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Pressemelding  
29. april 2021
 

Equinors resultater for første kvartal 2021 
 
Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 5,47 milliarder USD, og 2,66 milliarder USD etter 
skatt i første kvartal 2021. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,22 milliarder USD, og IFRS-
resultatet var 1,85 milliarder USD. 
 

Første kvartal 2021 var kjennetegnet av: 

• Sterke resultater som følge av prisoppgang, fortsatte kostnadsforbedringer og streng kapitaldisiplin. 

• Meget sterk kontantstrøm og 7,1 prosentpoengs reduksjon av justert gjeldsgrad til 24,6 %. 

• Solid drift og høy produksjonseffektivitet. Noe innvirkning av covid-19 og restriksjoner for prosjekter under gjennomføring. 

• Betydelig gevinst på 1,38 milliarder USD fra nedsalg av eiendeler innenfor havvind. 

• Kontantutbytte på USD 0,15 per aksje. 
 
- Solid forbedringsarbeid og kapitaldisiplin gjør at vi leverte sterk verdiskaping fra økte olje- og gasspriser og vårt beste kvartalsresultat 
siden 2014. Vi leverer en netto kontantstrøm på over 5 milliarder dollar og reduserer vår justerte gjeldsgrad til under 25 prosent. 
Organisasjonen responderte kraftfullt og har levert solid drift under pandemien. Det posisjonerer oss godt for sikker drift, verdiskapning 
og sterk kontantstrøm i 2021 og fremover, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA. 

- Equinor vil være et ledende selskap i det grønne skiftet, og i kvartalet styrket vi vår posisjon innen havvind med tildeling av kontrakter 
fra delstaten New York for leveranse av vindkraft fra Empire Wind 2 og Beacon Wind 1. Vi bokførte også gevinster på rundt 1,4 milliarder 
dollar fra nedsalg, og bekreftet vår evne til å skape verdi ved å sikre tilgang og modne fram fornybarprosjekter. Innenfor 
lavkarbonløsninger har vi startet byggingen av Northern Lights-terminalen og sikret finansiering for tre lavkarbonprosjekter i 
Storbritannia, sier Opedal. 

Justert driftsresultat var 5,47 milliarder USD i første kvartal, opp fra 2,05 milliarder USD i samme periode i 2020. Justert driftsresultat 
etter skatt var 2,66 milliarder USD, opp fra 0,56 milliarder USD i samme periode i fjor.  

Høyere realiserte priser for gass og væsker påvirket resultatene fra alle oppstrømssegmenter positivt, som ble videre styrket av 
fortsatte kostnadsforbedringer og streng kapitaldisiplin.  

Resultater fra segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering ble påvirket av tap på derivater for terminsalg av gass, nedstenging 
av Hammerfest LNG og svake raffineringsmarginer. 

Fornybarsegmentet leverer sterke finansielle resultater med en kapitalgevinst fra nedsalg på rundt 1,4 milliarder USD, inkludert i både 
IFRS og justerte resultater, fra salget av en andel på 50 % i de Equinor-opererte havvindprosjektene Empire Wind og Beacon Wind i USA 
og 10 % eierandel i Dogger Bank A og B i Storbritannia. 

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,22 milliarder USD i første kvartal, opp fra 0,06 milliarder USD i samme periode i 2020. IFRS-
resultatet var 1,85 milliarder USD i første kvartal, sammenlignet med negative 0,71 milliarder USD i første kvartal 2020. Driftsresultatet 
var påvirket av økte priser for gass og væsker, så vel som gevinster fra transaksjoner og lavere nedskrivinger på 0,43 milliarder USD i 
første kvartal 2021.   

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,168 millioner foe per dag i første kvartal, ned fra 2,233 millioner foe per dag i samme 
periode i 2020. Nedstenging av Hammerfest LNG og vedlikehold av Peregrino ble delvis motvirket av høyere volumer fleksibel gass, økt 
gassproduksjon på land i USA og økt produksjon fra Johan Sverdrup og Snorre Expansion. Egenproduksjonen av fornybar energi i 
kvartalet var 450 GWh, ned fra 558 GWh for samme periode i fjor, påvirket av mindre vind enn forventet i sesongen.  

Ved utgangen av første kvartal 2021 hadde Equinor fullført 5 letebrønner, hvorav 4 var drivverdige funn, og det pågikk boring i  
11 brønner. De 4 funnene på norsk sokkel utgjør om lag 60 millioner foe netto for Equinor, nær eksisterende infrastruktur. Justerte 
letekostnader i første kvartal var 0,23 milliarder USD, sammenlignet med 0,30 milliarder USD i samme kvartal i 2020. 
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Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 6,62 milliarder USD i første kvartal, sammenlignet med  
4,50 milliarder USD for samme periode i 2020. Organiske investeringer var på 1,96 milliarder USD for de tre første månedene av 2021. 
Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden(1) 24,6 %, ned fra 31,7 % i forrige kvartal. Inkludert leiekostnader i henhold til implementering 
av IFRS 16 var gjeldsgraden(1) 30,6 %. 

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,15 USD per aksje for første kvartal 2021. 

