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Stockholm, 30 november 2016 

Petrosibir AB (publ) 556468-1491 

Delårsredogörelse Januari-September 2016 

Från och med 2016 publicerar Petrosibir så kallade delårsredogörelser per den 31 mars och 30 september 

istället för delårsrapporter i enlighet med IAS 34. Petrosibir kommer fortsättningsvis publicera 

delårsrapporter för halvåren i enlighet med IAS 34. Den finansiella informationen för koncernen i denna 

delårsredogörelse har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper, dvs IFRS, som tillämpades 

för räkenskapsåret 2015 och såsom de beskrivits i årsredovisningen för 2015. 

 

Januari-september 2016 Juli-september 2016 

(al la belopp avser kvarvarande verksamhet)  

 Totala intäkter: 19 (23) mkr 

 Rörelseresultat: -11 (1) mkr inklusive poster av 

engångskaraktär -9 (0) mkr 

 Resultatandel från intressebolag 7 (0) mkr 

 Resultat per aktie före och efter utspädning:  

-0,18 (-2,58) 

 

 Intäkter: 7 (7) mkr 

 Rörelseresultat: -1 (1) mkr inklusive poster 

av engångskaraktär -2 (0) 

 Resultatandel från intressebolag -1(0) mkr 

 Resultat per aktie före och efter utspädning:  

-0,07 (-2,58) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD:s kommentar  

Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

Oljeproduktion 2016 2015 2016 2015 2015 2014 2013 2012

Basjkirien 37 550 39 430 114 810 121 600 158 470 196 236 122 305 57 900

Komi 90 070 0 261 530 0 15 190 0 0 0

Summa fat 127 620 39 430 376 340 121 600 173 660 196 236 122 305 57 900

Avvecklad verksamhet

Ukraina 0 30 350 0 88 810 112 430 125 141 126 565 119 950

Summa fat 127 620 69 780 376 340 210 410 286 090 321 377 248 870 177 850

Basjkirien 408 429 419 445 434 538 335 159

Komi 979 0 954 0 42 0 0 0

Summa fat per dag 1 387 429 1 374 445 476 538 335 159

Avvecklad verksamhet

Ukraina 0 330 0 325 308 343 347 329

Summa fat per dag 1 387 758 1 374 771 784 880 682 486

Produktionen ovan avseende Komi och 

Ukraina för 2015 har räknats om jämfört med 

vad som har presenterats tidigare. I tabellen 

och grafen ovan har produktionen för helåret 

2015 dividerats med 365 dagar medan den 

tidigare dividerades med antalet dagar som 

verksamheterna tillhörde Petrosibir. 
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Vår oljeproduktion var relativt oförändrad på en genomsnittlig dagsproduktion om 1 387 fat per dag i det 

tredje kvartalet (408 fat per dag i Basjkirien och 979 fat per dag i Komi). Ett av våra huvudsakliga mål 

framgent är att öka produktionen. 

 

På Ayazovskoye initierade vi vatteninjicering tidigare i år i syfte att upprätthålla trycket i reservoaren och 

vatteninjektionssystemet kan hjälpa till att upprätthålla nuvarande produktion. För att öka 

produktionsvolymerna på Ayazovskoye kommer vi påbörja ett workover-program i det fjärde kvartalet 2016. 

Programmet inkluderar ett flertal olika typer av åtgärder, till exempel perforering av nya horisonter (s k 

”recompletion”) och stimulering av reservoaren genom kemikalier (s k ”acid job”). 

 

I Komi har ett flertal workovers genomförts framgångsrikt och produktionen förväntas öka som en följd av 

detta. 

 

I augusti 2016 inleddes borrningen av brunn #9 på Ayazovskoye. Olja påträffades i åtminstone två högre 

formationer från Devon; Orlovsky och Pashiysky. Tester i borrhålet bekräftade en stor potential i 

reservoarerna. Vi avser att testa Orlovsky först vilket kommer att bli de första testerna av den horisonten på 

fältet. Produktionen på resten av fältet sker för närvarande ur Pashiysky. Om vi kan bekräfta kommersiella 

flöden kommer det att leda till en minskad risk i framtida borrningar. 

