 18  Rentebærende lån, forfallsstruktur, pantstillelser og lånebetingelser

Langsiktige lån Låne- Balanse Balanse
NOK 1000 Valuta Lånebeløp rente Forfall 31.12.2004 31.12.2003
Valutalån USD 62 000 Libor+1,4 % 31.12.2009 - 415 389 
Sertifikatlån NOK 55 000 5,2 % 03.11.2005 55 000 -
Sertifikatlån NOK 45 000 5,04 % 03.05.2005 45 000 45 000
Obligasjonslån NOK 325 000 Nibor+4 % 01.06.2004 - 325 000 
Obligasjonslån NOK 9 500 Nibor+3 % 01.06.2004 - 10 830
Obligasjonslån NOK 200 000 7,92 % 01.06.2009 200 000 - 
Obligasjonslån NOK 269 500 Nibor + 3,5 % 01.06.2009 269 500 - 
Finansiell leasing USD 4 576 3,5 %–8,5 % 2003–2006 - 30 576 
Totalt utestående 569 500 826 795 

Selskapet har per 31.12.2004 en egenbeholdning av obligasjoner på NOK 30,5 millioner.

Forfallsstruktur på selskapets rentebærende lån:

År 
NOK 1000 Konsern Morselskap
2005 100 000 100 000
2006 - -
2007 - -
2008 - -
2009 469 500 469 500
Sum 569 500 569 500

Selskapet har ingen pantstillelser per 31.12.2004 

Lånebetingelser:
Selskapets obligasjonslåneavtaler inneholder krav til 30 % egenkapitalandel i konsernet (obligasjonslån). Per 31.12.2004 oppfylte selskapet alle kravene i
låneavtalene.



29DNO årsrapport 2004

Noter

Note 19  Kortsiktig gjeld
Konsern Morselskap

NOK 1000 2004 2003 2004 2003
Betalbar skatt - 30 629 - -  
Leverandørgjeld 9 003 51 926 6 739 3 643
Skyldige offentlige avgifter 4 441 8 346 2 756 2 449 
Påløpte renter 8 565 4 326 8 565 4 326 
Avsetning tap finansielle instrumenter 1 734 - 132 743 -
Avsatt til utbytte 74 442 - 74 442 -
Påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld 61 831 253 884 26 274 46 212 
Sum ikke-rentebærende kortsiktig  gjeld 160 016 349 111 251 519 56 630 

Påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld er i all vesentlighet knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge og Yemen. 
Forpliktelser knyttet til erverv av lisensandeler hvor selskapet har avtalesikret langsiktig bankfinansiering, er klassifisert som langsiktige forpliktelser.

Note 20  Finansielle instrumenter og risikostyring

DNO er eksponert for endringer i oljepris knyttet til selskapets oljevirksomhet.  Virksomheten medfører også en markedsrisiko knyttet til endring i
valutakurser. Risikoeksponeringen er under kontinuerlig oppsikt, og selskapet benytter forskjellige finansielle instrumenter for å redusere denne
risikoen. Selskapet benytter ikke finansielle instrumenter for spekulasjonsformål.

DNO benytter følgende finansielle instrumenter:

a) Styring og kontroll av valutarisiko
Størsteparten av DNOs inntekter er i amerikanske dollar (USD). De løpende utbetalinger til investeringer og drift er hovedsakelig i USD, men også noe
i norske kroner (NOK). DNOs beholdning av kontanter er hovedsaklig USD, mens den langsiktige gjelden er i NOK. 
En nedgang i verdien av USD vil ved konvertering gi et lavere beløp i NOK. DNO er derfor eksponert for endringer i verdien av USD mot NOK.

b) Styring og kontroll av renterisiko
DNO er eksponert for renteendring på alle lån som er basert på flytende rente, for tiden NIBOR. 
DNO inngikk i 2003 to renteswap-avtaler, hver på USD 20 millioner, hvor DNO betaler en fast rentesats på 3,99 % og 3,85 % og mottar flytende 6
måneders LIBOR. Renteswap-avtalene forfaller begge ved årsslutt 2009. Renteswapene ble tatt opp som sikring av lån i USD med flytende rente.
Lånet er tilbakebetalt og sikringen opphørt. Renteswapene resultatføres løpende.

c) Styring og kontroll av prisrisiko
DNO er eksponert for prisrisiko knyttet til fluktasjoner i råoljeprisene og benytter råvarederivater for sikringsformål. Regnskapsmessig behandles kontrak-
tene som sikring av oljesalg i konsernregnskapet. I morselskapet behandles kontraktene som finansielle kontrakter og urealisert tap kostnadsføres.