Sikkerhetsstatistikken for første kvartal 2021 viser at det har vært færre alvorlige hendelser og personskader i Equinor sammenlignet 
med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) for perioden fram til 31. mars var 0,5 for 2021, ned fra 
0,6 i 2020. Personskadefrekvensen (TRIF) for perioden fram til 31. mars var 2.,3 for 2021, ned fra 2,4 i 2020. 
 
 Kvartal Endring  
(i millioner USD med mindre annet er opplyst) 1.kv 2021 4.kv 2020 1.kv 2020 1.kv mot 1.kv 

     

Driftsresultat iht IFRS  5,220 (989) 58 >100% 

Justert driftsresultat 1) 5,467 756 2,047 >100% 

Periodens resultat iht IFRS  1,854 (2,416) (705) N/A 

Justert driftsresultat etter skatt1) 2,662 (554) 561 >100% 

Egenproduksjon av væsker og gass (tusen foe/dag) 2,168 2,043 2,233 (3%) 

Konsernets gjennomsnittlige pris på væsker (USD per fat) 56.4 40.6 44.2 28% 

 
1 Dette er et ikke-GAAP måletall. For gjeldsgrad, se sammenligningstall og avstemming til IFRS presentert i tabellen “Calculation of capital 
employed and net debt to capital employed ratio” under “Supplementary”-delen i rapporten. For øvrige justeringer, se seksjon “Use and 
reconciliation of non-GAAP financial measures“ i “Supplementary”-delen i rapporten. 
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RESULTATER 
 
Forenklet resultatregnskap iht IFRS  Kvartal Endring  
(urevidert, i millioner USD) 1.kv 2021 4.kv 2020 1.kv 2020 1.kv mot 1.kv 

Sum driftsinntekter 17,549 11,746 15,130 16% 

Varekostnader (7,166) (5,533) (7,396) (3%) 

Drifts- og administrasjonskostnader (2,120) (2,156) (2,603) (19%) 

Avskrivninger, amortiseringer og netto nedskrivninger (2,797) (3,478) (4,438) (37%) 

Letekostnader (247) (1,569) (635) (61%) 

Driftsresultat 5,220 (989) 58 >100% 

Periodens resultat 1,854 (2,416) (705) N/A 

 
 
Justert driftsresultat Kvartal Endring  
(i millioner USD) 1.kv 2021 4.kv 2020 1.kv 2020 1.kv mot 1.kv 

     

Sum driftsinntekter - justert 17,287 11,985 14,970 15% 
     
Varekostnader - justert (7,071) (5,298) (7,856) (10%) 

Drifts- og administrasjonskostnader - justert (2,133) (2,184) (2,445) (13%) 

Avskrivninger, amortiseringer og netto nedskrivninger - justert (2,386) (2,495) (2,321) 3% 

Letekostnader - justert (230) (1,252) (302) (24%) 

     

Justert driftsresultat 5,467 756 2,047 >100% 

     

Justert driftsresultat etter skatt 2,662 (554) 561 >100% 

     
 For justeringsposter til driftsresultatet, se seksjon “Use and reconciliation of non-GAAP financial measures“ i “Supplementary”-delen i rapporten. 
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FRAMTIDSUTSIKTER 
 
• Organiske investeringer anslås til 9-10 milliarder USD i årlig gjennomsnitt for 2021-20222. 
• Equinor har til hensikt å fortsette utviklingen av den attraktive porteføljen av leteeiendeler og anslår at samlet aktivtetsnivå for 

leteaktivitet vil ligge på rundt 0,9 milliarder USD for 2021, eksklusive signaturbonuser, avsetninger og feltutviklingskostnader. 
• Equinors ambisjon er at produksjonsenhetskostnaden skal ligge i øvre kvartil blant sammenlignbare selskaper. 
• I perioden 2020–2026 forventes produksjonsveksten3 å komme fra nye prosjekter og gi en årlig vekstrate (Compound Annual 

Growth Rate, CAGR) på om lag 3 % basert på dagens prognoser. 
• Planlagt vedlikeholdsaktivitet forventes å redusere egenproduksjonen med om lag 50 tusen foe per dag for hele året 2021. 
• Produksjonen i 2021 anslås å bli om lag 2 % høyere enn 2020-nivå3. 

 
Overnevnte 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. Vi fortsetter 
å følge innvirkningen av covid-19 på våre operasjoner. Utsatt produksjon som følge av verdioptimalisering, produksjonskutt, gassavtak, 
tidspunkt for når ny kapasitet settes i drift, driftsregularitet, pågående innvirkning av covid-19 og aktivitetsnivået i den landbaserte 
virksomheten i USA utgjør de viktigste risikoelementene knyttet til produksjonsprognosen. Det har vært stor usikkerhet som følge av 
covid-19- pandemien, og vi kan fremdeles ikke forutsi den endelige innvirkningen av den, inkludert innvirkningen på generelle økonomiske 
forhold på verdensbasis. Våre framtidige finansielle resultater, inkludert kontantstrøm og likviditet, vil bli påvirket av omfanget og 
varigheten av dagens markedsforhold, utviklingen i realiserte priser, inkludert prisforskjeller og effekten av tiltak som er gjort for å 
håndtere pandemien. For ytterligere informasjon, se del 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) 

 
2 Forutsatt en vekslingskurs for USD/NOK på 9.0 
3 Vekstprosenten er basert på historiske produksjonstall, hensyntatt porteføljejusteringer.  


