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LAVE OLJE- OG GASSPRISER GA
REDUSERT KONTANTSTRØM
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske
engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var i første
kvartal 22,5 milliarder kroner, en nedgang på 28 prosent fra
i fjor. Produserte og solgte volum var på nivå med samme
periode i 2015. Investeringene var 6,3 milliarder kroner som
er åtte prosent lavere enn i første kvartal 2015.
Resultat etter finansposter i første kvartal var

for samme periode i fjor. Prisfallet for olje og

17,8 milliarder kroner, om lag ni milliarder

gass er den vesentligste årsaken. Produsert

kroner lavere enn samme periode i fjor.

og solgte volum var på nivå med samme

Samlet olje- og gassproduksjon i første

periode i 2015.

kvartal var 1 176 tusen fat oljeekvivalenter
per dag (kboed), på samme nivå som samme

Gassinntekter hittil i år var 19,6 milliarder

periode i fjor.

kroner som er 6,7 milliarder kroner lavere
enn første kvartal 2015. Reduksjonen skyldes

FINANSIELLE RESULTATER PER FØRSTE
KVARTAL

25 prosent lavere gasspris som følge av et

Driftsinntektene per første kvartal 2016 var
32,5 milliarder kroner, mot 44,7 milliarder

svakere gassmarked. Salgsvolum (inkludert
kjøp av tredjepartsgass) var på samme nivå
som i første kvartal 2015.

FØRSTE KVARTAL
(Alle beløp i millioner kroner)

HELE ÅRET

2016

2015

2015

Driftsinntekter

32 535

44 662

157 753

Totale driftskostnader

14 026

17 024

67 762

Driftsresultat

18 509

27 638

89 990

Netto finansposter
Resultat etter finansposter

-695

-267

-991

17 814

27 370

88 999

Totale investeringer

6 277

6 837

27 961

Netto kontantstrøm

22 496

31 082

93 639

Gjennomsnittlig oljepris (USD/fat)

32,77

55,51

52,73

Kurs NOK/USD

8,74

7,63

7,97

Gjennomsnittlig oljepris (NOK/fat)

287

424

420

Gjennomsnittlig gasspris (NOK/Sm3)

1,73

2,31

2,14

Produksjon olje og NGL (1.000 fat per dag)

422

419

411

Produksjon gass (mill Sm3 per dag)

120

119

105

1 176

1 167

1 068

Total produksjon (1.000 fat o.e. per dag)
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Forboring på Johan Sverdrup-feltet. Foto: Kjetil Eide, Statoil

Inntekter fra oljesalg var 36 prosent lavere
enn samme periode i fjor som resultat
av fortsatt nedgang i oljeprisen. Lavere
oljepris i US dollar ble noe oppveid av høyere
dollarkurs i forhold til første kvartal 2015.
Oljeprisen i norske kroner per fat var 287
kroner mot 424 kroner per fat i samme
periode i 2015.
Totale driftskostnader per første kvartal

INNTEKTER PER PRODUKT

var 14 milliarder kroner, mot 17 milliarder

50

for samme periode i fjor. Reduserte
driftskostnader skyldes i hovedsak reduserte

40

avskrivninger for fjerning og reduserte
kostnader for kjøp av tredjepartsgass som

30

følge av lavere gasspris og noe lavere volum.
lag 500 millioner kroner lavere enn første
kvartal 2015.
Investeringene hittil var 6,3 milliarder kroner,
ned åtte prosent fra samme periode i 2015.
Nedgangen skyldes at flere prosjekter er
avsluttet og få nye er besluttet og igangsatt.

Milliarder kroner

Driftskostnader fra felt i produksjon var om
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OBSERVASJONER OG HENDELSER
I FØRSTE KVARTAL
Høy regularitet på mange felt og høy
produksjon oppveier noe av den negative
resultateffekten som følger av lavere oljeog gasspriser i kvartalet. Trenden med
forbedring i borefremdrift fortsetter.

Petoro er deltaker i Wisting hvor
operatøren har gjennomført en vellykket
avgrensningsbrønn og test. Resultatene er
viktige for den videre modningen av Wistingområdet i Barentshavet med tanke på en
mulig utbygging.
Stavanger, mai 2016
Styret i Petoro AS

PETORO AS, Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger • Telefon 51 50 20 00 • post@petoro.no • www.petoro.no
4

