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Hóast úrslitið fyrsta ársfjórðing í ár var verri enn somu tíð í fjør, so hevur stjórin í Atlantic
Petroleum vónir um, at 2014 kann leggja munandi virði afturat felagnum. Mangt er, sum
peikar rætta vegin og tað gevur leiðsluni í felagnum góðar vónir.
Í fráboðan um úrslitið fyrsta ársfjórðing í ár sigur felagið, at framleiðslan var 1.993 tunnur
um dagin, og úrslitið áðrenn rentur, skatt og avskrivingar (EBITDAX) var 47,5 mió. Metta
framleiðslan og EBITDAX í 2014 eru óbroytt.
Rakstrarvinningurin í 1. ársfjórðingi 2014 var 38,8 mió. kr., sammett við 54,2 mió. kr. í 1.
ársfjórðingi 2013. Hallið eftir skatt í 1. ársfjórðingi 2014 var 12,7 mió. kr., sammett við
ein vinning á 6,1 mió. kr. í 1. ársfjórðingi 2013.
Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum:

“Árið í ár kann leggja munandi virði afturat felagnum. Vit bora tríggjar leitibrunnar
afturat í 2014, og skráin fyri 2015 og frameftir er við at verða løgd, nú tann umfatandi
porteføljan av loyvum, sum vit hava bygt upp seinastu 3 árini, byrjar at geva av sær góð
leitimið.
Í mai varð borurin settur aftur í føroyska Brugdan II brunnin, og eftir ætlan verður byrjað
at bora bretska Pegasus brunnin í juni. Úrslitið av hesum báðum brunnunum verður tøkt
einaferð í summar. Seinni í ár verður farið undir at bora Ivory brunnin í Norskahavinum.
Okkara loyvisyvirlit í Norskahavinum er eitt sera gott dømi um, hví Atlantic Petroleum
valdi at fara inn í Noreg. Stór leitimið eru á loyvunum, har møguleikin fyri góðum úrsliti er
lutfalsliga høgur.
Atlantic Petroleum er væl grundað, hevur eina sterka fíggjarliga støðu, peningastreym og
lítla skuld. Konsernin er væl fyri at tryggja framleiðsluna frameftir, nú Orlando og Kells
leiðirnar verða útbygdar í næstum. Útbyggingarnar av Orlando og Kells verða fíggjaðar við
tøkum peningi frá framleiðsluni, og við lántøku. Umframt tær útbyggingarnar, ið liggja
fast, hava vit stórar møguleikar í øðrum loyvum, eitt nú í Perth, har víðari menning
væntandi verður í ár.”
Hápunkt
· Samlaða framleiðslan í 1. ársfjórðingi 2014 var 179.000 tunnur oljulíkar (boe), og svarar
hetta til eina miðalframleiðslu á 1.993 tunnur oljulíkar um dagin til Atlantic Petroleum
samtakið, ið er eitt sindur hægri enn áður mett.
· Úrslit av primerum rakstri í 1. ársfjórðingi 2014 var 112,7 mió. kr., sammet við 121,7
mió. kr. í fyrsta ársfjórðingi 2013. Meðal staðfesti oljuprísurin var 108,3 USD.
· Úrslit áðrenn rentur, skatt og avskrivingar (EBITDAX) var 47,4 mió. kr., sammett við 69,8
mió. kr. í fyrsta ársfjórðingi 2013.
· Leitikostnaðir fyri teir fyrstu tríggjar mánaðirnar av 2014 var 81,3 mió.kr. Hóast kolvetni
varð funnið í Langlitinden brunninum verður hetta ikki mett at vera rakstrarvert í løtuni,
og tískil er kostnaðurin av brunninum útreiðsluførdur í tíðarskeiðnum.
· Rakstrarkostnaðurin í 1. ársfjórðingi 2014 var 14,2 mió. kr., sammett við 14,2 mió. kr. í
1. ársfjórðingi 2013, og avskrivingar av útgerð og immatriellum ognum var 3,9 mio. kr.,
sammett við 2,0 mió. kr. í 1. ársfjórðingi 2013.
· Tøkur peningur við endan av 1. ársfjórðingi 2014 var 173,2 mió. kr., sammett við 184,6
mió. kr. við endan av 2013
· Framleiðslan úr Chestnut leiðini var støðug og nakað hægri enn væntað. Í mai var
leigusáttmálin fyri Hummingbird framleiðslueindina (FPSO) longdur, og tísskil varð
framleiðslutíðin á leiðini longd við enn einum ári.

· Framleiðslan úr Blackbird leiðini hevur verið støðug, og í apríl varð byrjað at bora tann
næsta framleiðslubrunnin. Væntandi fer hesin brunnurin at økja munandi um
framleiðsluna úr leiðini. Íløgan í hendan brunnin kemur undir bretska ‘Brown Field
Allowance’ skattaskipanina.
· Framleiðslan úr Ettrick leiðini var lutfalsliga støðug. Tann nýggi framleiðslubrunnurin
varð boraður og fór at framleiða í 4. ársfjórðingi 2013. Við hesum øktust bæði
framleiðsluferðin og goymslurnar.
· Útbyggingin av Orlando leiðini heldur áfram, og í løtuni er samskifti við felagið, ið rekur
Ninian Central pallin, at tryggja handilsligar treytir fyri broytingum á pallinum.
Framleiðslan byrjar væntandi í 2016.

