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Pressemelding  
3. mai 2019
 

Equinors resultater for første kvartal 2019 
 

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 4,19 milliarder USD og 1,54 milliarder USD etter 
skatt i første kvartal 2019. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 4,73 milliarder USD, og  
IFRS-resultatet var på 1,71 milliarder USD.  
 
Første kvartal var kjennetegnet av:  

• Solide resultater i alle segmenter 

• Sterk kontantstrøm. Gjeldsgrad redusert til 19,4 % 

• I rute for å levere på guidingen fra kapitalmarkedsoppdateringen 

• Kvartalsutbytte på 0,26 USD per aksje 

  
- I et kvartal med lavere råvarepriser leverer vi høyere resultater etter skatt enn i samme periode i fjor. Kontantstrømmen fra drift var 
sterk på 6,5 milliarder dollar i første kvartal, og vi har redusert gjeldsgraden vår til 19,4 %. Vi opprettholder høy produksjon, et sterkt 
kostnadsfokus og streng kapitaldisiplin, og vi er i rute for å levere på vår guiding fra kapitalmarkedsoppdateringen i februar, sier 
konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre.    

- Johan Sverdrup vil starte produksjonen senere i år, og våre prosjekter er i rute for å levere produksjonsvekst frem mot 2025. Vi har så 
langt i år fått tilgang til nytt attraktivt leteareal i Norge og Argentina, kunngjort investeringsbeslutning for en ny plattform på ACG -feltet 
utenfor kysten av Aserbajdsjan, og hatt offisiell åpning av vindparken Arkona i Tyskland, sier Sætre. 

Justert driftsresultat var 4,19 milliarder USD i første kvartal, ned fra 4,41 milliarder USD i samme periode i 2018. Justert driftsresultat 
etter skatt var 1,54 milliarder USD, opp fra 1,47 milliarder USD i samme periode i fjor. Produksjonen ble opprettholdt på et høyt nivå, men 
lavere priser påvirket resultatet. Underliggende drifts- og administrasjonskostnader per fat gikk noe opp sammenlignet med samme 
kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av oppstart av nye felt. Det var en nedgang i justerte avskrivningskostnader, hovedsakelig som følge 
av positive reserverevisjoner. Effekten av en engangsavsetning knyttet til tidligere perioder påvirket resultatene fra 
rapporteringssegmentet Markedsføring, midtstrøm & prosessering negativt dette kvartalet. Driftsresultatet i henhold til IFRS var  
4,73 milliarder USD i første kvartal, ned fra 4,96 milliarder USD i samme periode i 2018. IFRS-resultatet var 1,71 milliarder USD, opp fra 
1,29 milliarder USD i første kvartal 2018.  

Equinor hadde en samlet egenproduksjon på 2,178 million foe per dag i første kvartal, på nivå med samme periode i 2018. Forventet 
naturlig nedgang fra modne felt ble motvirket av porteføljeendringer, nye brønner og nye felt som kom i produksjon.  

Ved utgangen av første kvartal 2019 hadde Equinor fullført 11 letebrønner, hvorav fire med drivverdige funn. Justerte letekostnader i 
kvartalet var 0,27 milliarder USD, opp fra 0,24 milliarder USD i samme kvartal i 2018, hovedsakelig som følge av høyere kostnader knyttet 
til feltutvikling.   

Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var på 6,45 milliarder USD i første kvartal 2019, sammenlignet med  
7,13 milliarder USD i samme periode i 2018. Organiske investeringer var på 2,21 milliarder USD for de første tre månedene av 2019.  
Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden redusert til 19,4 %.  Gjeldsgraden var 25,8 % i henhold til IFRS.  

Styret har besluttet et utbytte på 0,26 per aksje for første kvartal, en økning på 13 % fra samme kvartal i fjor.   

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 for de tolv siste månedene fram til 31. mars 2019, sammenlignet med 0,5 i 
samme periode for ett år siden.   
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 Kvartal Endring  
(i millioner USD med mindre annet er opplyst) 1.kv 2019 4.kv 2018 1.kv 2018 1.kv mot 1.kv 

     

Driftsresultat iht IFRS  4 732 6 745 4 960 (5%) 

Justert driftsresultat  4 187 4 387 4 414 (5%) 

Periodens resultat iht IFRS  1 712 3 367 1 285 33% 

Justert driftsresultat etter skatt 1 535 1 537 1 473 4% 

Egenproduksjon av væsker og gass (tusen foe/dag) 2 178 2 170 2 180 (0%) 

Konsernets gjennomsnittlig pris på væsker (USD per fat) 55,8 59,0 60,2 (7%) 

 
 

RESULTATER 
 
Forenklet resultatregnskap iht IFRS  Kvartal Endring  
(urevidert, i millioner USD) 1.kv 2019 4.kv 2018 1.kv 2018 1.kv mot 1.kv 

Sum driftsinntekter 16 482 22 438 19 884 (17%) 

Varekostnader (6 656) (9 821) (9 794) (32%) 

Drifts- og administrasjonskostnader (2 639) (2 701) (2 514) 5% 

Avskrivninger, amortiseringer og netto nedskrivninger (2 188) (2 729) (2 368) (8%) 

Letekostnader (268) (442) (249) 8% 

Driftsresultat 4 732 6 745 4 960 (5%) 

Periodens resultat 1 712 3 367 1 285 33% 

 
Justert driftsresultat Kvartal Endring  
(i millioner USD) 1.kv 2019 4.kv 2018 1.kv 2018 1.kv mot 1.kv 

     

Sum driftsinntekter - justert 15 772 19 874 19 408 (19%) 
     
Varekostnader - justert (6 543) (9 784) (9 859) (34%) 

Drifts- og administrasjonskostnader - justert (2 470) (2 705) (2 530) (2%) 

Avskrivninger - justert (2 303) (2 582) (2 368) (3%) 

Letekostnader - justert (268) (417) (238) 13% 

     

Justert driftsresultat 4 187 4 387 4 414 (5%) 

     

Justert driftsresultat etter skatt 1 535 1 537 1 473 4% 
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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 60 tusen foe per dag i andre 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)   
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