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Resultat etter finansposter i første halvår 
var 49 milliarder kroner, 17 milliarder kroner 
høyere enn samme periode i fjor. Realisert 
oljepris i norske kroner var 33 prosent 
høyere. Samlet olje- og gassproduksjon 

i første halvår var 1 113 tusen fat 
oljeekvivalenter per dag (kboed), 30 kboed 
eller tre prosent høyere enn samme periode i 
fjor og høyeste halvårsproduksjon på fem år.

HØYERE OLJEPRIS OG LAVERE 
INVESTERINGER GA HØYERE 
KONTANTSTRØM 

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske 
engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var i første 
halvår 49 milliarder kroner, en økning på 27 prosent fra 
samme periode i fjor. 

PER ANDRE KVARTAL HELE ÅRET

(Alle beløp i millioner kroner) 2017 2016 2016

Driftsinntekter       77 549      60 331         121 224 

Totale driftskostnader       27 942      27 232           61 460 

Driftsresultat       49 607      33 099           59 765 

Netto finansposter -504 -1 150           -2 339 

Resultat etter finansposter 49 104 31 949           57 426 

Totale investeringer       12 717      14 640            28 260 

Netto kontantstrøm overført til staten       49 214      38 735           65 897 

Gjennomsnittlig oljepris (USD/fat)          51,6         38,9              43,1 

Kurs NOK/USD            8,5           8,5               8,4 

Gjennomsnittlig oljepris (NOK/fat)           437          329               361 

Gjennomsnittlig gasspris (NOK/ Sm3)      1,70     1,62       1,62

Produksjon olje + NGL (1.000 fat per dag)           403          414               409 

Produksjon gass (mill Sm3 per dag)           113          106               100 

Total produksjon (1.000 fat o.e. per dag)         1 113       1 083            1 040 



3

FINANSIELLE RESULTATER PER FØRSTE 
HALVÅR 2017 I FORHOLD TIL SAMME 
PERIODE I FJOR
Driftsinntektene per første halvår 2017 var 
77,5 milliarder kroner, mot 60,3 milliarder for 
samme periode i fjor. Inntekter fra oljesalg 
var 26,5 milliarder kroner, 36 prosent høyere 
enn samme periode i fjor som resultat av 
høyere oljepris. Gjennomsnittlig oljepris 
i norske kroner var 437 kroner per fat 
mot 329 kroner i samme periode i 2016. 
Gassinntektene var 34 milliarder kroner.

Totale driftskostnader per første halvår var 28 
milliarder kroner, 710 millioner kroner høyere 
enn fjoråret. Kostnadene knyttet til å drive 
feltene, feltkost, var om lag 250 millioner 
kroner lavere enn første halvår 2016, men det 
forventes økt pådrag siste delen av året.

Investeringene per første halvår var 12,7 
milliarder kroner; 13 prosent lavere enn 
fjoråret. Utbyggingsinvesteringene var 
høyere enn i fjor, men motvirkes av lavere 
kostnader til produksjonsboring og mindre 
driftsinvesteringer.
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Første synlige tegn på at Johan Sverdrup-feltet tar form i Nordsjøen. Stålunderstellet løftes på plass. Kilde: Statoil



OBSERVASJONER OG HENDELSER 
SIDEN FØRSTE KVARTAL 

• Storulykke på Samsungs verft i Korea 
1. mai knyttet til Martin Linge førte til at 
6 personer omkom og ytterligere 25 ble 
skadet. Utseilingen fra Korea er utsatt fra 
juni til november i år. Som konsekvens er 
produksjonsstart utsatt med over ett år til 
2019. 

• Den høye alvorlige hendelsesfrekvensen 
er fremdeles urovekkende. Det har vært få 
alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen i mai 
og juni, men det er for tidlig å konkludere 
med at trenden har snudd 

• Årets leteaktivitet i Barentshavet, som 
inneholder syv brønner med SDØE-
deltagelse, er godt i gang. Så langt er det 
gjort to nye funn, Kayak i Johan Castberg 
nærområde samt Blåmann i nærområdet til 
Snøhvit. Det er også boret en tørr brønn.

• Feltet Sindre startet produksjon i mai. 
Volumene, anslått til 1-3 MSm3 o.e., ble 
påvist av en letebrønn fra Gullfaks i april og 
ble satt i produksjon svært raskt.  

Stavanger, august 2017
Styret i Petoro AS
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