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Høydepunkter

Tildeling av lisensandeler gjennom TFO 2007 økte selskapets riskede ressurser med 

150 MBO

Det norske leverte plan for utbygging og produksjon (PUD) på Frøy 

Vellykket boring på Draupne. Grunnlag for områdeutbygging med tre nærliggende funn. 

Det norske har gjort funn i to av tre letebrønner så langt

Lansering av ny logo og grafisk profil 

Økte produksjonen fra 830 fat/dag i 1. kvartal 07 til 1 724 fat/dag i 1. kvartal 08

Oljen solgt for 94,07 USD/fat i snitt



Aksjonærverdier

Kommersielle reserver: 0,5 fat per aksje

Påviste funn: 2,0 fat per aksje

Riskede ressurser: 9,9 fat per aksje

Ervervskostnader 2005 - 2008: 3,9 USD/fat (etter skatt)

Funnkostnader 2005 - 2008: 0,51 USD/fat (etter skatt)

Funnkostnader siste 12 mnd: 0,48 USD/fat (etter skatt)



Selskapsstrategi
- Letestrategi

- Leteselskap med selektiv leting i familiære letemodeller (funnet olje i to av tre brønner)
- Utvikling av en allerede kompetent letestab
- Utnytte avansert teknologi
- Aktiv rolle i Barentshavet

- Områdestrategi
- Utnytte sammenlignbare fordeler i leting 
- Få ned enhetskostnadene ved produksjon
- Få funn raskt i produksjon 

- Utbyggingsstrategi
- Fleksible tekniske løsninger som muliggjør lønnsom produksjon fra små felt

- Borestrategi
- Ha kapasitet på rigg, men være drevet av gode prospekt
- Ha intern kapasitet på brønnplanlegging

- Finansiell strategi
- Finansiere leteaktivitet gjennom lån med sikkerhet i skatterefusjon
- Utbyggingsinvesteringer gjennom samarbeid med leverandører, bæring fra andre selskap og 

andre finansieringsløsninger



Reserver og ressurser 

513220



kilde: selskapenes hjemmesider

Selskapssammenligning



Nøkkeltall 1. kvartal

MNOK / Mill. fat 1K2008 1K2007
Driftsinntekter 79,5 29,4
Resultat før skatt -44,8 -10,2
Letekostnader 56,9 24,6

Antall lisenser 46 12
Antall operatørskap 24 7

P50 reserver 31,4 7,0
P50 reserver og ressurser 129 40
Totalt riskede reserver og ressurser 642 260



Finansielle nøkkeltall

MNOK 1K2008 4K2007
Driftsinntekter 79,5 55,6
Resultat før skatt -44,8 -116,7
Letekostnader
herav seismiske data

56,9
9,4

122,8
8,4

Investeringer 153,9 145,8
Kontantstrøm før finansiering -294,9 202,0



Nøkkeltall produksjon 1. kvartal



Finansiell posisjon 1. kvartal

Egenkapital 

MNOK 3 524

Egenkapitalandel 54,1 %

Gjeld

MNOK 344 rentebærende gjeld (letefasilitet)

Omløpsmidler

Betalingsmidler MNOK 506

Skattefordring 2008 MNOK 616

Skattefordring 2009 MNOK 40



Vargproduksjonen ventes å øke i siste 
halvdel av 2008 pga nye 
produksjonsbrønner

Glitneproduksjonen er synkende, men nye 
produksjonsbrønner planlegges

Produksjonen er styrket gjennom kjøpet av 
Lundins andel i Jotun. Denne kommer med 
fra 1. juni 2008 etter at transaksjonen nå er 
godkjent av myndighetene

Produksjonen ventes å være 2200 fat/dag i 
siste halvår

Yme ventes å bidra med 4000 fat per dag i 
løpet 2009

Det norskes oljeproduksjon

fat per dag



2,8km

Spennende funn på Draupne
Det norske operatør 35 %
StatoilHydro 50%  PA Resources 15%

Prospekt volum: 25-90 Mboe.
Påvist volum: 25-30 Mboe
Sannsynlig volum: ~ 65 Mboe

Samme partnerskap i Draupneområdet 

Hanz
West Cable
Draupne

12 – 20 Mboe
3 – 5 Mboe
25 – 65 Mboe

Totalt 40 – 90 Mboe



Draupne områdeløsning

og West Cable  

Funnet kan åpne for kommersiell 
utvinning av to tidligere oljefunn i 
Hanz

Lundins Luno 
ligger nært Draupne.

