
 

 

Konsernsjefens forord 

Årsrapporten 2015 
 
 

Kjære medaksjonær,  
 
I 2015 oppnådde vi sterke operasjonelle resultater. Produksjonseffektiviteten økte betraktelig, vi hadde bedre fremdrift enn planlagt i 
forbedringsprogrammene og vi fortsetter å levere gode sikkerhetsresultater. Men vi har dessverre hatt tre dødsfall blant kontraktøransatte 
knyttet til Statoils virksomhet i fjerde kvartal. Dette er en klar påminnelses om risikoen vi står overfor i virksomheten vår, og at 
medarbeidernes sikkerhet og integriteten i våre operasjoner er og må forbli selskapets førsteprioritet. Frekvensen for alvorlige hendelser 
(målt som hendelser per million arbeidstimer) inkludert egne ansatte og kontraktøransatte, var 0,6 i 2015.  
 
Statoil økte sin egenproduksjon med 6 % i 2015, til 1,97 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Økningen skyldes mer effektiv drift, 
opptrapping av produksjon på ulike felt og produksjonsoppstart på nye felt, at vi jobber i henhold til verdi over volum strategien. Vi 
forventer rundt 1 % årlig produksjonsvekstrate fra 2014-2017 og 2-4 % årlig vekstrate fra 2017-2019. 
 
Lønnsomheten i industrien er fortsatt under press og det finansielle resultatet til Statoil ble er preget av de lave olje- og gassprisene. Vi 
fortsetter vår gode fremgang for reduksjon av kostander og økt effektivitet og trapper opp forbedringsprogrammet for å adressere den 
fundamentale kostnadsutfordringen i olje- og gassindustrien. Ved utgangen av 2015 har Statoil levert 1,9 milliarder USD i årlige 
kostnadsbesparelser, et resultat som allerede overgår målet om 1,7 milliarder USD satt for 2016.  
 
Statoils organiske investeringer var 14,7 milliarder USD i 2015, ned fra opprinnelig plan på 18 milliarder USD. Dette tilsvarer en 
reduksjon på mer enn 5 milliarder USD fra 2014. Investeringsprogrammet inkluderer utbyggingsprosjektet Johan Sverdrup, som ble 
besluttet bygget ut tidlig i 2015. Vår finansielle kapasitet og balanse er robust og vi opprettholder et konkurransedyktig utbytte, i tråd 
med vår utbyttepolitikk.  
 
Statoil er fortsatt blant de ledende leteselskapene I industrien. Den organiske reserveerstatningsraten (RRR) var på 88 %, mens 
gjennomsnittet over tre år er på 110 %. Vi fortsetter å optimalisere porteføljen vår. I 2015 kunngjorde vi transaksjoner til en samlet 
salgsverdi på NOK 33 milliarder i en utfordrende markedssituasjon. Gjennom porteføljeoptimalisering, har vi sikret operatørskap for alle 
lisensene våre i Eagle Ford i USA. Vi har også avtalt å overta operatørskapet for BM-C-33 lisensen utenfor kysten av Brasil.  
 
Vi legger stor vekt på å utføre virksomheten vår på en bærekraftig måte. For Statoil er bærekraftig forretningsdrift en forutsetning for å 
være et sterkt og konkurransedyktig selskap og for å fremskynde utviklingen av mer karboneffektive energiløsninger. Langsiktig legitimitet 
basert på tillitt vil styrke våre fremtidige forretningsmuligheter. Vår satsning på langsiktig, bærekraftig vekst i samsvar med FN-initiativet 
Global Compact, er reflektert i vår bærekraftrapportering. Vi har en ambisjon om å være den mest karboneffektive olje og 
gassprodusenten. Vi har også etablert forretningsområdet Nye energiløsninger, som har mandat til å arbeide for lønnsomme 
forretningsmuligheter innen fornybar energi, med utgangspunkt i eksisterende kompetanse og vår posisjon innen havvind.  
 
Vi går inn i 2016 med en robust finansiell posisjon, solid drift og god fremgang i våre forbedringsprogrammer. Vi er godt rustet til å møte 
svingningene i markedene og den krevende situasjonen industrien står overfor. Vi har kompetansen, kapasiteten og lederkvalitetene som 
kreves for å møte utfordringene som ligger foran oss. Jeg ser frem til å fortsette styrkingen av Statoil i 2016, utvikle virksomheten i 
henhold til prioriteringene satt ved vår kapitalmarkedsoppdatering gjennom å kontrollere kostnader, investere i neste generasjons 
portefølje, samt posisjonere oss for å skape verdier når den forventede prisoppgangen i markedet kommer.  
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