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Statoil lakari úrslit enn væntað
Norska oljufelagið Statoil, sum m.a. er tann drívandi megin í føroyskari
oljuleting, hevur kunngjørt úrslitið fyri fyrsta ársfjórðing og er tað eitt sindur
verri enn væntað. Rakstrarúrslitið eftir skatt var 12 mia. kr, ella eitt sindur
verri enn mett frammanundan uppá 13,7 mia. kr. Somu tíð í fjør var
yvirskotið 16,8 mia., skrivar Bloomberg News. Samlaði umsetningurin var
uppá 162,2 mia. kr. ímóti metingum frammanundan uppá 165,7 mia. kr.
Framleiðslan henda fyrsta ársfjórðingin varð órógvað á feltum sum Snøhvit,
Troll og Peregrino upplýsir Statoil. Kortini fer felagið at standa við sínar
ætlanir um at gera íløgur fyri umleið 100 mia. kr. í 2014. Og eina framleiðslu
uppá 2,5 mió. tunnur um dagin í 2020. Helge Lund, stjóri hjá Statoil sigur í eini
viðmerking til úrslitið, at tað er ávirkað av lægri framleiðslu og lægri prísum,
men felagið heldur fram við at vaksa sambært ætlanina. Fyrr er kunngjørt, at
framleiðslan í 2013 fer at vera minni enn í 2012. Men felagið er á eini kós við
einum meðalvøkstri uppá 2 til 3% um árið frá 2012 fram til 2016 og eina
framleiðslu uppá 2,5 mill. tunnur um dagin í 2012 sigur Helge Lund. Hóast
úrslitið er nakað verri enn væntað, so stendur Statoil fyri stórum
útbyggingum á norska landgrunninum og hevur eisini gjørt stór fund úti í
heimi, eitt nú í Tanzania. Statoil hevur borað 12 leitibrunnar í fyrsta
ársfjórðingini í 2013, seks á norska landgrunninum og seks í altjóða sjógvi.
Sjey brunnar vórðu fund, fýra í Norra, tveir í Tanzania og ein í Meksiko
flógvanum. Hetta merkir eina fundratu uppá 58%. Helge Lund vísir annars á
nógva virksemið, sum Statoil er farið undir bæði hvat viðvíkur leiting og
útbygging í Norra og aðrastaðni. Hóast hann enn einki hevur nevnt um
leitingina í Føroyum so stendur greitt, at felagið kemur at gera stórar íløgur í
Føroyum komandi árini. Brugdan 2 leitibrunnurin, sum var boraður í fjør, skal
borast liðugur í næstu framtíð. Haraftrat kemur enn ein leitibrunnar, sum
Statoil fer at bora komandi árini. Talan er um Súlan/Stelkur leitimiðið, sum
liggur tætt við markið og stutt frá stóra oljufundinum á bretskum øki,
Rosebank.
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