 

Som en del av de infrastrukturinvesteringar som genomförts under 2015 / 2016 i Basjkirien kommer 

utrustning för att hantera den med oljan associerade gasen tas i bruk. Vi förväntar oss besparingar på 

energikostnaderna och även reducerad licensrisk som följd av detta. 

 

Avslutningsvis är det glädjande att vi också lyckats minska prisdifferensen mellan det pris vi kan ta ut av 

kunderna, dvs där oljan hämtas på fältet, och det officiella pris till vilket olja säljs in i Transnefts pipeline.  

 

 

Nikolay Millionshchikov 

VD 
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Finansiell information Januari - September 2016 

 

Koncernen 

 

Under perioden januari – september 2016 uppgick intäkterna till 18 679 (22 517) tkr. Bolagets 

rörelsekostnader uppgick till -31 525 (-23 354) tkr och bolaget uppvisar ett rörelseresultat på -11 407 (527) 

tkr. Ett lägre pris på Brentolja innebar såväl lägre intäkter som lägre produktionsskatter. Det genomsnittliga 

priset på Brentolja under perioden uppgick till 42 USD per fat mot 56 USD per fat samma period 2015. 

 

Rörelsekostnaderna är högre jämfört med samma period föregående år och inkluderar poster av 

engångskaraktär. Såsom tidigare rapporterats i halvårsrapporten 2016 inkluderar rörelsekostnaderna en 

ersättning till Petrogrand avseende en garantibrist i avtalet avseende förvärvet av Sonoyta Ltd, liksom 

högre personalkostnader i samband med dubbla byten på VD-posten i bolaget. I det tredje kvartalet har 

bolaget också genomfört en översyn av aktiverade prospekteringskostnader i Basjkirien och därvidlag 

skrivit ned de aktiverade kostnaderna med ett belopp om 2 099 tkr. Justerat för dessa poster uppgår 

rörelsekostnaderna till -22 763 och rörelseresultatet till -2 645 tkr. Det rapporterade rörelseresultatet för det 

tredje kvartalet uppgår till -1 467 men skulle justerat för nedskrivningen i Basjkirien varit positivt och uppgått 

till 632 tkr. 

 

I maj 2016 sålde Petrosibir samtliga sina 11 585 308 aktier i Petrogrand för ett pris om 0,70 kr per aktie eller 

8 110 tkr efter avdrag för provision. Det bokförda värdet per den 31 december 2015 uppgick till 9 616 tkr 

och Petrosibir redovisar en reaförlust på 1 506 tkr i finansnettot. 

 

Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 27 046 tkr jämfört med 36 134 tkr per den 31 

december 2015. I början av året återbetalades ett kortfristigt lån från en kreditinstitution om 4 000 tkr och 

under perioden investerades cirka 6 346 tkr i infrastruktur och prospektering i Basjkirien. 

 

Petrosibirs andel av nettoresultatet i intressebolaget Ripiano Holdings uppgick till 7 370 tkr för perioden 

januari – september 2016. 

Finansiella anläggningstillgångar uppgår till 114 mkr och utgörs av intresseandelen i Ripiano Holdings som 

ingick i Sonoyta-förvärvet. Balansposten har under perioden påverkats av Petrosibirs andel av 

nettoresultatet i Ripiano Holdings samt valutaeffekter. 

Eget kapital uppgick till 9,35 (8,55) kr per den 31 september 2016 och soliditeten till 92 (94) %.  

 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 

Den 27 oktober och den 17 november 2016 pressmeddelade Petrosibir uppdateringar avseende 

borraktiviteterna i Basjkirien. För ytterligare detaljer se nedan under avsnittet Basjkirien. 
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Basjkirien 

 

Januari - september 2016 

Intäkterna i perioden uppgick till 18 504 (22 517) tkr och rörelsekostnaderna uppgick till -17 592 (-17 276) 

tkr inklusive en nedskrivning av aktiverade prospekteringskostnader om -2 099 (0) tkr. Justerat för 

nedskrivningen uppgår rörelsekostnaderna till -15 493 (-17 276) tkr och det justerade rörelseresultatet till 

4 450 (6 605) tkr. Den justerade rörelsemarginalen uppgår till 24% (29%). 

