Årsresultat for ConocoPhillips Norge
13.04.2011 ConocoPhillips Norge hadde et resultat i 2010 på 4.672 millioner
kroner.
– Vi er svært godt fornøyd med sikkerhetsresultatene og driftsregulariteten i 2010.
Resultatene på disse områdene vitner om god innsats fra våre dyktige medarbeidere,
kontraktører og samarbeidspartnere. Året var preget av stor aktivitet, og vi opererte
svært sikkert. Det økonomiske resultatet ble preget av økningen i olje- og gassprisen
sammenliknet med 2009, sier Steinar Våge (foto), administrerende direktør for
ConocoPhillips Norge.
Produksjon
Netto produksjon for 2010 var 62,7 millioner fat oljeekvivalenter. Det tilsvarer et
gjennomsnitt på 172.000 fat i døgnet. Til sammenlikning var gjennomsnittlig produksjon i
2009 på 196.000 fat i døgnet. Reduksjonen skyldtes naturlig nedgang ettersom feltene
blir eldre og en planlagt vedlikeholdsnedstenging på Ekofisk i juni 2010.
Resultat
Driftsinntektene i 2010 endte på 30.694 millioner kroner mens driftsresultatet var på 18.689 millioner kroner, en
økning på 3.162 millioner kroner sammenliknet med regnskapsåret 2009. Økningen i driftsresultatet skyldes
høyere olje- og gasspriser.
Skattekostnaden økte med 2.173 millioner kroner sammenliknet med 2009 og endte i 2010 på 13.883 millioner
kroner.
Steinar Våge, administrerende direktør, ConocoPhillips Norge.
Langsiktig drift
– For to år siden feiret vi at det var 40 år siden funnet av Ekofisk. I 2011 feirer vi 40-årsjubileum for
produksjonsstarten. Nå er vi i gang med et omfattende investeringsprogram med perspektiver for 40 nye år med
produksjon fra Ekofisk-området, sier Steinar Våge.
I 2010 ble en ny bolig- og feltsenterplattform for Ekofisk godkjent og byggearbeidene startet.
Vanninnsprøytingskapasiteten økte ved at sjøbunnsrammen Ekofisk 2/4 VA ble satt i drift. I tillegg ble et
permanent fiberoptisk seismisk system installert på havbunnen over Ekofisk-feltet for å øke utvinningsgraden for
feltet gjennom mer optimal plassering av nye brønner.
- Vi vil fortsette med å holde fokus på økt utvinning og kostnadseffektiv drift. Verdiskaping gjennom god
ressursutnyttelse, samt sikre og effektive operasjoner er nøkkeloppgaver for vår langsiktige satsing i Norge, sier
Steinar Våge.

