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Statoil A/S
LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Statoil A/S for 2002. Årsrapporten er behandlet og vedtaget
dags dato.
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven og danske revisionsstandarder.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige,
ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets
aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2002.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Købe nhavn, den 13. februar 2003

______________________________________________________________________________________

REVISIONSPÅTEGNING
Til aktionærerne i Statoil A/S.
Vi har revideret årsrapporten for Statoil A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2002.
Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at
udtrykke en konklusion om årsrapporten.
Den udførte revision
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at
årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfat ter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn,
som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores
opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Oplysninger om selskabet
Statoil A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV
Telefon: 70 101 101
Telefax: 70 101 401
Bestyrelse:
Auke Lont (formand)
Einar Hegge
Hasse Stege Geil
Annette Munch
Direktion:
Poul Erik Luxhøj
John Berg
Moderselskab:
Statoil Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, eje randel 100 %
CVR.NR. 56 15 14 19
Dattervirksomheder:
Havnetankbådsrederiet ApS, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, ejerandel
100%
Marineolieselskabet af 31/12-92 A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV, eje randel 100 %
Associerede virksomheder:
Det Grønlandske Olieselskab A/S, Søndre Strømfjord, ejerandel 33,3 %
Interessentskaber:
Brændstoflageret I/S, Københavns Lufthavn, Kastrup, ejerandel 16,7 %
Shell-Statoil-Total I/S, Kastrup, ejerandel 33,3 %
Shell-Statoil Refuelling I/S, Billund, ejerandel 50 %
Revisor:
Ernst & Young
Tagensvej 86
2200 København N
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Statoil A/S
Hovedtal

Statoil A/S

Beløb i mio. kroner

1998

1999

2000

2001

2002

Bruttoomsætning

11.563

12.042

23.631

19.887

15.819

Nettoomsætning

5.713

7.520

15.974

12.652

9.165

43

739

362

14
(7)

Resultat af primær drift

(4)

Resultat af finansielle poster

(127)

(93)

(94)

(66)

Resultat før skat og ekstraordinære poster

(131)

(50)

645

296

7

Skat af årets resultat

67

15

187

(56)

(22)

Resultat af ekstraordinære poster

19

(1.454)

-

-

-

-

57

-

-

-

(45)

(1.432)

832

240

(15)

Skat af ekstraordinære poster
Årets resultat
Totale aktiver

4.341

3.610

5.089

4.071

4.499

Egenkapital

1.393

623

1.455

1.694

1.753

372

219

264

401

419

1.116

970

933

910

858

Investering i materielle anlægsaktiver
Antal medarbejdere i gennemsnit

Nøgletal

Statoil A/S

Beløb i mio. kroner

1998

1999

2000

2001

2002

Overskudsgrad
Resultat af primær drift i procent af nettoomsætning

negativ

1%

5%

3%

0%

Afkastningsgrad
Resultat af primær drift i procent af samlede aktiver

negativ

1%

15%

9%

0%

negativ

negativ

134%

16%

negativ

32%

17%

29%

42%

39%

Egenkapitalens forrentning
Årets resultat i procent af egenkapitalen primo året
Soliditetsgrad
Egenkapital i procent af aktiver

Tallene for 1998 er ikke korrigeret for udspaltningen af Statoil Detailhandel som et selvstændigt selskab.
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Statoil A/S

Ledelsesberetning
STATOIL I DANMARK
Under forskellige navne har Statoil som det ældste danske olieselskab været i markedet for olieprodukter i 113 år. Først som Det
Danske Petroleums Aktieselskab, siden som Dansk Esso A/S og fra
1986 som Statoil A/S.
Statoil A/S er en produktions- og salgsvirksomhed. Produktionen
sker på selskabets raffinaderi i Kalundborg, hvor der årligt oparbejdes op til 5,5 millioner tons råolie og halvfabrikata til færdigraffinerede olieprodukter. Salget sker gennem et landsdækkende net
af sælgere, fra det centrale kundecenter i København og direkte fra
en række havne og lufthavne. Endvidere er der indgået en salgsaftale med Statoil Detailhandel A/S, som markedsfører benzin og
diesel gennem et landsdækkende netværk af servicestationer under
varemærkerne ICA og Statoil.
Statoil A/S leverer energi til private villaejere og til erhvervskunder inden for landbrug, fiskeri, industri, luftfart og servicevirksomhed. I tillæg til olie produkter leverer Statoil elektricitet til industrikunder og træpiller til private og mindre industrivirksomheder fra
egen fabrik i Vejen. Statoil A/S’ markedsføringsaktiviteter i Danmark indgår organisatorisk i det skandinaviske resultatområde
”Nordisk Energi”. På samme måde indgår selskabets raffinaderi i
Kalundborg i resultatområdet ”Forædling” sammen med Statoilraffinaderiet i Mongstad nord for Bergen, Statoils ejerandel i Pernis-raffinaderiet i Rotterdam og Statoils metanolfabrik i Tjeldbergodden i Norge. Ved udgangen af 2002 beskæftigede Statoil A/S,
hvad der svarer til 779 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, fordelt
med 297 på raffinaderiet og 482 i Nordisk Energi.
Statoil i Danmark er organiseret i holdingselskabet Statoil Danmark A/S. Statoil ASA, som Den Norske Stats Oljeselskab a.s. nu
hedder efter delprivatiseringen i juni 2001, ejer 100 % af aktierne i
Statoil Danmark A/S.
Statoil Danmark A/S omfatter datterselskaberne Statoil A/S, hvis
beretning og resultat følger på de næste sider, Statoil Efterforskning & Produktion og Statoil Polska Sp.z.o.o. Statoil Danmark
A/S har desuden 50 % af aktierne i petrokemiselskabet Borealis
A/S, hvis øvrige ejere er det østrigske olie - og gasselskab, ÖMV og
IPIC (International Petroleum Investment Company) i Abu Dhabi.

