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1. HØYDEPUNKTER - 1. OG 2. KVARTAL 2005 

• Pertra ble etablert 11. februar 2005. Ved utgangen av 2. kvartal hadde selskapet 15 ansatte. 
• Kjøpsavtale med Talisman Production Norge ble undertegnet 11. mars og gjennomført  

1. juni. Kjøpet omfattet 5% andel i PL038 inklusive Varg feltet i produksjon, eksklusive 
Varg Sør gassfunn, 40% andel i PL321 Frøyahøyden, 35% andel i PL337, 20% andel i 
PL332 og 5% andel i PL349.  

• Finansiering av selskapet fullført 27. mai og selskapet er tilført NOK 126 mill i egenkapital. 
• Pertra ble godkjent som lisenshaver og operatør i mai 2005 
• Gjennomsnittlig realisert oljepris for 2. kvartal var USD 48,16 en økning på 26,3% fra 1. 

kvartal.  
• Det er inngått samarbeidsavtaler i forbindelse med lisenssøknader med to selskaper på norsk 

sokkel 
 

Kjøpsavtalen med Talisman Production Norge AS har overtakelsesdato 1. januar 2005 og 
gjennomføringsdato 1. juni 2005. Regnskapet er utarbeidet i tråd med god regnskapsskikk i Norge 
(NGAAP) og det viser driftsinntekter og kostnader i de fem lisensene fra gjennomføringsdato 1. 
juni. Driftsinntekter og kostnader fra 1. januar inngår i balansen. Nedenfor er det vist regnskap pr. 
30. juni, samt et proforma regnskap som viser regnskapet som om overtakelsesdato og 
gjennomføringsdato begge var 1. januar. Dette innebærer at driftsinntektene og kostnadene i 
perioden 1. januar til 1. juni er inkludert i resultatet.  

1.1 Nøkkeltall fra 1. og 2. kvartal, proforma 

Proformaregnskapet viser at Pertra oppnådde totale driftsinntekter i 2. kvartal på NOK 33,1 mill 
mot 28,6 i 1. kvartal 2005. Selskapets resultat før skatt var NOK 3,5 mill i 2. kvartal 2005, mot 8,6 
mill i 1. kvartal.  
 
Beløp i NOK mill 1. kvartal 2005 2. kvartal 2005 Per 30. juni 2005 
Driftsinntekter 28,6 33,1 61,7
Oljeproduksjon (fat) 84 204 101 524 185 728
EBITDA 13,1 8,0 21,1
Resultat før skatt 8,6 3,5 12,1
CAPEX 57,5 19,2 76,7
Letekostnader 0,1 11,4 11,5

1.2 Nøkkeltall fra 1. og 2. kvartal, regnskap (NGAAP) 

Regnskapet er utarbeidet i tråd med god regnskapsskikk i Norge (NGAAP) og det viser 
driftsinntekter og kostnader i de fem lisensene fra gjennomføringsdato 1. juni. Driftsinntekter og 
kostnader fra 1. januar inngår i balansen. Pertra oppnådde 13,9 mill i driftsinntekter i juni måned. 
Resultat før skatt var -6,8 mill. Det negative resultatet er i hovedsak forårsaket av høye 
letekostnader i perioden. 
 
Beløp i NOK mill 1. kvartal 2005 2. kvartal 2005 Per 30. juni 2005
Driftsinntekter 0 13,9 13,9
Oljeproduksjon (fat) 0 45 579 45 579
EBITDA 0 -5,5 -5,5
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Resultat før skatt 0 -6,8 -6,8
CAPEX 0 52,9 52,9
Letekostnader 0 11,5 11,5
 

1.3 Letevirksomhet 

Pertra er et letefokusert selskap, og etter etableringen av selskapet er fokus å utvikle selskapets 
prospekter i vår operatørlisens PL321. Selskapet bruker store ressurser på søknadsarbeid i 
forbindelse med TFO 2005. Selskapet bedømmer at det å søke på riktig areal er av vesentlig 
betydning for utfallet av søknaden.  
 
I regnskapet behandles letekostnader i tråd med successful effort metoden. Metoden innebærer at 
kjøp av seismiske data og kostnader knyttet til seismiske og geofysiske undersøkelser 
kostnadsføres. Letebrønner blir midlertidig balanseført i påvente av en evaluering av eventuelle 
funn av eventuelle olje- og gassreserver. Slike utgifter blir resultatført dersom drivverdige 
oljereserver ikke påvises. 
 

1.4 Investeringer 

Investeringer i 1. halvår utgjorde NOK 53,4 mill. Beløpet omfatter kjøp av lisensandelene fra 
Talisman Production Norge AS, andel av aktiverte produksjonsbrønner på Varg og investeringer i 
tolkningsverktøy.   
 
For å finansiere pågående og fremtidige aktiviteter, hentet selskapet inn NOK 125 mill i ny kapital. 
NOK 75 mill ytterligere kan kalles inn innen mai 2007.  
 
 
 
Nøkkeltallsrapporten er ikke gjennomgått av selskapets revisor.  
 
 
Trondheim 23. august 2005 
Styret i Pertra AS 
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