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Atlantic Petroleum - Fyrsti ársfjórðingur tann besti
nakrantíð
Tað gongur væl hjá føroyska oljufelagnum Atlantic Petroleum. Hetta er
roknskapurin fyri fyrsta ársfjóðring í ár prógv um. Úrslitið áðrenn skatt varð
61,1 mió. kr. (í 1. ársfjórðingi 2011 var tað 16,2 mió. kr.). Gott úrslit Úrslit av
primerum rakstri (EBIT) í 1. ársfjórðingi 2012 varð 65,3 mió. kr. (í 1.
ársfjórðingi 2011 var tað 26,7 mió. kr.). Úrslitið áðrenn skatt varð 61,1 mió.
kr. (í 1. ársfjórðingi 2011 var tað 16,2 mió. kr.). Felagið hevði 169 mió. kr. í
tøkum peningi við endan á ársfjórðinginum (við ársenda 2011 var hetta talið
114,3 mió. kr.). Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum, sigur, at felagið hevur
haft ein ársfjórðing við høgum oljuprísi og góðari framleiðslu. Hetta hevur
gjørt, at felagið hevur rokkið einum úrsliti av primerum rakstri á 65,3 mió. kr,
ið er besta úrslitið higartil hjá felagnum. Atlantic Petroleum heldur áfram við
at menna felagið. Hin 1. mai lat 27. bretska loyvisumfar aftur, og hevur
Atlantic Petroleum latið inn 9 umsóknir, har felagið søkir um at fáa tillutað 31
teigar / partar av teigum. Orchid leitingarbrunnurin, ið varð boraður í
mars/apríl, rakti við olju. Í juli verður fari undir at bora føroyska brunnin á
Brugduni, og seinni í ár er ætlanin at bora Spaniards-brunnin í enskum øki.
Felagið hevur ætlanir um at seta fleiri boringar afturat inn í skránna fyri 2012,
og er við at leggja skránna fyri 2013 til rættis. Ben Arabo sigur, at felagið
hevur eitt spennandi ár fyri framman, har týðandi avgerðir skulu takast um
loyvi og menningarmøgulleikar. Felagið hyggur alla tíðina eftir nýggjum
vakstrarmøguleikum, og við 226 mió. kr. í tøkum peningi (30. mai) er felagið
fíggjarliga væl fyri til at gera íløgur, skuldu røttu møguleikarnir víst seg.
Hápunkt Úrslit av primerum rakstri (EBIT) í 1. ársfjórðingi 2012 var 65,3 mió.
kr. ið er tað hægsta nakrantíð hjá felagnum Úrslit áðrenn rentur, skatt og
avskrivingar (EBITDAX) í 1. ársfjórðing 2012 var 104.4 mió. kr Tøkur peningur
við endan av 1. ársfjórðingi var 169 mió. kr. (við ársenda 2011 - 114 mió. kr.).
hin 30. mai 2012 var tøki peningurin 225,5 mió. kr Samlaða framleiðslan í 1.
ársfjórðingi 2012 var 232.000 tunnur oljulíkar (boe), og svarar hetta til eina
miðalframleiðslu uppá 2.550 tunnur oljulíkar um dagin til Atlantic Petroleum.
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Framleiðslan úr Ettrick leiðini hevur verið støðug og nakað hægri enn áður
mett. Ein nýggjur vatninnspræningarbrunnur er boraður. Blackbird leiðin
byrjaði at framleiða 16. november 2011, og hevur framleiðslan í 1.
ársfjórðingi 2012 verið sum vænta. Framleiðslan úr Chestnut hevur verið
nakað hægri enn áður mett. Arbeitt hevur verið við eini loysn at hækka
framleiðslubaru goymslurnar í leiðini Viðv. Perth leiðini gongur sum ætla. Ein
endurskoðaða útbyggingarætlan varð latin bretsku mynduleikunum í februar
2012 Borurin var settur í 29/1c-9 brunnin á Orchid leitingarmiðinum 10.
mars. Loyvið P.1556 liggur í enska teigi 29/1c. Atlantic Petroleum hevur ein
ognarpart á 10% í loyvinum. Brunnurin varð afturlatin í mai Hin 30.
desember 2011 fekk Atlantic Petroleum í boðið 5 nýggj bretsk loyvir. Í 1.
ársfjórðingi hevur felagið arbeitt við formligu viðurskiftunum hesum
viðvíkjandi Fyrireikingar verða gjørdar til boringina av føroyska Brugdan II
brunninum (AP 1%), og Spaniards-brunninum í bretskum øki (AP 3,24%), ið
báðir eftir ætlan skulu borast í 3. ársfjórðingi 2012 Útlit 2012 Framleiðslan
fyri árið fer væntandi at liggja millum 1.900 2.200 tunnur av oljulíka um
dagin (boepd). Fíggjarligu vánirnar eru óbroyttar Útbyggingin av Blackbird
leiðini verður gjørd liðug við einum vatninnspræningarbrunni, ið eftir ætlan
skal borast í 2-3. ársfjórðingi 2012 Nýggi vatninnspræningarbrunurin á Ettrick
og onnur brunnrøkt skal varðveita framleiðslustøði úr leiðini Framleiðslan úr
Chestnut verður væntandi støðug árið út. Fyristøðufelagið Centrica arbeiðir
støðugt við møguleikum fyri at fáa meira burturúr leiðini Á Perth leiðini bíðar
samstarvsbólkurin eftir at DECC (bretsku mynduleikarnir) venda aftur
viðvíkjandi útbyggingarætlanini, og tøkniligu metingarnar halda áfram Ein
leitingarbrunnur skal borast á føroyska Brugdu-leitingarmiðnum í 3-4.
ársfjórðingi 2012 Ein leitingarbrunnur skal borast á Spaniardsleitingarmiðnum í 3. ársfjórðingi 2012 Felagið hevur gjørt avtalu við Eik Banki
Føroyar um at leingja afturgjaldstíðina av láninum frá 3 til 5 ár. Í hesum
sambandi verður rakstrarkreditturin felagið hevur hjá BankNordik sleptur.
Felagið tryggjar framleiðsluna fyri at fáa eina javna inntøku. Áleið 27% av
verandi framleiðslu er tryggjað 12 mánaðar frameftir. Miðal oljuprísurin er
110 USD fyri tunnuna. 27. bretska loyvisumfari lat aftur 1. mai 2012, og lat
Atlantic Petroleum inn 9 umsóknir um íalt 31 teigar / partar av teigum. Svar
kemur væntandi frá mynduleikunum seinni í ár Felagið heldur áfram við at
leita eftir møguleikum fyri at vaksa og byggja víðari á verandi virksemið.
Netframløga Beinleiðis netframløga av roknskapinum var mikudagin 30. mai
kl. 13 - 00 føroyska tíð. Til ber at hyggja eftir upptøku av hesi framløgu á
heimasíðuni undir Investor Relations/Presentations & Webcasts/. Her ber
eisini til at síggja eldri framløgur hjá felagnum.