Kalundborg raffinaderi
Foto : Øyvind Hagen

Statoil tankbil, foto: Statoil

Statoil Efterforskning & Produktion A/S, der siden 1986 har haft
efterforskningsaktiviteter i den danske del af Nordsøen, og som fra
1999 har været operatør på Siri-feltet, solgte i 2002 sine aktiver til
DONG. Alle medarbejdere blev tilbudt ansættelse i DONG, hvilket
størsteparten har accepteret.
Statoil Polska Sp.z.o.o. driver benzinstationer og sælger smøreolie
i Polen.
Servicestationsvirksomheden indgår ikke i regnskabet for Statoil
A/S, da denne del af forretningen i 1999 blev udskilt i et eget selskab under navnet Statoil Detailhandel A/S. Statoil Detailhandel
A/S ejes 100 % af Statoil Detailhandel Skandinavia AS, som igen
ejes 50 % af Statoil ASA og 50 % af den svenske dagligvarekæde
ICA-Ahold AB.

Statoil tekniker
Foto: Øyvind Hagen
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ÅRETS RESULTAT
Det økonomiske resultat i 2002 for Statoil A/S var bestemt ikke tilfredsstillende. Resultatet før finansielle poster m.v. (driftsresultatet) blev på 14 mio. kr., og årets resultat blev på minus 15 mio. kr.
Resultatet dækker over både positive og negative elementer. På negativsiden var resultatet for raffinerings-virksomheden, som internationalt var karakteriseret ved meget svage marginer igennem
stort set hele året. Resultatet af eksportsalget fra raffinaderiet bidrog positivt til resultatet sammen med værdistigningen på lagerbeholdninger.

Årets resultat mio. kr.
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Den traditionelle olieforretning, organiseret i forretningsområdet
Nordisk Energi, levede ikke op til forventningerne, når der ses bort
fra flyforretningen. En af årsagerne var et fyringsoliesalg, der lå
langt under det normale efter atter en mild vinter.
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Resultat af primær drift

RÅOLIE- OG PRODUKTMARKEDERNE
En generel afmatning af verdensøkonomien og truslen om krig i
Irak var de to faktorer, der mest markant prægede prisdannelsen på
råoliemarkedet i det forgangne år. Allerede fra marts måned blev
der i verdensmarkedsprisen indregnet en ”uro-præmie”, som holdt
sig året igennem på mellem 2 og 7 usd pr. tønde råolie. Uden denne ekstrapris, som skyldtes forventningen om, at en krig mod Irak
var uundgåelig, var markedet i det meste af året i balance inden for
det af OPEC fastsatte prisbånd på 22 til 28 usd. Prisen på referenceolien Brent Blend varierede mellem 18 usd lige i begyndelsen af
året og 31,9 usd mod slutningen. Den langvarige strejke i Venezuela, som betød et bortfald af 2,5 mio. tønder olie om dagen, gav et
ekstra pres på råolieprisen mod slutningen af året.
2000

fast kurs
aktuel kurs

Benzinpris 2002
1800

1600

kr/m3

Produktmarkederne afspejlede den samme tendens, og priserne lå
også her højt i årets løb. På grund af det kraftige fald i dollarkursen, oplevede forbrugerne dog ikke så høje priser i danske kroner.
Bortset fra en kort periode i efteråret, der uheldigvis var sammenfaldende med raffinaderiets planlagte nedlukning på grund af vedligeholdelsesarbejde (turn around), var raffineringsmarginerne meget svage igennem hele 2002.

Årets resultat
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DET DANSKE OLIEMARKED
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Olieforbruget
Det samlede olieforbrug i Danmark faldt en anelse i forhold til det
foregående år. Specielt forbruget af fyringsolie var meget lavt. Det
faldt med 10 %, men da 2002 kun var 6 % varmere end foregående
år målt på de såkaldte graddage, kan det konstateres, at olien er
blevet yderligere fortrængt til fordel for andre varmekilder. Benzinsalget var på det nærmeste uændret i forhold til 2001, mens salget af autodiesel (50 ppm) steg med 2 %.
På grund af manglende vand til elkraft i Norge og Sverige, øgede
de danske kraftværker produktionen af el til eksport. Salget af svær
brændselsolie til elværkerne steg derfor med ca. 40 %. Men på
grund af et endnu større fald i forbruget til skibsbunkring faldt det
samlede forbrug af svær brændselsolie med 8 %.
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Stigningen i benzinpriserne blev
begrænset af det heftige fald i
dollarkursen.
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Biobrændsel
Der kunne ikke opnås enighed mellem EU-parlamentet og Kommissionen om en obligatorisk tidsplan for iblanding af biobrændsel
i benzin og diesel til transportsektoren. Det er således fortsat uklart
om den planlagte gradvise indfasning vil træde i kraft i 2005, og i
hvilket omfang den vil basere sig på frivillighed.
Svovlfri diesel
Som det første selskab i Danmark blev Statoil i juli måned klar til
at producere en ny dieselkvalitet, som i praksis er svovlfri og med
et væsentligt reduceret indhold af aromater. Med færdiggørelsen af
et såkaldt ”Synflex-anlæg” - en investering på 400 mio. kr - på
selskabets raffinaderi i Kalundborg, er Statoil allerede nu i stand til
at levere den dieselkvalitet, som fra 2005 skal være tilgængelig i
hele EU. Hvor den eksisterende diesel indeholder 50 ppm svovl
(50 g pr. ton), indeholder den ”svovlfri” diesel højst 10 ppm svovl.
Den giver færre dieselpartikler i udstødningen og øger virkningsgraden på partikelfiltre betragteligt.
Forudsætningen for en tidlig introduktion af den nye og bedre kvalitet i Danmark er, at der indføres en afgiftsdifferentiering til fordel
for produktet, fordi produktionen er forbundet med ekstraomkostninger. En sådan afgiftsdifferentiering vil tilskynde alle til at skifte
til den svovlfri diesel og således sikre en hurtig konvertering.
At tilbyde den bedre kvalitet parallelt med den eksisterende er ikke
aktuelt, da det vil forudsætte betydelige investeringer i servicestationer og truckanlæg, som ikke kan retfærdiggøres inden for den 2årige periode, før kvaliteten i 2005 bliver standard.