DNO har per 31.12.04 to swap-avtaler med ANZ Investment Bank:

Salgsmengde
fat olje- Kontraktspris, Urealisert tap Urealisert tap

ekvivalenter USD/fat Startdato Forfall MUSD MNOK 
1 204 500 23,66 01.01.2005 31.12.2005 -19,90 -120 157

109 500 23,77 01.01.2005 31.12.2005 -1,80 -10 851
1 314 000 Sum -21,70 131 008

Per 31.12. 2003 hadde selskapet et urealisert (og ikke bokført) tap på NOK 52,32 millioner knyttet til instrumenter brukt til å styre prisrisiko.
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d) Kredittrisiko
I avtalene som er inngått for de finansielle instrumentene, er DNO utsatt for kredittrisiko dersom avtalepartene i kontraktene ikke skulle oppfylle sine
forpliktelser. I et slikt tilfelle vil risikoen for tap være forskjellen mellom markedsrenten/vekslingskursen og avtalte swap-renter og vekslingkurser.
Kredittrisikoen for rente-, valuta- og råoljederivater vil være representert ved markedsverdier ved kontrakter med positiv verdi ved utgangen av hver
regnskapsperiode, jfr. beregnede markedsverdier i tabellen under. Avtalepartene godkjennes internt i henhold til visse kriterier. DNO mener at kreditt-
risikoen ikke er vesentlig da avtalene er inngått med anerkjente finansinstitusjoner.

e) Markedsverdi på finansielle instrumenter
Markedsverdiene av selskapets finansielle instrumenter er beregnet på grunnlag av markedspriser, og verdivurderingen er beskrevet nedenfor.
Imidlertid tilrådes forsiktighet ved tolkning av markedsdata til en estimert markedsverdi. Estimatene presentert her vil derfor ikke nødvendigvis være
indikative for de beløp selskapet ville kunne oppnå ved realisasjon.

Beregnet markedsverdi på finansielle instrumenter per 31.12. 2004 2003
Balanseført Markeds- Balanseført Markeds-

MNOK verdi verdi verdi verdi
Finansielle eiendeler:
Kontanter og kontantekvivalenter 747,8 747,8 137,7 137,7 

Finansielle forpliktelser:
Langsiktige rentebærende lån, inklusiv 1. års avdrag 469,5 469,5 781,8 781,8 

Instrumenter benyttet til styring av valutarisiko:
Eiendeler - - - 5,28 
Forpliktelser - - - -

Instrumenter benyttet til styring av renterisiko:
Eiendeler - - - -
Forpliktelser -1,73 -1,73 - -7,78

Instrumenter benyttet til styring av råoljepriser:
Eiendeler 6,35 9,58 - -
Forpliktelser - -131,01 - -52,3

Følgende metoder og forutsetninger er benyttet for å beregne markedsverdien av finansielle instrumenter:

Kontanter og kontantekvivalenter
Balanseført verdi gir et rimelig anslag over markedsverdiene på grunn av den korte løpetiden til disse instrumentene.

Langsiktige lån
For banklån med flytende rente er markedsverdi satt lik balanseført verdi. 

Valutaopsjoner/råvarederivater
Markedsverdien av finansielle instrumenter som ikke er børsnotert er basert på markedskvoteringer og beregninger med grunnlag i gjeldende mar-
kedskurser på balansedagen og tidshorisonten for de finansielle instrumentene.
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Note 21  Sikre og sannsynlige reserver av olje og gass (urevidert)

Tabellen nedenfor viser DNOs beregnede, sikre og sannsynlige olje- og gassreserver og endringer i disse for årene 2004, 2003 og 2002. Tabellen viser
også sikre og sannsynlige olje- og gassreserver knyttet til felt i produksjon for samme periode. Selskapet benytter sikre og sannsynlige reserver som
grunnlag for beregning av avskrivninger og avsetning til fjerningsforpliktelser etter produksjonsenhetsmetoden (felt i produksjon). 

