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HØY PRODUKSJON, MEN FORTSATT
REDUSERT KONTANTSTRØM
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske
engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var første
halvår 38,7 milliarder kroner, en nedgang på 29 prosent fra
i fjor. Total produksjon var 3,5 prosent høyere enn i samme
periode i 2015.

FINANSIELLE RESULTATER PER FØRSTE
HALVÅR

Driftsinntektene per første halvår 2016 var

Resultat etter finansposter første halvår

for samme periode i fjor. Prisfallet for olje og

i år var 31,9 milliarder kroner, om lag 17

gass er den vesentligste årsaken. Produsert

milliarder kroner lavere enn samme periode

og solgte volum var høyere enn samme

i fjor. Høyere produksjon oppveier delvis for

periode i 2015.

60,3 milliarder kroner, mot 81,8 milliarder

lavere olje- og gasspriser. Samlet olje- og
gassproduksjon hittil i år var 1 083 tusen fat

Gassinntekter hittil i år var 31,8 milliarder

oljeekvivalenter per dag (kboed).

kroner som er 10,2 milliarder kroner lavere
enn første halvår 2015. Reduksjonen skyldes

ANDRE KVARTAL
(Alle beløp i millioner kroner)

PER ANDRE KVARTAL

TOTAL

2016

2015

2016

2015

2015

Driftsinntekter

27 796

37 172

60 331

81 833

157 753

Totale driftskostnader

13 206

15 308

27 232

32 332

67 762

Driftsresultat

14 590

21 864

33 099

49 501

89 990

-455

-615

-1 150

-882

-991

14 135

21 249

31 949

48 619

88 999

8 363

8 324

14 640

15 161

27 961

16 239

23 854

38 735

54 935

93 639

45,4

62,0

38,9

58,7

52,7

Kurs NOK/USD

8,2

7,8

8,5

7,7

8,0

Gjennomsnittlig oljepris (NOK/fat)

374

481

329

451

420

Gjennomsnittlig gasspris (NOK/Sm3)

1,46

2,12

1,62

2,23

2,14

Produksjon olje + NGL (1.000 fat per dag)

406

407

414

413

411

93

83

106

101

105

990

926

1 083

1 046

1 068

Netto finansposter
Resultat etter finansposter
Totale investeringer
Netto kontantstrøm overført til staten
Gjennomsnittlig oljepris (USD/fat)

Produksjon gass (mill Sm3 per dag)
Total produksjon (1.000 fat o.e. per dag)
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Oseberg Vestflanken. Illustrasjon: Statoil

lavere gasspris som følge av et svakere
gassmarked. Salgsvolum var 1,2 milliarder
Sm3 høyere enn i første halvår 2015.
Inntekter fra oljesalg var 31 prosent lavere
enn samme periode i fjor som resultat
av fortsatt nedgang i oljeprisen. Lavere
oljepris i US dollar ble noe oppveid av høyere

INNTEKTER PER PRODUKT

dollarkurs i forhold til første halvår 2015.
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Reduserte driftskostnader per første halvår

80

skyldes i hovedsak reduserte driftskostnader
fra felt i produksjon, reduserte avskrivninger

60

for fjerning og reduserte kostnader for
kjøp av tredjepartsgass som følge av lavere

40

porteføljen var om lag 500 millioner kroner
lavere i første halvår i forhold til samme
periode i 2015.
Investeringene første halvår var 14,6
milliarder kroner, tre prosent lavere enn

mrd NOK

gasspris. Kostnadene ved å drive feltene i

20
0

2. kvartal
2016

2. kvartal
2015

Olje
Gass

Per 2. kvartal Per 2. kvartal
2016
2015

NGL
Annet

samme periode i 2015.
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HENDELSER ANDRE KVARTAL
29. april omkom 13 personer i en

Rystad Energi har utført på oppdrag fra Olje-

helikopterstyrt ved Turøy i Hordaland.

og energidepartementet. Forventningene

Helikopteret var på vei fra Gullfaks B til

til framtidig pris på olje og gass har stor

Bergen. Med dette ble hele oljeindustrien

påvirkning på verdsettelsen og forventning

igjen påminnet om hvor avgjørende det

om redusert pris på gass er den største

er å opprettholde norsk sokkels høye

enkeltårsak til at verdien har gått ned fra

sikkerhetsnivå.

1234 milliarder i 2014.

Plan for utbygging og drift av Oseberg

Brian Bjordal ble i juni valgt som nytt

Vestflanken 2 ble godkjent av myndighetene

styremedlem i Petoro. Han har tidligere bl.a.

i april. Utbyggingsløsningen er en bunnfast,

vært administrerende direktør i Gassco,

ubemannet brønnhodeplattform, et nytt
konsept på norsk sokkel. I mai åpnet den
nye mottaksterminalen for gass i Emden i

Stavanger, august 2016

Tyskland. Terminalen erstatter Norsea Gas

Styret i Petoro AS

Terminal, som har vært i bruk siden 1977. I
juni ble produksjonen på Varg avsluttet etter
18 år. Da hadde feltet produsert tre ganger så
mye som antatt ved oppstarten. Arbeidet med
å fjerne plattformen har startet.
Statens direkte økonomiske engasjement
(SDØE) er verdsatt til 810 milliarder kroner
per 1.1.2016. Det viser en verdivurdering
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