Svovlfri diesel fra raffinaderiet
i Kalundborg.
Foto: Leif Berge

Trods stor fokus på dieselpartikler og partikelfiltre har der ikke været politisk vilje til at indføre en afgiftslettelse, fordi miljøministeriets beregninger viste, at den samfundsøkonomiske fordel ved en
hurtig introduktion ikke kan opveje merudgifterne til en afgiftsle ttelse på produktet. Statoil er derfor henvist til at eksportere det renere produkt til lande, hvor afgiftsdifferentiering allerede er en realitet.
Enkeltskrogede tankskibe
I forlængelse af ”Prestige”-ulykken, der forurenede den Nordspanske kyst med svær brændselsolie, fik debatten om sikkerhed ved
skibstransport af olie nyt liv. Ved EU-topmødet i København blev
der opnået enighed om en hurtig udfasning af enkeltskrogede tankskibe. Mens de afventer EU-lovgivning til regulering af tankskibstransporten, har enkelte unionslande iværksat nationale restriktioner for anvendelse af enkeltskrogede skibe. Senest har også den
danske erhvervsminister sammen med Søfartsstyrelsen udarbejdet
en hensigtserklæring, som Statoil har tilsluttet sig. Statoil mener, at
reguleringen af området bør ske i internationalt regi og være gældende for alle. Hensigtserklæringen betyder i store træk, at Statoil
fastholder sin praksis med at anvende dobbeltbundede og dobbeltskrogede skibe til transport af råolie og svær brændselsolie.

Navion Britannica
Foto: Sealand
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STATOIL PÅ DET DANSKE MARKED
Samlet set voksede Statoil i oliemarkedet, målt både i volumen og i
markedsandel. Salget af gas- og dieselolie voksede med 7.000 m3
til 943.000 m3 i et marked, der faldt med 80.000 m3.
Villamarkedet
Salget af fyringsolie til villakunder er fortsat faldende. Selvom takten er aftagende, sker der fortsat en konvertering fra olie til naturgas, fjernvarme og biobrændsel. Derfor er det glædeligt at konstatere, at antallet af aktive villakunder i Statoil forblev uændret fra
årets begyndelse til dets slutning. Det betyder at Statoils markedsandel blev styrket, selv om salget på grund af de meget lune vintermåneder i begyndelsen af året var skuffende. En af årsagerne til
den styrkede markedsposition var udvidelsen af samarbejdet med
Haahr Benzin. Hvor samarbejdet hidtil havde omfattet salg af fyrings- og dieselolie til kunder øst for Storebælt, blev det pr. 1. juni
udvidet til også at omfatte kunder vest for Storebælt.
En anden årsag var utvivlsomt lanceringen af MaxPrisen over for
private kunder. I et marked præget af usikkerhed og turbulens blev
produktet vel modtaget blandt kunderne. Ca. 5 % af Statoils villakunder har med en MaxPris-aftale sikret sig mod prisstigninger,
mens de fortsat vil høste fordel af prisfald. Også salget af markedets eneste svovlfattige fyringsolie, Templus Blå, udviklede sig positivt.

Tankvognschauffør i aktion
Foto: Statoil

Transport
Positionen i transportsegmentet blev yderligere styrket i 2002. Der
er følgende tre væsentlige årsager til dette :
1. Truckstationsnetværket er nu komplet med åbningen af anlæg i Køge, Odense og Randers.
2. Den fortsatte udvikling af Routex-samarbejdet betyder, at
Statoil også internationalt har et stærkt koncept.
3. Transportkunderne har taget Statoils unikke tilbud om
MaxPris til sig. MaxPris-aftalerne omfatter nu 18 % af totalvolumenet i transportsegmentet.
Væksten i transportsegmentet er sket samtidig med, at kredittab er
blevet reduceret. Indtjeningen i dette konjunkturfølsomme segment
er derfor forbedret.

Statoils stand på AgromekM essen. Foto: Statoil

Landbrug
På dette vigtige område, som kun i begrænset omfang påvirkes af
alternativ energiforsyning, har Statoil formået at fastholde sit
salgsvolumen. Som alternativ eller supplement til fyringsolien er
der desuden voksende interesse for Statoils træpiller hos landbrugskunderne.
Industri
Inden for industrisegmentet har markedsføringen af CimCools
avancerede køle - og smøremiddelprogram bidraget væsentligt til,
at Statoil fremstår som en af markedets mest attraktive samarbejdspartnere. Med styrkede relationer og en fastholdt markedsandel tegner det gode perspektiver for fremtiden.

Statoil-smøreolie.
Foto: Statoil
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Værksteder
I 2002 blev Statoils værkstedskoncept færdigudviklet, og Statoil
kan nu tilbyde færdige løsninger til såvel de mærkebundne værksteder som de fri. Det har betydet en styrkelse af positionen også i
dette segment. Værkstedskonceptet består af alt lige fra professionelt smøreudstyr, automatisk fjernpejling og levering over lysskilte
og beklædning til smøremærker og salgsdisplays. Den største samarbejdspartner blandt de mærkebundne værksteder er Peugeot.
Statoil-Peugeot-samarbejdet er blandt andet synliggjort gennem
Statoil-Peugeot Motorsport, som atter dominerede DTC-serien –
med Jason Watt som samlet vinder.
Statoil som total energileverandør
Markedet for træpiller udviklede sig fortsat positivt i det forgangne
år. Det var tilgangen af råvarer, der begrænsede væksten i forbruget af denne miljørigtige energibærer, som fortsat er fritaget for afgifter.
Også Statoil blev ramt at manglen på råvarer, og først i løbet af
foråret blev der sikret en stabil og langsigtet forsyning. Fabrikken i
Vejen kunne herefter fremvise adskillige produktionsrekorder, men
det manglende salg i begyndelsen af året resulterede i et betydeligt
indtægtsbortfald.