Reservene i felt hvor DNO er operatør, er basert på selskapets egne beregninger, mens reserver i felt hvor DNO er lisensdeltaker, er basert på opera-
tørens beregninger. 

På grunn av iboende usikkerhet og begrensninger knyttet til reservedata, vil reserveestimatene endres over tid etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig. 

Sikre og sannsynlige reserver
Nord-Europa Midtøsten Konsern
Olje Gass 1) Olje Gass 1) Olje Gass 1)

mill. fat mill. fat mill. fat mill. fat mill. fat mill. fat
Sum sikre og sannsynlige reserver per 31.12.2001 69,4 6,5 9,6 - 79,0 6,5
Revisjon av tidligere anslag 14,1 6,6 7,7 - 21,8 6,6
Utvidelser og funn 8,8 - - - 8,8 -
Erverv og salg av reserver 4,2 6,6 - - 4,2 6,6
Produksjon 2002 -4,2 - -3,9 - -8,1 -
Sum sikre og sannsynlige reserver per 31.12.2002 92,3 19,7 13,4 - 105,7 19,7
Revisjon av tidligere anslag 33,7 -9,0 - - 33,7 -9,0
Utvidelser og funn - - 3,2 - 3,2 -
Erverv og salg av reserver - - - - - -
Produksjon 2003 -5,2 - -4,7 - -9,9 -
Sum sikre og sannsynlige reserver per 31.12.2003 120,8 10,7 11,9 - 132,7 10,7
Revisjon av tidligere anslag 13,8 - 1,0 - 14,8 -
Utvidelser og funn - - 11,2 - 11,2 -
Erverv og salg av reserver -125,2 -10,7 - - -125,2 -10,7
Produksjon 2004, videreført virksomhet -0,6 - -4,5 - -5,1 -
Sum sikre og sannsynlige reserver per 31.12.2004 8,8 - 19,6 - 28,4 -

Sikre og sannsynlige reserver knyttet til felt i produksjon
Per 31.12.2001 5,3 -  11,7 -  22,9 -  
Per 31.12.2002 7,4 0,1 11,1 -  29,6 0,1 
Per 31.12.2003 5,1 0,2 9,5 -  28,0 3,3 
Per 31.12.2004 1,2 - 8,2 - 9,4 -

1) Gass oppgitt i fat oljeekvivalenter
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Note 22  Helse, miljø og sikkerhet

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

Note 23  Transaksjoner med nærstående parter, nettverkspartnere og ikke-konsoliderte selskaper

Alle transaksjoner, kontrakter og forretningsforhold med nærstående parter baseres på normale markedsmessige vilkår. Nedenfor følger en oversikt med en
beskrivelse av transaksjoner med nærstående parter i 2004. For en beskrivelse av godtgjørelser til styremedlemmer og ledende ansatte vises det til note 8.

Nærstående part Type transaksjon Transaksjonens størrelse
Increased Oil Recovery Ltd Leie av leilighet i London for DNO MNOK 0,7

Leie av kontor i London for DNO MNOK 2,1
Increased Oil Recovery AS Innleie av konsulenttjenester til DNO MNOK 3,96
Kver AS (tidligere LOG AS) Bergenskontoret – administrasjonsavtale MNOK 2,05
Annet Konsulenttjenester MNOK 0,8

Increased Oil Recovery Ltd. (IOR Ltd)
Berge G. Larsen er ansatt i selskapet Increased Oil Recovery Ltd. (IOR) og har en indirekte eierandel på 32 prosent i selskapet. Leien for DNOs kontor og
leilighet i London betales gjennom IOR Ltd.  IOR Ltd. mottar et honorar på 5 prosent for administrasjon av kontor- og leilighetsavtalene.

