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Pressemelding  
6. februar 2019
 

Equinors resultater for fjerde kvartal og  
året 2018 
 

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 4,4 milliarder USD og 1,5 milliarder USD etter 
skatt i fjerde kvartal 2018. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 6,7 milliarder USD, og IFRS-
resultatet var på 3,4 milliarder USD. 

Fjerde kvartal og året var kjennetegnet av: 

• Solide resultater og sterk kontantstrøm. Gjeldsgrad redusert til 22,2 %  

• Sterk drift. Rekordhøy produksjon for fjerde kvartal og for året 

• Fortsatt vekst i avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital til 12 %  

• Rekordhøy reserveerstatningsrate (RRR) på 213 %  

• Økning av kvartalsutbyttet med 13 % til 0,26 USD per aksje, forutsatt godkjenning fra generalforsamlingen 

-Sterk drift og høy produksjon ga solide resultater og kontantstrøm i et kvartal med betydelige markedssvingninger. Vi leverte økt 
avkastning for året som helhet, og forventer økt inntjening også fremover. Etter sterke forbedringer de senere år, foreslår styret å øke 
kvartalsutbyttet med 13 % til 0,26 USD per aksje, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre. 

- Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på 71 dollar per fat, genererte vi godt over  
6 milliarder dollar i organisk fri kontantstrøm for året. Vi har også gjennomført flere verdiøkende transaksjoner, styrket vår finansielle 
posisjon, og redusert gjeldsgraden fra 29 til 22,2 prosent, sier Sætre. 

Justert driftsresultat var 4,4 milliarder USD i fjerde kvartal, opp fra 4 milliarder USD i samme periode i 2017. Justert driftsresultat etter 
skatt var 1,5 milliarder USD, opp fra 1,3 milliarder USD i samme periode i fjor. Høy produksjon med høyere priser bidro til økningen. På 
grunn av prisingsmekanismer i markedet førte det betydelige fallet i oljeprisen til en negativ engangseffekt med høyere enn vanlig 
differensial mellom realiserte væskepriser og Brent Blend gjennomsnitt. I tillegg ble resultatet negativt påvirket av høyere leteaktivitet og 
lavere marginer fra raffinering og produkthandel. For året som helhet, var justert driftsresultat 18 milliarder USD, opp 42 prosent fra 12,6 
milliarder USD i 2017. 

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 6,7 milliarder USD i fjerde kvartal, sammenlignet med 5,2 milliarder USD i samme periode i 2017. IFRS-
resultatet var 3,4 milliarder USD, opp fra 2,6 milliarder USD i fjerde kvartal 2017. For året som helhet, var IFRS-resultatet 7,5 milliarder 
USD, opp fra 4,6 milliarder USD i 2017. 

- I 2018 godkjente vi syv nye prosjekter som vil levere mer enn 1 milliarder fat i ressurser til Equinor, med en gjennomsnittlig balansepris 
på 14 dollar og svært lave CO2-utslipp. I kvartalet startet vi opp produksjon fra Aasta Hansteen, Oseberg Vestflanken og Big Foot, og 
fra solenergianlegget Apodi i Brasil. I tillegg vant vi en ny lisens for havvind utenfor Massachusetts i USA, sier Sætre.   

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,170 millioner foe per dag i fjerde kvartal, en økning fra 2,134 millioner foe per dag i 
samme periode i 2017. Økningen skyldtes hovedsakelig porteføljeendringer og nye brønner, spesielt på land i USA. Nye felt som kom i 
produksjon bidro også til økningen. Forventet naturlig produksjonsnedgang, i tillegg til redusert gassavtak, motvirket delvis denne 
økningen. Equinor leverte den høyeste produksjonen noensinne i 2018, med en underliggende produksjonsvekst på mer enn 2 %. 

Ved utgang av året 2018 hadde Equinor fullført 24 letebrønner, hvorav ni med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var 
417 millioner USD, opp fra 274 millioner USD i fjerde kvartal 2017, hovedsakelig som følge av høyere seismikk- og boreaktivitet.   

Reserveerstatningsraten (RRR) var den høyeste noensinne med 213 % i 2018, hovedsakelig som følge av godkjenning av nye felt, 
oppjustering av reservene på eksisterende felt og oppkjøp. Forholdet mellom reserver og produksjon (R/P) økte fra 7,6 til 8,7 år. 
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Kontantstrøm fra drift før skatt var 27,6 milliarder USD i 2018, sammenlignet med 21,0 milliarder USD i 2017. Organiske investeringer for 
året 2018 var 9,9 milliarder USD. Ved utgangen av året var gjeldsgraden redusert til 22,2 %.  