Statoil-Peugeot Motorsport
Foto: Statoil

Der var hektisk aktivitet blandt aktørerne på el-markedet op til den
fuldstændige liberalisering ved indgangen til 2003. Statoil indgik
en alliance med Nordvestsjællands Energiforsyning (NVE), hvorefter Statoil som agent kan tilbyde el til sine oliekunder og NVE
olie til sine elkunder. Hermed trækker Statoil på NVE’s velfungerende administration, og NVE på Statoils landsdækkende salgs- og
markedsføringsapparat. Tilskynde lsen for den private forbruger er
imidlertid begrænset, fordi den frie el udgør så lille en del af den
samlede elpris.
Samarbejdet med elhandelsselskabet Elektra blev udvidet i 2002,
så at Statoil nu kan tilbyde sine erhvervskunder en række af de mere avancerede produkter, herunder futures og optioner. Over for
virksomhedernes indkøbere var det et vanskeligt salgsarbejde, når
de skulle sammenligne de voldsomt stigende priser på elmarkedet
med de eksisterende aftaler, hvor prisstigningerne endnu ikke var
slået igennem.

Træpiller fra Statoils
fabrik i Vejen.
Foto: Statoil

Statoil Gazelle A/S

Statoil Gazelle, et joint venture mellem Statoil og Naturgas Fyn,
blev undfanget i 2002 og forløst med offentliggørelsen den 5.
marts 2003. Selskabet skal landsdækkende markedsføre og sælge
naturgas når markedsåbningen for private bliver en realitet i januar
2004. Hermed har Statoil taget endnu et vigtigt skridt i retning mod
at blive totalleverandør af energi i Danmark.
Raffinaderiet i Kalundborg
Den væsentligste enkeltfaktor til forklaring af det utilfredsstillende
resultat i 2002 skal findes på raffinaderiet i Kalundborg. Den gennemsnitlige raffineringsavance var i 2002 på 2,2 usd pr. tønde mod
3,6 året før (FCC), og den samlede produktoparbejdning på 4,6
mio. tons var lavere end forventet. I kombination med den mest
omfattende og omkostningstunge turn around (nedlukning på
grund af vedligeholdelse), der nogensinde er gennemført på raffinaderiet, betød det at raffinaderiets resultat var mere end 300 mio.
kr. under budgettet.

Foto : Øyvind Hagen
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Blandt de positive begivenheder var færdiggørelsen af Synflexanlægget, der både tidsmæssigt og beløbsmæssigt blev holdt inden
for de budgetterede rammer. Af raffinaderiets samlede investeringer på 327 mio. kr. androg færdiggørelsen af Synflex-anlægget 138
mio. kr.
Den Kalundborgbaserede støtteorganisation for off-shore-aktiviteterne på Siri-feltet blev afviklet i andet halvår. Det skete som
konsekvens af, at Statoil solgte sine danske nordsøaktiviteter til
DONG. I den forbindelse blev antallet af medarbejdere på raffinaderiet reduceret med ca. 40 personer.
HELSE, MILJØ OG SIKKERHED (HMS)
Overalt hvor Statoil er repræsenteret, er HMS-arbejdet højt prior iteret. I alle afdelinger af koncernen tillægges HMS-resultaterne således samme vægt som de økonomiske resultater. Statoil har den
holdning, at alle uheld kan undgås ved at forebygge og tilrettelægge arbejdet efter forholdene. Det er en meget vigtig lede lsesopgave
at få forankret denne holdning blandt alle medarbejdere.
I det følgende vises resultaterne af HMS-arbejdet separat for Kalundborg raffinaderi og Nordisk Energi.
Raffinaderiet
Helse/sikkerhed
Kalundborg raffinaderi oplevede i 2002 en tragisk arbejdsulykke
med dødsfald til følge. På baggrund af ulykken, som berørte hele
organisationen dybt, er der taget skridt til en systematisk gennemgang af sikkerhedsarbejdet, og der vil blive arbejdet ihærdigt for at
opnå mindst samme gode sikkerhedsresultater som tidligere. Antallet af fraværsskader og personskader i alt var henholdsvis 5 og 17
mod det foregående år, hvor tallene var henholdsvis 5 og 12.

Synflex-anlægget der nu producerer svovlfri diesel.
Foto: Statoil

Miljø
På årsbasis har raffinaderiets udledning af stoffer til Kalundborg
fjord ligget under de grænser, som Vestsjællands Amt har fastsat,
med undtagelse af enkelte afvigelser på døgnbasis af kvælstof, som
Statoil arbejder på at undgå fremover.
Udledningen til luft af CO2 , SO2 , NOx og flygtige organiske forbindelser (VOC) har ligget under de af myndighederne fastsatte
grænser. Kalundborg raffinaderis grønne regnskab, hvor bl.a.
ovenstående er detaljeret beskrevet, kan rekvireres på
www.statoil.dk fra den 1. juni 2003.
Nordisk Energi
For forretningsområdet Nordisk Energi var der i 2002 fremgang
inden for næsten alle målsætninger vedrørende HMS.
Helse/sikkerhed
Antallet af personskader med fravær blev reduceret fra 6 til 4, og
selv om det er 4 for mange, er det et skridt i den rigtige retning.
Antallet af personskader uden fravær forblev uændret på 4 i forhold til 2001.