Increased Oil Recovery AS (IOR AS)
Per 31.12.2004 eide Berge G. Larsen 87 prosent av Increased Oil Recovery AS, som DNO har inngått en avtale om konsulenttjenester med. DNOs avtale om
konsulenttjenester med IOR AS fastslår at IOR AS har inngått en avtale om konsulenttjenester med Increased Oil Recovery Ltd., som på sin side har inngått
en ansettelsesavtale med Berge G. Larsen. I henhold til disse avtalene utfører Larsen konsulenttjenester for DNO, som DNO i 2004 betalte NOK 3,96 
millioner for.

Independent Oilfield Rentals Ltd.
Berge G. Larsen eier indirekte i underkant av 10 prosent i Independent Oilfield Rentals Ltd., som på sin side eier 100 prosent i Dove Energy Ltd., som er
operatør for Sharyoof-feltet. DNO inngikk i 1999 en produksjonsdelingskontrakt og en avtale om lisenssamarbeid med Dove Energy og myndighetene i
Yemen. DNO har i 2004 også inngått avtale om lisenssamarbeid med Dove for blokk 6 i Syria.

Kver AS (tidligere Larsen Oil & Gas AS)
Berge G. Larsen eier 100 prosent av Kver AS. DNO har inngått en administrativ avtale med selskapet. I henhold til avtalen skal DNO betale kontorleie, IKT-
utgifter, sekretærhjelp og reiseutgifter knyttet til selskapets kontor i Bergen. Kostnader i henhold til avtalen utgjorde i 2004 NOK 2,05 millioner.

Annet
Bjørge Gretland, styremedlem, mottar et årlig honorar på NOK 0,8 millioner for finansierings-, omorganiserings- og andre tjenester til selskapet.  

I forbindelse med søksmålet fra Cambridge Securities LLC har styret avgitt en garanti om å holde de saksøkte skadesløse. Det vises til note 17 e) om
ytterligere informasjon om søksmålet.
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Note 24  Betingede utfall og hendelser etter balansedagen

DNO ASA og enkelte ledende personer i selskapet har i 2005 mottatt et søksmål på ca. USD 5 millioner i forbindelse med tilrettelegging av
obligasjonslån i USA høsten 2003.  Selskapet mener søksmålet er grunnløst.

DNO har i januar 2005 inngått avtale om erverv av seks letelisenser på norsk sokkel.

DNO inngikk i 2004 avtale med PetroSA, et sørafrikansk selskap om overdragelse av 40 % eierandel i Inhaminga Block i Mosambik. PetroSA trakk seg
fra avtalen og som kompensasjon mottok DNO i første kvartal 2005 USD 4,8 millioner.

DNO har stevnet Lundin Norway AS for Asker og Bærum Tingrett fordi selskapet mener Lundin uberettiget har kopiert DNOs helse, miljø og
sikkerhetssystem, som er en nødvendig del av godkjennelsen på norsk sokkel. Saken antas avgjort en gang i løpet av 2005.

Selskapet Norwegian Oil Services AS har varslet mindre uspesifiserte erstatningskrav mot DNO. DNO anser kravet som grunnløst.

Note 25  Spesifikasjon av videreført virksomhet

Konsolidert resultatregnskap – videreført virksomhet
I nedenstående tabell er netto resultat og netto eiendeler fra avhendet virksomhet og gevinst ved salg av eiendeler (Lundin Petroleum AB og
Independent Oil Tools ASA) presentert atskilt fra den videreførte virksomheten.  

