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Statoil legði í dag fram roknskapartølini fyri triðja ársfjórðing. Á tíðindafundi á 

høvuðsskrivstovuni hjá felagnum á gamla flogvøllinum Fornebu uttanfyri Oslo, legði 

aðalstjórin fram tøl sum ikki nógv flog var í. 

Eldar Sætre tók fyri 14 døgum síðani við sum virkandi stjóri, tá Helge Lund legði frá sær 

fyri at byrja í nýggjum starvi. 

Rakstrarúrslitið hjá Statoil gjørdist 17 milliardir norskar krónur, og tað er ein afturgongd 

uppá 39,3 milliardir krónur samanborið við sama tíðarskeið í 2013. Úrslitið gjørdist minus 

4,8 milliardir krónur. 

Hetta er fyrstu fer síðani Statoil kom á keypsskálan fyri 13 árum síðani at felagið leggur 

fram ein rokniskap sum vísur minus. 



- Rakstrarúrslitið er meint rakt av lægri olju- og gassprísum, umframt at vit hava tikið 

avgerð um at útseta sølu av gassi, segði Sætre. 

Hann vísti á at serliga íløgur í Kanada hava kosta nógv. Statoil avskrivar í Kai Kos Dehseh-

loyvinum í Kanada, í samband við at avgerð er tikin um at útseta útbyggingina av Corner-

ætlanini. Eisini eru stórar avskrivingar í samband við íløgur í Meksikoflógvanum og í 

Angola. 

Statoil hevur sett í verk innsparingar sum millum annað merkja at umleið 1900 størv skulu 

burtur í Statoil. Eldar Sætre segði at hendan ætlanin gongur sína gongd. 

- Vit ynksja at tryggja okkum at fyritøkan verður rikin so gott sum gjørligt. Í dag, tá vit 

síggja hvussu oljuprísurin hevur uppført seg, so er lætt at skilja at tað var ein røtt avgerð 

at fara undir spariætlanina, segði Sætre. Han vísit á at teirra mál er at tryggja lønsemi í 

fyritøkuni, eisini tá prísurin er lágur. 

Hann fekk spurningin um hvat sum er pínumarkið hjá Statoil fyri hvussu lágur prísurin 

kann gerast. Hann svaraði ikki við einum krónutali. 

- Eg havi verið so miki leingi í hesu vinnuni, og eg veit at prísurin svingar skjótt. Eg havi 

verið við tá prísurin hevur verið munandi lægri enn í dag. Fyri eina oljufyritøku hevur tað 

týdning at man leggur til rættis so ein tolir tær prísbroytingarnar sum vit vita koma, bæði 

upp og niður. Statoil tolir dagsins oljuprísir í eina tíð, segði Sætre. 
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