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Godt resultat første halvår

KPIer 1. halvår 
2011

1. halvår 
2010

Hele 
2010

Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 65 53 105

Kontantstrøm (milliarder kroner) 68 56 104

Produksjon (tusen fat oljeekvivalenter per dag) 1 036 1 169 1 080

Alvorlige hendelser (frekvens) 12 mnd rullerende per mai 1,8 1,9 1,4

• Bedret resultat som følge av økte priser
• Oljepris 35 prosent høyere målt i norske kroner per fat
• Gasspris 27 prosent høyere

• Total produksjon hittil i år redusert med 11 prosent
• Planlagte vedlikeholdsstanser på flere felt
• Redusert produksjon fra modne oljefelt

Presenter
Presentation Notes
Resultat hittil i år +21,7 % drevet av økte priser	- Oljepris 626 nok/fat mot 465 nok/fat i samme periode i fjor	- Gasspris 2,08 nok/Sm3 mot 1,63 i samme periode i 2010Bedret kontantstrømØkte inntekter noe motvirket av økte kostnader til produksjonsboring på flere felt og økte kostnader til kjøp av gass for videresalg11 prosent lavere produksjon enn for samme periode i fjor12 prosent lavere væskeproduksjon  - fallende produksjon fra modne felt, problemer Gullfaks, tilbakelevering av volumer på HeidrunGassproduksjon ned 11 prosent vs. Fjoråret. Planlagt vedlikehold på flere felt som Troll, Ormen Lange og Snøhvit
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Kontantstrøm økt med 8 milliarder kroner

KPIer 2. kvartal 2011 2. kvartal 2010

Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 31 25

Kontantstrøm (milliarder kroner) 34 26

Produksjon (tusen fat oljeekvivalenter per dag) 845 1 060

• Priser på olje og gass påvirket av politisk uro og usikkerhet 
knyttet til den globale energiforsyningsbalansen

• Produksjon påvirket av planlagt vedlikeholdsstans i 2.kvartal på 
flere store felt

Presenter
Presentation Notes
Resultat i første kvartal +20 % drevet av økte priserBedret kontantstrømØkte inntekter noe motvirket av økte kostnader til produksjonsboring på flere felt og økte kostnader til kjøp av gass for videresalg11 prosent lavere produksjon enn for samme periode i fjor12 prosent lavere væskeproduksjon  - fallende produksjon fra modne felt, Gullfaks utfordringer og tilbakelevering av volumer på Heidrun (redeterminering)Gassproduksjon ned 26% sammenlignet med 2Q 2010. Planlagte vedlikeholdsstanser på flere viktige felt i porteføljenGasspris +27 % Oljepris +35 % (i norske kroner)HMS utvikling: negativ utvikling på flere felt. Draugen, Grane
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Økte inntekter - lavere volum

• Totale inntekter økt med 14,4 
milliarder kroner

• Høyere gasspriser => 25 prosent 
større gassinntekter 

• Inntekter fra oljesalg opp 14 prosent

• Totalt salgsvolum ned 9 prosent
• Egenprodusert gassvolum mer 

påvirket av planlagte nedstenginger 
for vedlikehold

• 15 prosent lavere oljevolum 
•Modning av porteføljen
•Brønnutfordringer på Gullfaks
•Tilbakelevering av volumer på Heidrun 
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Presenter
Presentation Notes
Sum inntekter opp 14,4 mrd eller 18 prosent i forhold til 1. halvår i fjor:Inntekter gassalg økt med 25 %Inntekter oljesalg økt 14%Oppnådd oljepris i første halvår 2011 er 112,79 dollar per fatSalgsvolum redusert med 9 % eller 114 kboed	- gassproduksjon ned 11 % som følge av vedlikeholdsstanser på flere felter som Troll, Ormen Lange og Snøhvit	noe kompensert ved økt kjøp av gass for videresalg, slik at salgsvolum gass totalt sett er redusert med 6 %NGL inkl. også kondensat
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Driftskostnader

• Stabile underliggende 
driftskostnader, men:

• økte kostnader til kjøp av gass for 
videresalg medførte høyere 
driftskostnader 

• kostnader til drift av anlegg redusert 
med to prosent. Grane redusert 
behov for gassinjeksjon

• lavere transportkostnader som følge 
av lavere salgsvolum  

• Totale investeringer opp 10 prosent
• Økt produksjonsboring på flere felt

•Heidrun, Troll og Åsgard
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Presenter
Presentation Notes
Totale driftskostnader første halvår var 26,6 mrd, opp 2,0 mrd (18 %) i forhold til fjoråret. Økningen skyldes økte kostnader til kjøp av gass for videresalg. Tilsvarende inntekter er inkludert på inntektssiden. Lavere kostnader til drift av felt og anlegg – hovedsakelig som følge av reduserte kostnader til kjøp av gass for injeksjon på Grane. 
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Hovedpunkter 2. kvartal 2011

 12 milliarder NOK mer til staten i første halvår 2011 
enn for tilsvarende periode i fjor

 Åsgard undervannskompresjon besluttet 

 Troll – strategi for fire rigger besluttet

Presenter
Presentation Notes
4 nye utbyggingsprosjekt:	- Visund Sør	- Vigdis Nordøst	- Ekofisk Sør	- Eldfisk II
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Åsgard - undervannskompresjon

Subsea to market
2020
processing / step-out

Tyrihans
2009
seawater injection

Tordis
2007
subsea processingOrmen Lange 2007

Snøhvit 2007
subsea to shore

• 79 mill fat o.e. økte reserver for SDØE
• Nytt steg i viktig teknologiutvikling
• Bedre økonomi gjennom lavere investeringer og 

driftskostnader 
• Gullfaks og Ormen Lange 

neste felt ut

Illustrasjon: Statoil

Åsgard 2013
Ormen Lange 2015 
subsea compression
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Troll – strategi for bruk av fire rigger

• Langsiktig lisens-beslutning om 
bruk av fire borerigger på Troll

• To rigger bygges for formålet –
åtte års kontrakt fra 2014

• Riggstrategien del av Petoros 
strategi for flere produksjons-
brønner til økt utvinning
– Høye riggrater en utfordring
– Bør lisensene eie noen flyterigger?


	Resultater SDØE 1.halvår�og 2.kvartal 2011
	Godt resultat første halvår�
	Kontantstrøm økt med 8 milliarder kroner
	Økte inntekter - lavere volum
	Driftskostnader
	Hovedpunkter 2. kvartal 2011
	Åsgard - undervannskompresjon
	Troll – strategi for bruk av fire rigger