ATS-anlægget omdanner
svovl fra produktionen
til flydende gødning.
Foto: Øyvind Hagen
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Trafikkampagnen ”Fortæl, hvordan jeg kører” var uden tvivl medvirkende til at bringe antallet af trafikuheld ned fra 12 i 2001 til 9 i
2002. Streamere placeret bag på tankbilerne opfordrede medtrafikanter til at ringe på det anførte telefonnummer og fortælle, om
chaufføren kørte godt eller skidt. Mere end 90 % af de modtagne
opkald var positive tilkendegivelser om hensynsfuld og fornuftig
kørsel.
Miljø
Frekvensen for oliespild (antal spild pr. 10.000 leverancer) blev reduceret med så meget som 35 % fra 2001 til 2002 – antalsmæssigt
fra 72 til 52.
Statoil er langt fremme, når det gælder renere udstødning fra tankbiler. Siden 1999 er samtlige nybyggede tankbiler (15 ud af i alt 63
tankbiler) blevet forsynet med partikelfiltre, der reducerer partikeludslippet med ca. 95 %.
Indsatsen for at sælge CO2-neutral energi i form af træpiller blev
forstærket i 2002. Da problemerne med tilgang af råvarer til fabrikken i Vejen var løst, stabiliserede produktion og salg sig på et
niveau der svarer til ca. 40.000 tons piller på årsbasis.

Trafikkampagnen ” Fortæl,
hvordan jeg kører!”
Foto : Statoil

Der udarbejdes hvert år en HMS-rapport, med data fra de lande,
hvor Statoil markedsfører sine produkter. Rapporten bliver tilgængelig på www.statoil.dk fra den 1. juni 2003.
MEDARBEJDERE / VIDENSRESSOURCER
Statoil er en virksomhed, der har som mål at have og fortsat tiltrække dygtige medarbejdere, og derfor er personalepolitikken er
en strategisk hjørnesten.
Statoil-koncernen har stor opmærksomhed rettet mod personaleområdet, fordi personalet betragtes som en af de vigtigste parametre i
bestræbelserne på at få forbedret konkurrenceevnen. Blandt
nøgleområderne er kontinuerlig kompetenceudvikling – både hvad
angår fagspecifik kunnen, ledelsesmæssige færdigheder og ITkundskaber.

Medarbejdere arbejder
med temaet ”en attraktiv arbejdsplads”
Foto : Statoil
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2002 blev året, hvor ledelsen i Nordisk Energi introducerede et
program, som understøttede den strategiske plan. Programmet
hed RUSK (Rentabilitet, Udvikling af medarbejdere, Styrkelse af
markedsposition, Kunden i fokus). Det primære formål var at
sætte fokus på de væsentligste mål. Ingredienserne var månedsmøder med ledergruppen, udgivelse af en månedspjece, samt en
årsbonus på kr. 12.000 til alle medarbejdere, hvis målene blev
nået. En tilsvarende bonusordning gjaldt for raffinaderiets medarbejdere.

Statoil har igennem mange år valgt at udvikle sine egne lederkandidater, hvilket sker igennem et veletableret rotationsprogram, hvor kandidater med en videregående uddannelse roterer i
forskellige stillinger hvert 2.- 3. år. Af naturlige årsager ansættes
kandidater med en teknisk uddannelse primært på raffinaderiet,
mens der er en overvægt af økonomiske kandidater til selskabets
hovedkontor i København.

Aldersfordeling
31. dec. 2002

NORD. ENERGI
RAFF.

160
140

fuldtidsansatte

Der var også fokus på ledelse i selskabet. Værktøjet hed PULS
(Program for Udvikling af Lederskab i Statoil). Formålet her var
både at støtte RUSK -indsatsen, og at få bygget bro fra de afdelingsspecifikke mål til de overordnede mål. Alle hovedafdelinger
var gennem et PULS-forløb, hvor lederne sammen med deres
medarbejdere fik en fælles forståelse af deres bidrag til målo pfyldelsen. Generelt har forløbet skabt et meget større engagement
og givet medarbejderne en stærkere følelese af ejerskab. De indhentede erfaringer vil blive brugt i det videre arbejde med holdningsbearbejdning. I en fremtid med konstant forandring bliver
forandringsvilje, nytænkning, tillid og medansvarlighed nogle af
nøglepunkterne i videreudviklingen af Statoils ledelse og medarbejdere.
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Figur 1 : Aldersfordelingen
i Statoil A/S

I perioden 2001 – 2002 har Statoil været igennem en periode
med tilpasning af medarbejderantallet til den konkurrencesituation, som selskabet står i. I slutningen af 2001 var der i alt 883 ansatte i Statoil – fordelt med 341 personer på raffinaderiet og 542 i
resten af selskabet, mens disse tal ultimo 2002 var faldet til henholdsvis 297 personer på raffinaderiet og 482 ansatte i den øvrige
del af Statoil.

RAFF.

Kønsfordeling
2001/2002

STATOIL A/S EX. RAFF.
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Gennemsnitsalderen i Statoil pr. 31.12.2002 var 42,1 år – en
mindre stigning i forhold til året før, hvor gennemsnitsalderen
var 41,7 år. Se aldersfordelingen i figur 1.
Statoils medarbejdere har en gennemsnitlig anciennitet på 11,3
år, og selskabet er karakteriseret ved, at medarbejderne bliver i
mange år – således har 171 ansatte ud af det samlede antal på
779 ansatte været ansat i mere end 20 år.
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Et andet fokusområde i Statoil er ligestilling mellem mænd og
kvinder hvad angår lederpositioner. Statoilkoncernen har fastlagt
en målsætning om, at mindst 20 % af lederstillingerne skal bestrides af kvinder. I Danmark er vi over denne målsætning, idet
der totalt set er 44 lederpositioner i Statoil ekskl. Raffinaderiet,
og 11 af disse er besat af kvinder - altså en andel på 25%.
Den totale kønsfordeling i Statoil pr. 31. december 2002 er 32%
kvinder og 68% mænd. Se kønsfordelingen i figur 2.