 

Under januari – september 2016 uppgick det genomsnittliga priset på Brentolja till 42 USD per fat jämfört 

med 56 USD per fat samma period föregående år. Det lägre oljepriset i kombination men lägre produktions- 

och försäljningsvolymer innebar lägre intäkter i perioden jämfört med föregående år. I Basjkiien 

producerades 114 810 (121 600) fat olja under januari – september 2016 och såldes 115 000 (120 100) fat 

olja. 

 

Juli - september 2016 

Intäkterna i det tredje kvartalet uppgick till 7 320 (7 226) tkr. Under kvartalet såldes 37 330 (38 730) fat olja i 

Basjkirien. Det genomsnittliga priset på Brentolja uppgick till 46 USD per fat under det tredje kvartalet 2016 

jämfört med 51 USD per fat under det tredje kvartalet 2015. Produktionen under kvartalet uppgick till 37 550  

(39 430) fat vilket motsvarar en genomsnittlig dagsproduktion på 408 (429) fat. Trots lägre produktions- / 

försäljningsvolymer och lägre pris på Brentolja under kvartalet är intäkterna något högre än samma kvartal 

föregående år. Ledningen i Basjkiren har varit framgångsrika i sina prisförhandlingar med kunder och har 

lyckats minska gapet mellan det pris bolaget kan ta ut för att sälja olja direkt från fältet och priset för att sälja 

direkt in i Transnefts pipeline.  

 

Justerat för nedskrivningen, som beskrivits ovan, uppgick röresekostnaderna till -5 767 (-5 153) tkr. Den 

största posten i rörelsekostnaderna utgörs av produktionsskatt och som ett resultat av lägre 

produktionsvolymer och lägre priser är produktionsskatterna lägre än jämfört med tredje kvartalet 2015. 

 

Den justerade rörelsemarginalen i Basjkirien uppgick till 29% (35%) i kvartalet. Nedan framgår 

resultaträkningarna för verksamheten i Basjkirien för perioderna januari – september och juli  - september 

2016 och 2015. Belopp i tkr. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Basjkirien 

2016 2015 2016 2015

Intäkter 18 504 22 517 7 320 7 226

Aktiverat eget arbete 1 439 1 364 569 451

Råvaror och förnödenheter -9 646 -12 910 -3 009 -3 755

Övriga rörelsekostnader -7 946 -4 366 -4 857 -1 398

   varav av engångskaraktär 2 099 0 2 099 0

Justerat rörelseresultat 4 450 6 605 2 122 2 524

Justerad rörelsemarginal 24% 29% 29% 35%

Jan - Sep Jul - Sep
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Bolaget fortsätter sitt arbete med produktionshöjande åtgärder såväl som stabilisering av reservoartrycket. I 

juli omvandlades brunn #11 till en så kallad injektionsbrunn för att stabilisera reservoartrycket och för att 

upprätthålla fältets produktionsnivåer. För närvarande utför Petrosibir workovers i syfte att intensifiera 

flödestalen och att öka trycket i reservoaren. 

 

I augusti inleddes borrningarna av produktionsbrunn #9 på Ayazovskoye. Den nya brunnen ligger cirka 400 

meter norr om brunn #12 och har ett borrdjup på 2 596 meter. Tester visade på oljemättnad i Orlovsky-

horisonten (2 481 – 2 536 meter med ett reservoartryck på 200 atm), borrvätskor i Bobrikovsky-horisonten 

(1 985 – 2 039 meter med reservoartryck på 170 atm) och olja från Pashiysky-horisonten (2 547 – 2596 

meter med reservoartryck på 110 atm). Testerna från Orlovsky bekräftar en hög kvalitet på reservoaren, 

dock med låga flödestal. Workovers ska genomföras för att försöka öka produktiviteten. Petrosibir kommer 

också att testa Pashiysky-horisonten i brunn #9, vilket är den horisont ur vilken olja produceras på 

Ayazovskoye i övrigt. 

 

Ledningen i Basjkirien fortsätter sitt arbete med att bredda kundbasen. Konkurrensen mellan kunderna har 

inneburit en reducering av skillnaden mellan priset för att sälja direkt in i pipeline och nettopriset som 

bolaget har erhållit (där oljan hämtas på fältet) under januari – september 2016 jämfört med samma period 

föregående år. Bolaget fortsätter dessa ansträngningar. 

