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”Við støðugum peningarensli, tøkum peningi og lánifasilitetum, er felagið í einari sera 

góðari støðu til at útføra sína virknu boriætlan og fara eftir nýggjum íløgumøguleikum, 

soleiðis at felagið fær gagnnýtt skattaundirskotið, økt um peningarenslið og skapt 

virðisøking fyri partaeigarar felagsins.” Hetta sigur Graham Stewart, stjóri, nú 

roknskapurin fyri fyrra hálvár er lagdur fram. Hann vísir eitt sindur lakari úrslit enn í fjør. 

 

Í tíðindaskivi sigur felagið m.a.: 

 

Virksemið 

”Okkara virkna leitiætlan heldur fram. 

 

Boðað varð frá Rodriquez fundinum í Norra í januar – Solberg brunnurin, sum væntandi 

verður boraður í januar 2014, fer at meta um fundið 



 

Dropagass varð funnið á North Uist brunninum vestan fyri Hetland, har BP er 

fyristøðufelag, sum boðað varð frá í apríl – burðardygni verður nú kannað 

 

Í apríl kunngjørdi felagið, at Darwin brunnurin í norska partinum av Barentshavinum varð 

turrur 

 

Søla av ognarpørtum í leitiloyvum er framd, men felagið varðveitir týðandi ognarpartar 

 

Novus leitibrunnurin, sum Faroe er fyristøðufelag fyri, er farmaðar út; nýggjur 

ognarpartur hjá Faroe er 30%, men borikostnaðurin verður tó væl lægri enn 30% 

 

Solberg brunnurin er farmaður út; nýggjur ognarpartur hjá Faroe er 20%, og kostnaðurin 

av brunninum verður partvís borin av keyparanum 

 

Lovyisskráin er víðkað 

10 nýggj loyvi eru lutað felagnum: eitt í Íslandi, eitt í Barentshavinum í 22. norska 

útbjóðingarumfarinum, har brunnurin Dazzler skal borast, og 8 loyvi í árliga APA 

útbjóðingarumfarinum í Norra, harav felagið er fyristøðufelag á 3 av loyvunum 

 

Faroe hevur keypt 25% av Pil loyvinum á norskum øki, har ein brunnur skal borast í 

desembur 

 

Felagið hevur keypt 50% av óútbygda Lowlander fundinum, ið liggur tætt við Perth 

oljufundið í bretska Norðsjónum 

 

Víðkan av framleiðslu 

Hyme byrjaði framleiðslu í mars 

 

Keypið av East Foinaven framleiðslueindini varð endaliga avgreitt í august 

 

Týðandi íløgur gjørdar í framleiðslubrunnar í verandi framleiðslueindum 

 

Miðalframleiðslan fyrra hálvár varð 7.890 tunnur um dagin (boepd), samanborið við fyrra 

hálvár 2012, tá framleiðslan var 8.581 tunnur av olju um dagin 

 

Rakstur og fíggjarstøða (£/kr. 8,82) ‐ ($/kr. 5,53) 

Sølan fyrra hálvár var kr. 785 mió., samanborið við kr. 799 mió. fyrra hálvár 2012 

 

Rakstrarúrslitið fyri skatt, rentur, avskrivingar og leitikostnað (EBITDAX) var kr. 502 mió. 

samanborið við kr. 554 mió. fyrra hálvár 2012 

 

Úrslit eftir skatt og leitikostnað var kr. 107 mió., samanborið við kr. 32 mió. fyrri hálvár 

2012 

 



Tøkur peningur frároknað skuld var kr. 587 mió., samanborið við kr. 577 mió. við ársenda 

2012 

 

Áognin í samband við skattaendurrindan av leitikostnaði í Norra var kr. 487 mió., (kr. 438 

mió. Við ársenda 2012 – verður afturgoldið í desember). 

 

Felagið hevur óbrúktar lánifasilitetir uppá kr. 1.4 mia. 

 

Leitiverkætlanin fyri 2013 og 2014 er øll fíggjað 

 

Útlit 

6 leitibrunnar skulu borast á Norra í næstum: Snilehorn (har byrjað varð at bora 17. 

september), 

 

Novus (Faroe fyristøðufelag), Pil, Solberg, Butch East og Butch South West 

 

Framleiðslusteðgurin á Njord eindini verður longdur, og væntandi byrjar framleiðslan 

aftur um ársskifti 

 

Miðal framleiðslan fyri 2013 verður mett til at liggja um 5.500‐6.500 tunnir (boepd) 

 

Íløgur í leiting og útbygging í 2013 verða mettar til kr. 1.147 mia. (umleið kr. 617 mió. 

Eftir norskan skattafrádrátt)" 

 

Graham Stewart, forstjóri sigur í viðmerking: 

”2013 verður eitt sera virkið ár fyri Faroe Petroleum. Felagið hevur higartil borað 3 

leitibrunnar, og er júst byrjað at bora tann fyrsta av 6 brunnum teir komandi mánaðarnar. 

Árið byrjaði við Rodriquez fundinum, sum vísti seg at hava sera góðar jarðgoymslur, og 

hildið verður fram við leiti‐ og metingarvirkseminum á loyvinum, tá Solberg brunnurin 

ætlandi verður boraður í 2014. Felagið er spent uppá boringarnar á Butch brunnunum 

(Faroe 15%), sum verða boraðir á sama øki, sum Butch fundið varð gjørt á í 2011. Eisini er 

stórur áhugi fyri Novus brunninum á Halten bankanum (Faroe 30%). 

 

Okkara fokus á nýggj og óbúgvin økir heldur fram, og felagið hevur styrkt um sína støðu í 

Barentshavinum, har eitt nýtt leitiloyvi varð lutað í 22. norska útbjóðingarumfarinum. Eni, 

sum er felagið við mest sukses í Barentshavinum, er fyristøðufelag á loyvinum. Feløgini 

hava bundið seg til at bora á Dazzler leitimiðinum, og væntandi verður borað í 2015. 

 

Tá tað kemur til framleiðslu, er keypið av East Foinaven oljuframleiðslueindini nú avgreitt 

(Faroe 10%), samstundis sum at Hyme byrjaði at framleiða í mars (Faroe 7.5%). Orca 

gasskeldan (Faroe 3.24%) verður nú útbygd, og væntandi byrjar framleiðslan áðrenn 

ársenda. Ein framleiðslubrunnur verður eisini boraður á Schooner (Faroe 6.9%) 

gasskelduni. 

 

Við støðugum peningarensli, tøkum peningi og lánifasilitetum, er felagið í einari sera 



góðari støðu til at útføra sína virknu boriætlan og fara eftir nýggjum íløgumøguleikum, 

soleiðis at felagið fær gagnnýtt skattaundirskotið, økt um peningarenslið og skapt 

virðisøking fyri partaeigarar felagsins.” 
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