k 2001

k 2002

Figur 2 : Kønsfordelingen
i Statoil A/S

m 2001

m 2002
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DET ØKONOMISKE RESULTAT
Årets resultat på minus 15,6 mio. kr. overføres til næste år.
FREMTIDEN
Krigen i Irak, der blev en realitet den 20. marts 2003, betyder ud
over den menneskelige tragedie, at der fortsat vil være stor nervøsitet og usikkerhed om forsyningssituationen i oliemarkedet.
Det står stadig hen i det uvisse, om strukturen på det internationale oliemarked vil ændre sig radikalt i forlængelse af krigen. Et
af de ubesvarede spørgsmål er, om der efter krigen fortsat vil være et enigt og handlekraftigt OPEC, der kan kontrollere udbuddet
af og dermed prisen på råolie. Den økonomiske vækst i verden
efter krigen i Irak vil i høj grad afhænge af stabiliteten i oliemarkedet og prisniveauet for råolien.
Bestræbelserne i Statoil A/S på at involvere og engagere alle
medarbejdere i strategi- og målsætningsarbejdet fortsætter i
2003. Sammen med den trimning af medarbejderstyrken, som er
gennemført over de sidste par år, betyder det, at selskabet nu står
godt rustet til at opnå de positive resultater, som er forventet i
budgettet for 2003.
Raffinaderiet er fortsat blandt de mest energieffektive i sin kla sse. Der vil i den kommende tid være et naturligt fokus på at optimere arbejdsprocesser og –rutiner med særlig vægt på de sikkerhedsmæssige aspekter. Efterfølgende vil en målrettet uddannelsesindsats blive gennemført for at sikre, at rutinerne indarbe jdes systematisk i medarbejdernes hverdag. Ud over en forbedret
personsikkerhed vil dette arbejde uden tvivl lede til større effektivitet.
Både fyringsoliesalget og raffinaderimarginerne har fra årsskiftet
rettet sig, så indeværende år foreløbig tegner pænt. Landsdækkende priskrige, der også har bredt sig til diesel, kan imidle rtid
svække avancen mærkbart.

Foto: Statoil
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Statoil A/S er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed.
I henhold til årsregnskabslovens § 112, stk. 1,
er der ikke udarbejdet koncernregnskab for
Statoil A/S- koncernen. Årsregnskabet for
Statoil A/S og tilknyttede dattervirksomheder
indgår i koncernregnskabet for Statoil Danmark A/S.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at selskabet vil opnå fremtidige økonomiske fordele, og aktivets værdi kan måles
pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at selskabet skal afgive fremtidige
økonomiske fordele, og værdien af forpligte lsen endvidere kan måles pålideligt.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens
af årsregnskabsloven af 2001 ændret på følgende områder:

Aktiver og forpligtelser måles som udgangspunkt til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver regnskabspost nedenfor.

Omkostninger til vedligeholdelse (turn around)
af raffinaderiudstyr indregnes som aktiv og afskrives over den forventede levetid. Tidligere
blev der løbende hensat til udskudt vedligeholdelse. Ændringen indebærer en positiv påvirkning af årets resultat før skat med 19,9
mio. kr. og af årets resultat med 13,9 mio. kr.
Egenkapitalen pr. 31. december 2002 er øget
med 139,6 mio. kr.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta indregnes til
transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs
og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle omkostninger eller indtægter.

Udviklingsomkostninger indregnes, når visse
kriterier er opfyldt, under immaterielle anlægsaktiver til kostpris. Herefter måles de færdiggjorte og ibrugtagne udviklingsprojekter til
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Hidtil er udviklingsomkostninger blevet indregnet som omkostning i resultatopgørelsen. Ændringen indebærer en positiv påvirkning af årets resultat før skat med
17,4 mio. kr. og årets resultat med 12,1 mio.
kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2002 forøges med 12,1 mio. kr.
Den akkumulerede virkning af de nævnte
praksisændringer udgør en forøgelse af årets
resultat før skat med 37,3 mio. kr. Årets skat af
praksisændringerne andrager -11,3 mio. kr.,
således at årets resultat efter skat er forøget
med 26,0 mio. kr. Aktiverne er øget med 152,7
mio. kr., mens egenkapitalen pr. 31. december
er øget med 151,7 mio. kr.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt
med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, regnskabsmæssige afskrivninger og nedskrivninger.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, der ikke er afregnet på
balancedagen, omregnes til balancedagens
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs
og kursen på tidspunktet for regnskabspostens
opståen indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af olieprodukter og
serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen
på faktureringstidspunktet, såfremt indtægten
kan opgøres pålideligt og forventes realiseret.
Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms,
afgifter og med fradrag af kunderabatter i
forbindelse med salget.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at generere årets
nettoomsætning. Under produktionsomkostninger indregnes tillige energiomkostninger,
fragt, serviceydelser samt vedligeholdelsesomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for
indregning som aktiv i balancen.
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Distributionsomkostninger
Som distributionsomkostninger indregnes omkostninger medgået til distribution af solgte
olieprodukter i året samt til gennemførelse af
salgskampagner og lignende. Endvidere in dregnes lønninger til salgs- og marketingpersonale, reklameomkostninger samt afskrivninger.

Selskaberne i STATOIL DANMARKkoncernen er sambeskattede. Den beregnede
selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber efter fuldstændig-fordelingmetoden.

Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes årets
omkostninger til ledelse og administration af
selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler
kontorholdsomkostninger m.v. samt afskrivninger på udstyr til administrativt brug.

Balancen

Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og –omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til selskabets hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle
og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab
vedrørende tilgodehavender, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtægter
og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Renteomkostninger og øvrige omkostninger til
finansiering af køb og fremstilling af materie lle anlægsaktiver indregnes ikke i balancen,
men indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen.
Selskabsskat og udskudt skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat,
hensættelse til udskudt skat og skat vedrørende
tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen.
Skat af posteringer direkte på egenkapitalen
indregnes på egenkapitalen.
Hensættelse til udskudt skat, der primært vedrører varebeholdninger, varedebitorer, samt
forskellene mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af anlægsaktiver, måles efter den balanceorie nterede gældsmetode til den
på regnskabsafslutningstidspunktet gældende
selskabsskatteprocent. Udskudt skat kan være
et aktiv, men optages alene i regnskabet som
sådant, såfremt det vurderes som sikkert, at beløbet inden for en overskuelig fremtid kan udnyttes.

Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger til lønninger, gager samt afskrivninger, der
direkte eller indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og som opfylder in dregningskriterie rne.
Udviklingsomkostninger måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den nedskrevne værdi.
Indregnede udviklingsomkostninger afskrives
lineært efter afslutningen af udviklingsarbejdet
over den vurderede økonomiske levetid.
Goodwill
Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser, indregnes under immaterielle aktiver og afskrives over den forventede
økonomiske levetid, der bestemmes på basis af
ledelsens erfaringer inden for det givne forretningsområde. Den regnskabsmæssige værdi af
goodwill vurderes løbende og nedskrives over
resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettobetalinger fra den aktivitet, som
goodwill knytter sig til.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på
følgende forventninger til aktivernes levetider:
Udviklingsprojekter
Goodwill

5 - 20 år
5 - 10 år

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
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Afskrivningsgrundlaget er kostpris reduceret
med forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til
ibrugtagning. Ved større raffinaderiprojekter
omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte
lønforbrug samt en andel af indirekte produktionsomkostninger (IPO), der består af omkostninger til egen arbejdskraft.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på
følgende forventninger til aktivernes levetider:
Bygninger og tanke
Tekniske anlæg og maskiner
Driftsmidler og inventar

20 - 50 år
10 - 20 år
4 - 10 år

Småanskaffelser under kr. 10.100 udgiftsføres
i anskaffelsesåret.
Afskrivninger udgiftsføres under henholdsvis
vareforbrug og produktionsomkostninger,
salgs- og distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger på basis af anvendelsen af aktiverne.
Leasing
Aftaler, hvor Statoil A/S reelt opnår eller bevarer alle væsentlige risici og fordele forbundet
med ejendomsretten er et aktiv (finansielle le asingkontrakter), og indregnes i balancen som
et materielt anlægsaktiv. Under forpligtelser
indregnes en gæld, der modsvarer en kapitaliseret restleasingforpligtelse. Leasingydelsens
rentedel indregnes over kontraktens løbetid i
resultatopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
Resultatopgørelsen
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat før skat efter eliminering af intern
avance og tab. Andel i dattervirksomheders
skat indregnes under posten skat af ordinært
resultat.
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomhe-

ders resultat efter skat under posten indtægter
af kapitalandele i associerede virksomheder.
Balancen
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den
forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.
Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre
værdi indregnes i balancen til nul kr. Et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder
nedskrives med moderselskabets andel af den
negative regnskabsmæssige indre værdi i det
omfang, at det vurderes uerholdeligt. Såfremt
den regnskabsmæssige negative indre værdi
overstiger et tilgodehavende, indregnes det resterende beløb som en hensat forpligtelse i den
udstrækning, at moderselskabet er forpligtet til
at dække dattervirksomhedens negative egenkapital.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervir ksomheder og associerede virksomheder overføres til egenkapitalen under posten reserve for
nettoopskrivning efter indre værdis metode i
det omfang, den regnskabsmæssige værdi
overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af
goodwilla fskrivninger.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede
virksomheder er optaget i balancen til nominel
værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til nettorealisationsværdien til
imødegåelse af forventede tab på kundefordringer.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter
”først ind – først ud” –princippet (fifo). I tilfælde, hvor kostprisen er højere en nettorealisationsværdien, nedskrives værdien af varebeholdninger til denne lavere værdi.
Kostpris for råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpe-
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materialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder in direkte materialer og
løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på
de i produktionsprocessen benyttede maskiner,
bygninger og udstyr samt omkostninger til
administration og ledelse.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger
opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger samt omkostninger, der
afholdes for at gennemføre salget.
Egenkapital
Posteringer direkte på egenkapitalen er foranlediget af ændringer i anvendt regnskabspraksis for regnskabsmæssig behandling af omkostninger til vedligeholdelse af teknisk raffinaderiudstyr samt udviklingsomkostninger,
ligesom virkningen heraf på skat af årets resultat er indarbejdet.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til fjernelse af forurening samt hensættelse til negativ egenkapital i fuldt ud ejede
dattervirksomheder i den udstrækning, den negative egenkapital overstiger eventuelle tilg odehavender i dattervirksomheder.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fra driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets
samlede forskydning i likvide midler samt likvide midler ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som
årets nettoresultat korrigeret for ikke-likvide
poster, forskydning i driftskapital, andre reguleringer samt selskabsskat.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter betalinger for køb og salg af aktiviteter
samt køb og salg af immaterielle - og materie lle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter ændring i størrelse af aktiekapital, optagelse af nye lån eller forøgelse af eksisterende
lån, afdrag på rentebærende gæld samt eventuelt udbytte til ejerne.
Likvide beholdninger
Likvide poster omfatter kontanter samt in dskud til fri disposition i pengeinstitutter.

Nøgletal
Nøgletallene i hoved- og nøgletalsoversigten er beregnet som følger:

Overskudsgrad

Resultat af primær ordinær drift x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat af primær ordinær drift x100
Aktiver

Egenkapitalens forrentning

Årets resultat x100
Egenkapital primo

Soliditetsgrad

Egenkapital x 100
Aktiver
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Resultatopgørelse for 01.01.2002 - 31.12.2002

Note
Beløb i 1000 kr.
Bruttoomsætning
Afgifter og moms m.v.
1

19.887.106
(7.234.848)

Nettoomsætning

9.165.041

12.652.258

- heraf salg i Danmark
- heraf exportsalg

5.705.804
3.459.237

7.519.855
5.132.403

(8.762.698)

(11.895.050)

Bruttoresultat

7
8

Salgs- og distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsindtægter
Indtægter af kapitalandele i:
Tilknyttede virksomheder (før skat)
Associerede virksomheder (efter skat)
Resultat før finansielle poster m.v.