 

Utrustningen avseende oljebehandling som uppförts 2015 – 2016 planeras tas i drift före utgången av det 

fjärde kvartalet. I anläggningen ingår också ny gashanteringsutrustning som kommer innebära minskade 

miljöavgifter som för närvarande betalas för förbränningen av den med oljeproduktionen associerade 

gasen. Gashanteringsutrustningen förväntas också medföra lägre energikostnader för bolaget eftersom den 

associerade gasen kan användas för den egna energiförsörjningen. 

 

Framåtriktat ser bolaget över möjligheterna att borra ytterligare produktionsbrunnar på Ayazovskoye och en 

prospekteringsbrunn på Suyanovskoye. Investeringarna kommer dock att vägas mot bolagets finansiella 

resurser mm. 

 

Komi 

 

I mitten av December 2015 förvärvade Petrosibir 49% av Ripiano Holdings Ltd som i sin tur äger 100% av 

vissa olje- och gastillgångar i den ryska republiken Komi. Januari – september 2016 är således de första nio 

månaderna som verksamheten i Komi ingår i Petrosibirs räkenskaper. 

 

Januari - september 2016 

Intäkterna under perioden uppgick till 117 146 tkr och rörelsekostnaderna till -103 269 tkr vilket resulterade i 

ett rörelseresultat på 13 877 tkr motsvarande en rörelsemarginal på 12%. Petrosibirs andel av 

rörelseresultatet uppgår till 6 800 tkr. 

 

Ripiano Holdings nettoresultat uppgick för perioden januari – september 2016 till 15 040 tkr och Petrosibirs 

andel av nettoresultatet motsvarar 7 370 tkr. Ripiano Holdings ryska dotterbolag har tagit upp lån i USD och 

under perioden stärktes rubeln mot USD och Ripiano redovisar som en följd av detta en väsentlig 

valutavinst på lånen i USD vilket har bidragit till nettovinsten. 

 

I syfte att minska valutaexponeringen och reducera de finansiella kostnaderna amorterade Ripiano en 

större del av lånen på 10 miljoner USD i juli 2016. Ledningen för Ripiano utvärderar för närvarande lokala 

och mer effektiva finansieringslösningar för sitt utbyggnadsprogram. 

 

Produktionen de första nio månaderna 2016 uppgick till 261 530 fat olja vilket motsvarar en genomsnittlig 

dagsproduktion på 954 fat. Under 2016 har verksamheten i Komi ökad den genomsnittliga 

dagsproduktionen från cirka 950 fat per dag vid slutet av 2015 till 983 fat per dag i september. Ökningen är 

ett resultat av workovers på fälten, se ytterligare information nedan. 
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Juli - september 2016 

Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 51 652 tkr och rörelsekostnaderna till -43 071 tkr vilket 

resulterade i ett rörelseresultat på 8 581 tkr motsvarande en rörelsemarginal på 17%. Petrosibirs andel av 

rörelseresultatet uppgår till 4 205 tkr. 

 

Produktionen under tredje kvartalet uppgick till 183 816 fat olja vilket motsvarar en genomsnittlig 

dagsproduktion på 1 998 fat. Petrosibirs andel av den totala produktionen och den genomsnittliga 

dagsproduktionen uppgår till 90 070 respektive 979 fat olja. 

 

Nedan framgår resultaträkningen januari – september samt juli – september 2016 för verksamheten i Komi, 

belopp i tkr. 

 

  
 

De geologiska och tekniska projekt som planerats för 2016 genomförs framgångsrikt med ökade flödestal 

sedan början av året på alla tre oljefälten. Under juli – september genomfördes workovers på Yuzhno-

Tebukskoye samt installerades av nya pumpar på Sosnovskoye och Yuzhno-Tebukskoye. Detta 

resulterade, bland annat, i en ökning av de dagliga flödesnivåerna med 4% jämfört med första kvartalet. 

Rörelsemarginalen har ökat från 8% första halvåret till 12% för januari – september och 17% i det tredje 

kvartalet. Den ökade marginalen är en följd av ökade produktionsvolymer, ett högre genomsnittligt oljepris 

genom en ändrad mix av exportförsäljning och inhemsk försäljning, såväl som åtgärder för att minska 

kostnaderna. 