Styret foreslår for generalforsamlingen at utbyttet økes med 13 % til 0,26 USD per aksje for fjerde kvartal. 

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 for 2018, sammenlignet med 0,6 i 2017.  

 

Kapitalmarkedsoppdatering  
Equinor presenterer i dag sin oppdatering til kapitalmarkedet og vektlegger tre hovedleveranser:  

• Økt kontantstrøm og avkastning – kapasitet til å generere om lag 14 milliarder USD i fri kontantstrøm fra 2019 til 2021, og mer enn 
14 % avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) i 20211. Equinor kan levere positiv organisk fri kontantstrøm ved en 
oljepris under 50 USD per fat fra 2019 til 2021 

• Investere i en svært konkurransedyktig portefølje av prosjekter med forventet produksjonsstart innen 2025 som kan levere 6 
milliarder fat til Equinor med lave utslipp og en gjennomsnittlig balansepris på om lag 30 USD per fat 

• Levere fortsatt lønnsom vekst på norsk sokkel, prioritere internasjonale prosjekter der vi i økende grad kan utnytte vår industrielle 
styrke som operatør, og bygge et lønnsomt kjerneområde i Brasil. Equinor forventer å levere rundt 3 prosent gjennomsnittlig årlig 
produksjonsvekst fra 2019 til 2025 

 
- Equinor leverer allerede industriledende avkastning, og forventer å øke avkastningen og kontantstrømmen ytterligere fremover. Vi 
leverte rekordhøy produksjon i 2018, og vi er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene fremover. Internasjonalt tar vi i økende grad 
rollen som operatør, og vi styrker Brasil som et kjerneområde for Equinor. På norsk sokkel forventer vi å levere et rekordhøyt 
produksjonsnivå i 2025, sier Sætre. 

- Vi har en sterk og meget lønnsom portefølje av prosjekter som kommer i produksjon mot 2025. I 2019 starter vi produksjonen fra Johan 
Sverdrup, som forventes å levere en total platåproduksjon på nær 300.000 fat per dag til Equinor, med en balansepris under 20 dollar 
per fat, sier Sætre. 

- De siste årene har vi forbedret prosjektporteføljen betydelig og vesentlig styrket vår konkurranseevne, og det har gjort oss til et 
sterkere og mer robust selskap. Vi fortsetter å utvikle en kultur for systematisk kapitaldisiplin og kontinuerlig forbedring. Digitalisering og 
innovasjon vil bidra til ytterlig styrket sikkerhet, økt verdiskaping og reduserte utslipp, sier Sætre. 

Equinors produksjonsenhetskostnad på rundt fem dollar per fat er industriledende. Selskapet arbeider for å opprettholde en 
produksjonsenhetskostnad på om lag 2017-nivå i 2020 2. Equinor har redusert gjennomsnittlig balansepris for sin portefølje av ikke-
sanksjonerte prosjekter til under 40 USD per fat, og økt nåverdien av denne porteføljen med mer enn 7 milliarder USD siden 2017. 

Equinor er allerede industriledende innen karboneffektiv produksjon, og porteføljen av prosjekter som kommer i produksjon mot 2025 har 
30 % lavere CO2-utslipp per fat enn nåværende produserende portefølje. Equinor fortsetter utviklingen som et bredt energiselskap, og 
bygger gradvis opp en lønnsom portefølje også innen fornybar energi. 

Til slutt kunngjør Equinor sine oppdaterte framtidsutsikter: 
 
• Equinor forventer organiske investeringer på om lag 11 milliarder USD i 2019 
• Equinor forventer at produksjonen i 2019 skal ligge på om lag samme nivå som i 2018, med en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst 

på om lag 3 % fra 2019 til 2025 
• Equinor forventer letekostnader på om lag 1,7 milliarder USD i 2019  
 

  

                                                 
1 Forutsetter USD 70 per fat, reell, medregnet kunngjorte transaksjoner ekskludert for nye regnskapsstandarder og fremtidige endringer 
i skatteeiendeler 
2 USD per foe Equinor egenproduksjon, reell, antatt fast valuta 
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Kvartal Endring    Året  
4.kv 2018 3.kv 2018 4.kv 2017 4.kv mot 4.kv  (i millioner USD med mindre annet er opplyst) 2018 2017 Endring  

         