Ragnarrock

En samlet utbygging får ned 
kostnadene. 



Oppjekkbar plattform med bore- og 
produksjonsutstyr.

Oljen lagres i tank på bunnen for lossing til 
skytteltankere.

Gassen blir injisert for å øke utvinning.

Flere løsninger vurdert. Den valgte løsningen mest 
robust.

Kan ha en bemanning på 120 personer.

Leie av produksjonsinnretning for minimum 6 år.

Investeringer på 3 mrd i brønner fra 2012-2014.

Lisenspartnerne tar sikte på kontrakttildeling i 3Q08.

Plan for Frøy levert



Frøy nåverdi før skatt

tusen NOK

NPV - 7% 
avkastningskrav



Det norskes lisenser i 
Nordsjøen og 
Norskehavet

Kritiske faktorer:

• Tilgang på areal
• Leteteknologi
• Produksjonsteknologi



15 % eierandel i Goliat. Stort potensiale. Betydelig verdi.



PL 450, ”Storebjørn”, 8 km vest for Ula
Utvinnbar olje: 50 MBO
Funnsannsynlighet: 34%
Fast brønn, boring i 2010

PL 460, ”Storklakken”, 20 km vest for Frøy
Utvinnbar olje: 30 MBO
Funnsannsynlighet: 40%
Fast brønn, boring i 2009

PL 476, ”Trolltind”, 8 km øst for Midgard
Utvinnbar gass: 40 Mrd Sm3

Funnsannsynlighet: 36%
Vedtatt brønn, boring i 2009

TFO 2007 lisenser – et utvalg



Størrelse for handlerom



Det norske oljeselskap ASA

Mai  2008



De ansatte – vår viktigste ressurs



Ledelsen er styrket

Dir. reserve- & 
områdeutvikling

Odd Ragnar Heum

Produksjon &
drift

Dir boring 
& brønn

Anton Tronstad

Adm. dir.
Erik Haugane

Dir. forretningsutv.
Vidar B. Larsen

Dir. leting

Tom Bugge

Viseadmin. dir.
Øyvind Bratsberg

Finansdirektør
Paul Hjelm-Hansen

(ny tiltrer 1. juli)

HMSdirektør
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Dir. geofag
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Stein Fines

Kommunikasjonssjef
Torgeir Anda

IR sjef
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Det norskes boreprogram



Freke neste

Bores av Det norske med 
Bredford Dolphin i august 2008

90 MBO prospekt (P50) med 
meget høy funnsannsynlighet

Esso (operatør), Statoil og Det 
norske (20%)

Ligger nært Ermintrudefunnet til 
Statoil 

ERMINTRUDE



Forventet vekst i påviste funn



Porteføljen

Det norske vil vurdere å selge eller bytte andeler i funn og prospekt som vil 
frigjøre ressurser til de mange spennende prosjektene vi har i vår portefølje. 
Prosjekter der vi både har større eierandel, og der vi er operatør.

Det norske vil konsentre  verdiskaping rundt leting og utvikling av felt hvor 
vårt operatørskap er avgjørende for at ressursene skal komme opp av 
bakken. 

Vi bytter oss ned i letelisenser hvor vi har mer enn 50 prosent andel
• Bytte med Concedo gjennomført
• Flere vil bli annonsert om kort tid

Vi utvider porteføljen gjennom søknader i TFO 2008 og gjennom 20. runde



Utsikter
Draupnefunnet bekrefter potensialet i selskapets letestrategi

Det norskes andel på 7% i Jotun sammen med økt produksjon fra Varg, forventes 
å gi en produksjon til Det norske på over 2200 BOPD i siste halvår. 
Ymeproduksjonen vil gi ytterligere 4000 BOPD i siste halvdel av 2009

Freke og Eitri prospektene bores i år av Det norske. I tillegg deltar vi på boringer 
som utføres av Talisman, Eni og StatoilHydro som operatør

Boring av Grevling (PL038) vil også avklare mer om potensialet for Storskrymten

PUD for Frøy forventes godkjent i siste halvår i år

Det norske vil bore 8 eller 9 letebrønner neste år

Lisensbytter og salg i løpet av året forventes å gi økt verdiskaping og raskere 
vekst for selskapet. Vi vil være aktive i TFO 2008 og 20. runde

Vi skal fortsatt finne ressurser på norsk sokkel for under 1 USD/fat



Vedlegg



Resultatregnskap 1)

1) Utarbeidet ihht IFRS



Balanse



Kontantstrømanalyse
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