Resultatregnskap Kvartal Fullt år
NOK mill. Q4 2004 Q3 2004 Q2 2004 Q1 2004 2004 2003
Driftsinntekter 338,0 301,0 237,9 255,8 1 132,7 1 267,7
Andre driftsinntekter 0,4 0,2 0,2 0,2 1,0 1,1
Sum driftsinntekter 338,4 301,2 238,1 256,0 1 133,7 1 268,8
Utforskningskostnader -32,2 -74,4 -39,8 -51,1 -197,4 -92,6
Produksjons- og transportkostnader -52,5 -51,3 -47,8 -57,2 -208,7 -207,8
Ordinære avskrivninger -31,5 -37,3 -27,8 -23,8 -120,3 -245,3
Fjerningskostnader -1,0 -0,9 -0,7 -0,9 -3,5 -12,2
Nedskrivninger, amortiseringer 
og tapsavsetninger - - - - - 14,5
Lønn og lønnsrelaterte kostnader -4,3 1,1 -3,6 -4,6 -11,3 -23,8
Andre driftskostnader -11,8 -14,5 -7,2 0,1 -33,5 -20,5
Sum driftskostnader -133,2 -177,2 -126,8 -137,6 -574,8 -587,5
Driftsresultat 205,2 124,0 111,3 118,4 558,9 681,3
Andel tilknyttede selskaper - - - 15,6 15,6 -25,6
Netto andre finanskostnader -85,5 -39,7 12,7 23,6 -88,9 22,7
Resultat før skatt 119,7 84,3 124,0 157,6 485,6 678,3
Skattekostnad -148,0 -179,5 -107,7 -133,8 -569,1 -468,2
Årsresultat videreført virksomhet -28,3 -95,2 16,3 23,8 -83,5 210,1
Netto resultat avhendet virksomhet -6,3 -1,5 -7,4 -58,1 -73,4 -76,0
Gevinst ved salg av virksomhet 49,5 - 100,0 209,5 359,0 -
Årsresultat 14,8 -96,7 108,9 175,2 202,2 134,1
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Andre nøkkeltall 
videreført virksomhet Kvartal Fullt år
NOK mill. Q4 2004 Q3 2004 Q2 2004 Q1 2004 2004 2003
Produksjon Mboe 1 448 1 239 1 132 1 298 5 117 5 653
EBITDA 238,8 159,2 139,1 142,2 679,2 926,5
EBITDAX 271,0 233,6 178,9 193,3 876,6 1 019,1
Løftekostnader 45,3 40,4 40,8 43,3 169,9 163,6
Løftekostnader per fat oljeekvivalenter 5,11 4,76 5,28 4,79 4,93 4,09

Balanse videreført virksomhet Kvartal Fullt år
NOK mill. Q4 2004 Q3 2004 Q2 2004 Q1 2004 2004 2003
Immaterielle eiendeler 113,8 60,0 60,0 60,0 113,8 110,0
Varige driftsmidler 304,5 259,4 270,2 224,3 304,5 603,7
Netto eiendeler avhendet virksomhet - 140,2 127,6 462,4 - 801,1
Fiansielle eiendeler 73,2 50,8 14,6 2,7 73,2 237,1
Omløpsmidler 851,1 978,7 1 251,6 1 138,7 851,1 201,7
Sum eiendeler 1 342,5 1 489,0 1 724,1 1 888,1 1 342,5 1 953,6
Sum egenkapital 585,3 839,0 929,3 1 093,0 585,3 923,5
Avsetning for forpliktelser 27,7 46,3 42,2 121,5 27,7 124,3
Annen langsiktig gjeld 469,5 357,5 292,0 335,8 469,5 751,2
Kortsiktig gjeld 260,0 246,2 460,6 337,7 260,0 154,6
Sum egenkapital og gjeld 1 342,5 1 489,0 1 724,1 1 888,1 1 342,5 1 953,6
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Adresser
DNO ASA

Stranden 1, Aker Brygge

P.O. Box 1345 Vika

NO-0113 Oslo

Norge

Telefon (+47) 23 23 84 80

Telefaks (+47) 23 23 84 81

E-post dno@dno.no

Det Norske Oljeselskap AS

Stranden 1, Aker Brygge

P.O. Box 1345 Vika

NO-0113 Oslo

Norge

Telefon (+47) 23 23 84 80

Telefaks (+47) 23 23 84 81

E-post dno@dno.no

DNO Yemen

Diplomatic Area

Street 22C House no 10

Sana’a

Republic of Yemen

Telefon (+96) 71 24 33 88

Telefaks (+96) 71 26 77 61

E-post dnoyem@y.net.ye




