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Faroe Petroleum -  Rakstrarúrslit upp á 127 mió. fyri 

skatt

Faroe Petroleum kunnger í dag ársroknskapin fyri 2011. Virksemi Í 

tíðindaskrivi verður sagt, at Faroe Petroleum hevur í árinum ment seg til eitt 

sterkt leitingar- og framleiðslufelag við breiðari portufølju av 

framleiðsluognum og sera góðum leiti-og metingarloyvum í Noregi og í 

Bretlandi. Felagið hevur meiri enn fimmfaldað 2P olju- og gassreservar (tvs. 

staðfest og sannlíkt tilfeingi í framleiðandi ognum og ognum undir útbygging) 

úr 4.3 mió. tunnur av olju og gassi við ársbyrjan til 23.8 mió. tunnur av olju og 

gassi við ársenda. Metingin er grundað á óhefta serfrøðingakanning Við 

ársenda varð framleitt úr tíggju olju- og gass framleiðslueindum  

meðalframleiðslan í 2011 varð 10.100 tunnur av olju um dagin Rakstur og 

fíggjarstøða Umsetningurin meiri enn fimmfaldaðist til £ 80,2 mió. (umleið kr. 

713 mió.), úr £ 15.1 mió. (umleið kr. 134 mió.) Rakstrarúrslitið fyri skatt var £ 

14,3 mió. (umleið kr. 127 mió.). Í 2010 hevði felagið eitt hall áðrenn skatt 

uppá £ 26,0 mió. (umleið kr. 231 mió.) Felagið hevði við ársenda tøkan pening 

uppá £ 111,6 mió. (umleið kr. 992 mió.) Umframt tøkan pening hevði felagið 

við ársenda óbrúktar lánifasilitetir uppá tilsamans £ 256 mió. (umleið kr. 2,3 

mia.) Útlit Ætlandi verða íløgur gjørdar í leiting og útbygging uppá tilsamans £ 

180 mió. (umleið kr. 1,6 mia.) í 2012. Verkætlanin hjá felagnum tey næstu 

árini verður fíggjað við tøkum peningi, peningarenslið og verandi 

lánifasilitetum 5 brunnar verða væntandi boraðir í 2012, tveir í bretskum øki 

og tríggir í Norra, harav Faroe Petroleum er fyristøðufelag á Clapton 

brunninum, sum væntandi verður boraður í øðrum ársfjóringi í 2012. 

Virksemi á føroyskum øki Á føroyskum øki hevur Faroe Petroleum fingið 

tillutað eitt nýtt forkanningarloyvi í sambandi við, at felagið hevur lagt eina 

nýggja strategi. Felagið hevur verið virkið á føroyskum øki síðani fyrsta 

útbjóðingarumfar í 2000, tá felagið fekk lutað síni fyrstu loyvi saman við ENI, 

og hevur luttikið í 4 boringum. Á føroyskum øki hava leitimiðini verið stórir 

strukturar, og enn er ikki komið á mál við hesum leitingararbeiði, har Statoil 

og EXXonMobil, sum seinni í ár fara at bora tann sokallaða Brugdan Deep 

brunnin, eru leiðandi. Faroe Petroleum hevur við sínum leitiarbeiði á 

føroyaøkinum fingið týðandi jarðfrøðisliga vitan, og hevur síðan byrjan 

tilvegað ein týðandi dátugrunn. Felagið hevur eisini, í ávísan mun, atgongd til 

dátugrunnin hjá Jarðfeingi. Endamálið við nýggju strategiini hevur ført til eina 

verkætlan, sum millum annað inniheldur umfatandi tekniskar kanningar, við 

støði í dátugrunnunum, fyri at finna týðandi leitimið á føroyaøkinum. 

Forkanningarloyvið er tað einasta loyvi, sum felagið hevur í Føroyum. Mynd -  

Graham Steward og Nils Sørensen uttanfyri høvuðssæti í Aberdeen. Faroe 

Petroleum fer væntandi at bora 5 brunnar í hesum árinum. Johan Dahl, 

oljumálaráðharri vitjaði hjá Faroe Petroleum í Aberdeen í fjør og var sera 

hugtikin av virkeminu hjá føroyska felagnum. Her er hann saman við 

stjóranum Graham Steward. Magni Arge, stjóri í Atlantsflog og formaður í 

Oljuvinnufelagnum vitjar hjá Faroe Petroleum í sambandi við oljumessuna í 

Aberdeen í fjør. Myndatøka -  Oljan.fo/Jan Müller
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strukturar, og enn er ikki komið á mál við hesum leitingararbeiði, har Statoil 
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