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I 2014 fortsatte vi å levere solide operasjonelle resultater. Produksjonseffektiviteten økte betraktelig, vi er i rute med forbedringsprogrammene våre og vi
fortsetter å levere gode sikkerhetsresultater. Men industrien står fortsatt ovenfor lønnsomhetsutfordringer og det finansielle resultatet for Statoil i 2014
ble i stor grad påvirket av fallet i oljeprisen.
Statoil økte sin egenproduksjon til 1,927 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2014. Økningen skyldtes høyere produksjonseffektivitet og oppstart av
produksjon på nye felt, noe som gav en vekst på 4 % fra et re-basert 2013-nivå. Vi forventer å øke den årlige produksjonen med rundt 2 % de neste to
årene, og med 3 % fra 2016 til 2018.
Basert på utviklingen i gassprisen i Europa og utsiktene for 2014, valgte Statoil å utsette salg av gassvolumer for å øke verdien av vår produksjon..
Gassproduksjonen var i tillegg påvirket av salg av eiendeler og redeterminering. Gassproduksjonen fra norsk sokkel gikk ned med 5 %, mens den
internasjonale gassproduksjonen økte med 3 %. Dette førte til en samlet nedgang i produserte gassvolumer på 3 %. Statoil har vært en pålitelig leverandør
av gass til Europa i nærmere 40 år. De to siste årene har vi gjort flere endringer i vår portefølje av langsiktige europeiske gasskontrakter for å tilpasse oss
endringer i det europeiske gassmarkedet, og vi har fortsatt satsingen på diversifisering av markedssegmenter. I dag er de fleste kontraktene våre i Europa
endret fra olje- til gassindeksering.
Sikker og effektiv drift har høyeste prioritet i Statoil. Vi fortsatte den gode fremgangen innen sikkerhet i 2014. Frekvensen for alvorlige hendelser (målt som
hendelser per million arbeidstimer), inkludert leverandør ansatte, gikk ned fra 0,8 i 2013 til 0,6 i 2014. Den positive utviklingen ble imidlertid overskygget
av to dødsfall blant kontraktøransatte i vår landbaserte virksomhet i USA.
Vi er i rute med et omfattende forbedringsprogram innen sikring. Sikringskulturen i selskapet er forbedret, det er gjort tiltak for å øke den fysiske sikringen
og å beskytte vårt personell, samt å styrke informasjonssikkerheten.
I fjor startet vi et effektiviseringsprogram for å adressere de underliggende utfordringene med økte kostnader i olje- og gassindustrien. Arbeidet er i rute, og
vi rapporterer solide og bærekraftige forbedringer. Hittil har vi realisert forbedringer til en verdi av rundt 600 millioner USD.
Statoils investeringsprogram for 2015 er redusert med 2 milliarder USD til 18 milliarder USD i forhold til tidligere planer. Investeringsprogrammet omfatter
den svært lønnsomme Johan Sverdrup-utbyggingen, som ble sanksjonert tidlig i 2015. Våre finansielle rammer er robuste, vi opprettholder vår finansielle
kapasitet og posisjon, og vi vil oppfylle våre forpliktelser overfor aksjonærene om å betale et konkurransedyktig utbytte.
Leteresultatene i bransjen var svakere i 2014 sammenlignet med tidligere år, men Statoil er fortsatt blant de ledende leteselskapene i industrien. Vi styrket
vår ressursbase og tilførte 540 millioner fat forventede ressurser fra leting i 2014. Den organiske reserveerstatningsraten (RRR) var på 96 %, mens
gjennomsnittet over tre år er på 117 %.
Vi fortsetter å optimalisere porteføljen vår. I 2014 kunngjorde vi transaksjoner til en samlet salgsverdi på 4,3 milliarder USD i utfordrende
markedsomgivelser. Vi solgte eiendeler og reduserte våre eierandeler på norsk sokkel. Vi har også inngått avtale om å selge våre eierandeler i Shah Denizprosjektet i Aserbajdsjan og i rørledningen South Caucasus.
I Statoil legger vi stor vekt på å utføre virksomheten vår på en miljø- og samfunnsmessig måte. Behovet for fortsatt å være et sterkt og konkurransedyktig
selskap skal kombineres med og styrkes av arbeidet for å fremskynde utviklingen av mer karboneffektive energiløsninger. Vi mener at en langsiktig
legitimitet basert på tillit vil styrke våre fremtidige forretningsmuligheter. Vår bærekraftrapportering avspeiler vår satsing på langsiktig, bærekraftig vekst, i
samsvar med prinsippene i FN-initiativet Global Compact.
Tidligere konsernsjef Helge Lund sa opp sin stilling i Statoil ASA i oktober 2014. Jeg fungerte som konstituert konsernsjef frem til jeg ble utnevnt til ny
konsernsjef i februar 2015.
Vi går inn i 2015 med en robust finansiell posisjon, solid drift og god fremgang i våre forbedringsprogrammer. Vi er godt rustet til å møte svingningene i
markedene, til tross for en krevende situasjon for bransjen. Vi har kompetansen, kapasiteten og lederkvalitetene som kreves for å møte utfordringene som
ligger foran oss. Jeg ser frem til å styrke selskapet ytterligere, utvikle vår virksomhet videre og fortsette arbeidet med å skape verdier for våre aksjonærer.
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