6 745 4 597 5 182 30%  Driftsresultat iht IFRS  20 137 13 771 46% 

4 387 4 843 3 956 11%  Justert driftsresultat  17 959 12 638 42% 

3 367 1 666 2 575 31%  Periodens resultat iht IFRS  7 538 4 598 64% 

1 537 1 988 1 307 18%  Justert driftsresultat etter skatt 6 693 4 528 48% 

2 170 2 066 2 134 2%  Egenproduksjon av væsker og gass (tusen foe/dag) 2 111 2 080 1% 

59,0 67,6 56,0 5%  Konsernets gjennomsnittlig pris på væsker (USD per fat) 63,1 49,1 29% 

 
 

RESULTATER 
 

Kvartal Endring   Forenklet resultatregnskap iht IFRS  Året  
4.kv 2018 3.kv 2018 4.kv 2017 4.kv mot 4.kv  (urevidert, i millioner USD) 2018 2017 Endring  

22 438 19 136 17 114 31%  Sum driftsinntekter 79 593 61 187 30% 

(9 821) (9 486) (8 414) 17%  Varekostnader (38 516) (28 212) 37% 

(2 701) (2 493) (2 433) 11%  Drifts- og administrasjonskostnader (10 286) (9 501) 8% 

(2 729) (2 321) (1 292) >100%  Avskrivninger, amortiseringer og netto nedskrivninger (9 249) (8 644) 7% 

(442) (239) 207 N/A  Letekostnader (1 405) (1 059) 33% 

6 745 4 597 5 182 30%  Driftsresultat 20 137 13 771 46% 

3 367 1 666 2 575 31%  Periodens resultat 7 538 4 598 64% 

 
Kvartal Endring   Justert driftsresultat Året  

4.kv 2018 3.kv 2018 4.kv 2017 4.kv mot 4.kv  (i millioner USD) 2018 2017 Endring  

         

19 874 19 481 17 455 14%  Sum driftsinntekter - justert 77 451 60 782 27% 
         

(9 784) (9 516) (8 386) 17%  Varekostnader - justert (38 486
) 

(28 247) 36% 

(2 705) (2 471) (2 407) 12%  Drifts- og administrasjonskostnader - justert (10 172) (9 083) 12% 

(2 582) (2 410) (2 433) 6%  Avskrivninger - justert (9 706) (9 699) 0% 

(417) (239) (274) 52%  Letekostnader - justert (1 128) (1 115) 1% 

         

4 387 4 843 3 956 11%  Justert driftsresultat 17 959 12 638 42% 

         

1 537 1 988 1 307 18%  Justert driftsresultat etter skatt 6 693 4 528 48% 
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FRAMTIDSUTSIKTER 
 
• Organiske investeringer for 2019 anslås til omlag 11 milliarder USD 

• Equinor har til hensikt å fortsette utviklingen av den store porteføljen av leteeiendeler og anslår at samlet aktivitetsnivå for 

letevirksomheten vil ligge på rundt 1,7 milliarder USD i 2019, eksklusive signaturbonuser 

• Equinors ambisjon er at produksjonsenhetskostnaden fortsatt skal ligge i øvre kvartil blant sammenlignbare selskaper 

• I perioden 2019 – 2025, forventes produksjonsveksten å komme fra nye prosjekter, og gi en årlig vekstrate (compound annual 

growth rate, CAGR) på om lag 3 % 

• Produksjonen i 2019 forventes å ligge om lag på 2018-nivå 

• Planlagt vedlikeholdsaktivitet forventes å redusere kvartalsvis produksjon med rundt 15 tusen foe per dag i første kvartal 2019.  

Til sammen er det ventet at vedlikeholdet vil redusere egenproduksjonen med rundt 40 tusen foe per dag for året 2019  

Ovennevnte informasjon om framtidige forhold er basert på nåværende oppfatninger om framtidige hendelser, og er i sin natur 
gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet ettersom den gjelder begivenheter og avhenger av forhold som ligger fram i tid. Utsatt 
produksjon som følge av verdioptimalisering, gassavtak, tidspunkt for når ny kapasitet settes i drift, driftsregularitet, aktivitetsnivå i den 
landbaserte virksomheten i USA, samt usikkerhet knyttet til sluttføring av kunngjorte transaksjoner, utgjør de viktigste risikoelementene 
knyttet til produksjonsprognosen. For videre informasjon, se Forward-Looking Statements i selskapets kvartalsrapport. 

 
 

Kontaktpersoner 
Investor relations 
Peter Hutton, direktør IR, +44 7881 918 792 (mobil) 

Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America, +1 281 224 0140 (mobil)   
 

Presse 
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør, +47 918 01 791 (mobil) 
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