Årsresultat for ConocoPhillips Norge

26.04.2012 ConocoPhillips Norge hadde et resultat på 5.680 millioner kroner i 2011.
– Vi er meget godt fornøyd med sikkerhetsresultatene og driftsregulariteten selskapet oppnådde i 2011.
Resultatene på disse områdene vitner om solid innsats fra våre dyktige medarbeidere, kontraktører og
samarbeidspartnere. Året var også preget av økende prosjektaktivitet og investeringer i forbindelse med nye
prosjekter for å øke utvinningen og levetiden av feltene i Ekofisk-området. Det økonomiske resultatet ble påvirket
av økningen i olje- og gassprisen sammenliknet med 2010, sier Steinar Våge (bildet) , administrerende direktør i
ConocoPhillips Norge.
Produksjon
Netto produksjon for 2011 var 53,6 millioner fat oljeekvivalenter. Det tilsvarer et gjennomsnitt på 147.000 fat i
døgnet. Til sammenlikning var gjennomsnittlig produksjon i 2010 på 172.000 fat i døgnet. Reduksjonen skyldtes
hovedsakelig naturlig nedgang i produksjon fra feltene i porteføljen.
Resultat
Driftsinntektene i 2011 endte på 32.622 millioner kroner. Driftsresultatet var på 21.552 millioner kroner, en økning
på 2.863 millioner kroner sammenliknet med regnskapsåret 2010. Økningen i driftsresultatet skyldes høyere oljeog gasspriser, delvis motvirket av redusert produksjon.
Skattekostnaden økte med 2.221 millioner kroner sammenliknet med 2010 og endte i 2011 på 16.104 millioner
kroner.
Langsiktig drift
– I 2011 feiret vi at det var 40 år siden produksjonsstarten på Ekofisk- feltet. Nå utvikler vi Ekofisk-området for
framtiden. Vi er i full gang med et omfattende investeringsprogram med perspektiver for 40 nye år med
produksjon, sier Steinar Våge.
I 2011 godkjente myndighetene byggingen av Ekofisk 2/4 Z - en ny brønnhodeplattform på Ekofisk-senteret og
Eldfisk 2/7 S, en ny integrert bolig-, brønnhode-, og prosessplattform på Eldfisk-senteret. Sammen med den nye
bolig- og feltsenterplattformen Ekofisk 2/4 L som ble godkjent i 2010, bidrar disse prosjektene til den kontinuerlige
utviklingen i området.
- Vi vil fortsatte å holde fokus på sikre og effektive operasjoner, økt utvinning og kostnadseffektiv utvikling og drift.
Dette er grunnlaget for best mulig verdiskaping og for å nå vår langsiktige visjon om fortsatt å være en
nøkkelspiller på norsk sokkel i 2050, sier Steinar Våge.

Klikk her for å se oversikt over konsoliderte nøkkeltall for 2011.

