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Resultat for første kvartal
opp 32 prosent fra i fjor

Driftsresultatet for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) gikk
opp hele 32 prosent fra første kvartal i 2004 til samme periode i år –
til 25,6 milliarder kroner. Netto kontantstrøm for første kvartal 2005 var
22,3 milliarder kroner, mot 19,5 milliarder for samme periode i fjor.
Forbedringene skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser.

Samlet olje- og gassproduksjon i første kvartal i år var 6,8

Det har i løpet av kvartalet ikke vært mulig å få Snorre-

prosent lavere enn for samme periode i fjor – det vil si at

feltet tilbake til produksjonsnivået før gassutslippet i

gjennomsnittlig dagsproduksjon var 1,339 millioner fat olje-

november 2004. Produksjonen har ligget betydelig under

ekvivalenter (o.e.) mot 1,437 millioner fat o.e. i 2004.

tidligere kapasitet. Hovedproblemet er manglende kapasitet
for injeksjon av gass. Det er usikkert når produksjonen er

Redusert produksjon som følge av gasslekkasjen på Snorre

tilbake på tidligere nivå.

i november i fjor er bare delvis motvirket av økt gassproduksjon.

Finansielle resultater
Totale driftsinntekter i første kvartal 2005 var 34,6 milliarder

Aktiviteter første kvartal

kroner, mot 28,9 milliarder i fjor. Inntekter fra olje og NGL

Den flytende produksjonsplattformen for Kristinfeltet i

utgjorde 62 prosent av de totale driftsinntektene, som er

Norskehavet ble slept ut fra AkerKværners verft på Stord

samme nivå som for tilsvarende periode i 2004.

i påsken og er nå på plass på feltet. Utbyggingen innebærer

Gassinntektene utgjorde 31 prosent, også på samme nivå

kvalifisering av ny teknologi samt boring i et meget

som året før.

komplisert reservoar med svært høy temperatur og svært
høyt trykk. Dette har medført forsinkelser i borefremdriften.

Driftskostnadene var 9,0 milliarder kroner, mot 9,6

Kristinfeltet skal etter planen settes i produksjon

milliarder for samme periode i fjor. Driftskostnadene er

1. oktober.

lavere hittil i år hovedsakelig som følge av lavere
produksjonsvolum som bidrar til reduserte avskrivninger

Det ble sendt inn plan for anlegg og drift (PAD) for et

og lavere transport- og prosesseringskostnader. Dette er

nytt rikgassrør fra Statfjord til FLAGS som er et rørsystem

delvis motvirket av høyere kostnader til drift av nye felt

for rikgass i UK. Røret fra Statfjord kalles Tampen Link og

som er satt i produksjon, som Kvitebjørn.

Petoro forvalter en SDØE-andel på sju prosent. Det nye
røret representerer en ny attraktiv transportløsning til det
britiske markedet og vil være operativ fra fjerde kvartal
2007.
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Olje- og NGL-inntektene for de tre første månedene var

i 2004. Salgsvolumet av egenprodusert gass var per første

21,5 milliarder kroner, fra et gjennomsnittssalg på 854

kvartal 7,4 milliarder standard kubikkmeter eller 515 tusen

tusen fat per dag. For samme periode i fjor var inntektene

fat o.e. per dag mot 511 tusen fat o.e. per dag i 2004.

17,7 milliarder kroner. Solgte mengder olje og NGL er
redusert med 6 prosent sammenlignet med samme periode

Investeringer hittil i år er 5,0 milliarder kroner, som er

i 2004.

33 prosent høyere enn for samme periode i 2004. Økningen
skyldes i hovedsak økt aktivitet i Snøhvit og Ormen

Gjennomsnittlig realisert oljepris i dollar var per første

Lange/Langeled prosjektene.

kvartal 46,99 dollar mot 31,64 dollar per fat i samme
tidsrom i 2004. Oljeprisen i norske kroner var 291 kroner
per fat mot 219 kroner i 2004, en økning på 33%.

Stavanger, april 2005
Styret i Petoro AS

Gassalget har utviklet seg positivt og viser en økning i
2005 i forhold til året før. Inntektene fra tørrgass utgjorde
10,9 milliarder kroner mot 9,3 milliarder for samme periode

Første kvartal
Alle beløp i millioner kroner
Driftsinntekter
Totale driftskostnader
Driftsresultat
Netto finansposter
Resultat etter finansposter

Total

2005

2004

2004

34 599

28 931

120 807

8 973

9 578

37 154

25 626

19 353

83 653

116

120

-1 310

25 741

19 473

82 343

Totale investeringer

4 979

3 753

17 780

Netto kontantstrøm

22 327

19 466

81 401

46,99

31,64

37,57

Gjennomsnittlig oljepris (USD/fat)
Kurs NOK/USD

6,19

6,92

6,77

Gjennomsnittlig oljepris (NOK/fat)

291

219

254

Produksjon olje + NGL (1 000 fat per dag)

824

926

886

82

81

70

1 339

1 437

1 324

Produksjon gass (mill Sm3 per dag)
Total produksjon (1 000 fat o.e. per dag)

Inntekter per produkt

Inntekter per område

Mrd. NOK

Mrd. NOK

35

35

30

30

25

Tariffinntekter
og andre
inntekter

20
15

Norskehavet gass

20

Oseberg

15
NGL

10

Gass

5
0

Infrastruktur og annet

25

Olje
1. kv. 2005 1. kv. 2004

Norskehavet olje

10

Tampen

20
0

Troll
1. kv. 2005 1. kv. 2004
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