 

 

 

  

Komi Jan - Sep Jul - Sep

2016 2016

Intäkter 117 146 51 652

Råvaror och förnödenheter -90 767 -40 300

Övriga rörelsekostnader -12 502 -2 771

Rörelseresultat 13 877 8 581

Rörelsemarginal 12% 17%
Petrosibirs andel av 

rörelseresultat, 49% 6 800 4 205
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Kommande finansiella rapporter 
 

Bokslutskommuniké januari – december 2016  27 februari 2017 

Årsredovisning 2016   april 2017 

Delårsredogörelse januari – mars 2017  24 maj 2017 

Delårsrapport januari – juni 2017  25 augusti 2017 

Delårsredogörelse januari – september 2017  24 november 2017 

 

Årsstämma 2017       26 maj 2017 

 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Nikolay Millonshchikov, VD, +46 8 407 1850 

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585 

www.petrosibir.com 

  

Petrosibir AB  

Organisationsnummer: 556468-1491 

Hovslagargatan 5B  

SE-111 48 Stockholm 

Tel: +46 8 407 18 50 

www.petrosibir.com 

  

http://www.sheltonpetroleum.com/
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

tkr 2016 2015 2016 2015 2015

Kvarvarande verksamhet

Intäkter 7 338 7 226 18 679 22 517 28 649

Aktiverat arbete för egen räkning 569 450 1 439 1 364 1 890

Råvaror och förnödenheter -3 008 -3 755 -9 646 -12 910 -15 746

Negativ goodwill 0 0 0 0 34 261

Personalkostnader -2 235 -1 566 -8 785 -5 220 -8 480

Övriga externa kostnader -3 798 -1 524 -12 440 -4 638 -6 559

Av- och nedskrivningar -333 -184 -654 -586 -7 557

Rörelsens kostnader -9 374 -7 029 -31 525 -23 354 -4 081

Rörelseresultat -1 467 647 -11 407 527 26 458

Finansiella intäkter 22 294 93 344 229

Finansiella kostnader -35 -49 002 -1 547 -49 002 -74 522

Nettoresultat från andel i intressebolag -553 0 7 370 0 -1 620

Summa finansiella poster -566 -48 708 5 916 -48 658 -75 913

Resultat före skatt -2 033 -48 061 -5 491 -48 131 -49 455

Skatt                                             -1 6 11 18 23

Periodens resultat -2 034 -48 055 -5 480 -48 113 -49 432

Resultat avvecklad verksamhet 0 -32 309 0 -28 758 -110 193

Periodens resultat, koncernen totalt -2 034 -80 364 -5 480 -76 871 -159 625

Övrigt totalresultat

Finansiella tillgångar som kan säljas 0 38 883 0 36 102 36 102

Valutakursdifferenser 12 996 -18 408 33 971 -28 900 42 818

Totala poster som kan omföras eller har 

omförts till periodens resultat 12 996 20 475 33 971 7 202 78 920

Summa totalresultat för perioden 10 962 -59 889 28 491 -69 669 -80 705

Resultat per aktie

Kvarvarande verksamhet -0,07 -2,58 -0,18 -2,58 -2,57

Avvecklad verksamhet 0,00 -1,73 0,00 -1,54 -5,73

Genomsnittligt antal aktier 29 773 862 18 661 247 29 773 862 18 661 247 19 222 928
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

30-sep 30-sep 31-dec

tkr 2016 2015 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 0 6 807 0

Prospekterings- och utvärderingstillgångar 49 959 49 117 45 429

Olje- och gastillgångar 114 519 90 305 83 660

Övriga anläggningstillgångar 272 817 711

Finansiella tillgångar som kan säljas 0 34 756 0

Andel i intressebolag 114 189 0 95 009

Summa anläggningstillgångar 278 939 181 802 224 809

Omsättningstillgångar

Varulager 166 17 132

Kortfristiga fordringar 2 473 3 089 1 245

Likvida medel 27 046 3 559 36 134

Summa omsättningstillgångar 29 685 6 665 37 511

Tillgångar som kommer 

delas ut /  till försäljning 0 79 911 9 616

Summa TILLGÅNGAR 308 624 268 378 271 936

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 283 021 216 629 254 530

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 5 737 5 600 5 341

Övriga avsättningar 345 218 240

Summa långfristiga skulder 6 082 5 818 5 581

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån 0 4 000 4 000

Leverantörsskulder 11 738 1 892 4 050

Övriga skulder 7 783 2 954 3 775

Summa kortfristiga skulder 19 521 8 846 11 825

Skulder som kommer delas ut 0 37 085 -

Summa SKULDER OCH EGET KAPITAL 308 624 268 378 271 936
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Kvarvarande verksamhet 2016 2015 2016 2015 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Före förändring av rörelsekapitalet -1 636 1 083 -9 694 265 -2 054

Förändring av rörelsekapitalet 812 -3 313 2 181 -4 077 4 331

Kassaflöde från den löpande verksamheten -824 -2 230 -7 513 -3 812 2 277

Investeringar i olje- och gastillgångar -3 864 -1 665 -4 693 -5 249 -6 646

Investeringar i prospekterings- och 

utvärderingstillgångar -851 -297 -1 653 -2 821 -4 539

Försäljning av finansiella tillgångar 0 0 8 029 0 0

Investeringar i intresseföretag 0 0 0 0 29 977

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 715 -1 962 1 683 -8 070 18 792

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 4 000 -4 016 4 000 3 750

Periodens kassaflöde -5 539 -192 -9 846 -7 882 24 819

Kassaflöde avvecklad verksamhet 0 3 372 0 9 421 -2 134

Likvida medel vid periodens ingång 32 509 11 742 36 134 13 674 13 674

Periodens kassaflöde -5 539 3 180 -9 846 1 539 22 685

Kursdifferens i likvida medel 75 -850 757 -1 141 -225

Likvida medel vid periodens utgång 27 045 14 072 27 045 14 072 36 134

Likvida medel i avvecklad verksamhet 0 10 513 0 10 513 0

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

tkr 2016 2015

Ingående balans 1 januari 254 530 286 298

Totalresultat för perioden 28 491 -69 669

Utgående balans 30 september 283 021 216 629
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Fakta om Petrosibir 
 

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. 
Bolagets verksamhet i Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna 
Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat 
oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos 
beQuoted med kortnamnet PSIB-B. 

 

Petrosibirs prospekterings- och produktionsportfölj 

Produktion onshore         

  Produkt   Reserver   Intresse- 

andel 

Licens   1P 2P 3P   

Rustamovskoye / Ayazovskoye* Olja 7 23 41 100% 

Rustamovskoye / Ayazovskoye* Gas 1 4 7 100% 

Dinyu-Savinoborskoye Olja 1 3 3 49% 

Sosnovskoye Olja 1 6 6 49% 

Yuzhno-Tebukskoye** Olja 0 0 0 49% 

Summa   10 35 57   

 

Prospektering onshore         

  Produkt Betingade och riskade 

prospektiva resurser 

Intresse- 

andel 

Licens   L M H   

Rustamovskoye Olja 1 4 6 100% 

Aysky Olja 4 13 20 100% 

Suyanovskoye Olja 47 47 47 100% 

Summa   52 64 73   

 

*- Den ursprungliga Rustamovskoye-licensen har delats upp i två licenser: Ayazovskoye – produktionslicens och 

Rustamovskoye – prospekteringslicens. Båda licenserna innehas av Petrosibirs helägda dotterbolag ZAO Ingeo Holding. 

** - Petrosibirs andel av oljereserverna 2P och 3P på Yuzhno-Tebukskoye oljefält är 0,4 miljoner fat olja. På grund av 

avrundningar står det "0" i raden för Yuzhno-Tebukskoye.  

På grund av avrundningar summerar inte alltid kolumnerna i tabellen 

 

Not till reserv- och resursbedömningen 

Alla reserver och resurser i tabellerna anges i miljoner fat oljeekvivalenter netto till Petrosibir. Alla 

beräkningar har genomförts enligt den internationella standarden SPE PRMS med undantag för resurserna 

för Suyanovskoye som är kategori D enligt rysk klassificering. AGR TRACS har genomfört bedömningen för 

Rustamovskoye och Aysky (2014). Geoseis Group har bedömt reserverna för Suyanovskoye (2014). 

Beräkningar Dinyu-Savinoborskoye, Sosnovskoye, Yuzhno-Tebukskoye har genomförts under 2014 av 

Enkonko GeoStream Service Group, som ingår Key Energy Services. 

 

Resurser har en lägre sannolikhet för utvinning än reserver. 

 