3
4

402.343

757.208

(478.246)
(75.057)
165.494

(622.681)
(77.088)
310.856

(401)
(541)

(6.461)
110

13.592

361.944

11.551
(46.396)
28.296

44.185
(113.703)
3.442

7.043

295.868

Skat af ordinært resultat
Regulering vedrørende tidligere år

(3.177)
(19.447)

(43.453)
(12.429)

Årets resultat

(15.581)

239.986

Renteindtægter m.m.
Renteudgifter m.m.
Kursregulering af fremmed valuta
Resultat før skat

5

2001

15.819.124
(6.654.083)

Vareforbrug og produktionsomkostninger

2

2002

Overskudsdisponering:
Årets resultat
Egenkapitalregulering vedr. tidligere år
Overført fra sidste år

(15.581)
74.437
(81.153)

Til disposition

(22.297)

Der af bestyrelsen foreslås fordelt således:
10

Overført til reserve for nettoopskrivning efter
den indre værdis metode:
Tilknyttede virksomheder
Assoccierede virksomheder
Overførsel til næste år

(22.297)
(22.297)
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Balance pr. 31.12.2002

Aktiver

Note

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver:
Goodwill
Erhvervede rettigheder

7.119
8.771

65.044

15.890

520.872
1.482.717
173.765
164.860

525.995
1.087.967
154.047
344.845

2.342.214

2.112.854

0
3.619
10
8.416

312
3.809
552
17.693

12.045

22.366

2.419.303

2.151.110

306.471
288.543

217.829
224.091

595.014

441.920

51.667
1.295.098
45.599
34.165
11.907

103.184
1.108.855
141.603
37.380
6.125

1.438.436

1.397.147

46.583

80.630

Omsætningsaktiver ialt

2.080.033

1.919.697

Aktiver ialt

4.499.336

4.070.807

Materielle anlægsaktiver:
Grunde, bygninger og tanke
Tekniske anlæg og maskiner
Driftsmateriel og inventar
Anlæg under opførelse
6

8

2001
1000 kr.

14.031
51.013

6

7

2002
1000 kr.

Finansielle anlægsaktiver:
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Tilgodehav. hos tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder
Andre tilgodehavender

6
Anlægsaktiver ialt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger:
Råvarer og hjælpematerialer
Færdigvarer og handelsvarer

Tilgodehavender:
Udskudt skat
Varedebitorer
Tilgodehav. hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger
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Balance pr. 31.12.2002

Egenkapital og gæld

Note

Egenkapital

Aktiekapital
Overkursfond
Opskrivningshenlæggelser
Overført til næste år

2002
1000 kr.

2001
1000 kr.

710.000
1.051.000
14.487
(22.297)

710.000
1.051.000
14.487
(81.153)

1.753.190

1.694.334

0
7.035

1.202
101.425

7.035

102.627

0

200.000

0

200.000

786.339
1.151.940
277.494
3.842
497.342
22.154

169.967
1.097.295
296.254
1.871
457.410
51.049

2.739.111

2.073.846

Gæld ialt

2.739.111

2.273.846

Egenkapital og gæld ialt

4.499.336

4.070.807

10

Hensatte forpligtelser
11
12

Pensionsbidragsforpligtelser
Andre hensættelser

Gæld
Langfristet:
Gæld til tilknyttede virksomheder
9

Kortfristet:

5

13

Bankgæld
Gæld til tilknyttede virksomheder
Varekreditorer
Selskabsskat
Skyldige offentlige afgifter
Anden gæld

Forpligtelser
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Pengestrømsopgørelse

2001

Note

240
(7)
355
(155)
433
47
(113)

Beløb i millioner kroner
Årets resultat
Datterselskabers resultat
15 Reguleringer
16 Ændring driftskapital

2002
(15)
0
208
428

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende

621
12
(46)

367
(15)

Pengestrømme fra ordinær drift
Betalt selskabsskat

587
(4)

352

Pengestrømme fra driftsaktivitet

583

(401)
52
0
1

Investeret i anlægsaktiver
Afhændede anlægsaktiver
Indbetaling langfristede tilgodehavender
Salg af kapitalandel

(419)
2

(348)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

(417)

170
(720)

Fremmedfinansiering
Afdrag på langfristet gæld

(200)

(550)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

(200)

(546)
627

Ændring i likvider
Likvider 1. januar

81

Likvider 31. december

Den norske stats oljeselskab a.s. årsberetning 2002
kan bestilles ved henvendelse til STATOIL A/S, informationsafdelingen
Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV.

0

(34)
81
47
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Note
Beløb i 1000 kr.

1

2001

5.621.439
3.459.237
84.365

7.425.041
5.132.403
94.814

9.165.041

12.652.258

1.760
9.791

33.286
10.899

11.551

44.185

(44.254)
(2.142)

(96.468)
(17.235)

(46.396)

(113.703)

Nettoomsætning
Salg af olieprodukter på
det danske marked
Eksport af olieprodukter
Andet salg på det danske marked

2

2002

Andre driftsindtægter
Omfatter diverse serviceydelser , lejeindtægter,
serviceydelser udført for tilknyttede virksomheder m.v.,
samt fortjeneste ved salg af fast ejendom.

3

Renteindtægter m.m.
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre renteindtægter

4

Renteudgifter m.m.
Renteudgifter til tilknyttede virksomheder
Andre renteudgifter

Nettoomsætning

Olieprodukter Danmark
Andet salg Danmark
Eksport

Finansielle poster - netto

Tilknyttede virksomheder
Andet
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Note
Beløb i 1000 kr.

5

2002

2001

Selskabsskat
Betalt selskabsskat i året

4.156

15.234

383
(4.000)
(34.358)
34.640
158

22.424
(1.871)
(64.044)
0
38

(3.177)

(43.453)

Regulering af selskabsskat vedrørende foregående år
Regulering af tidligere års hensættelse til udskudt skat

(2.288)
(17.159)

(10.849)
(1.580)

Regulering vedrørende tidligere år

(19.447)

(12.429)

Den udskudte skat i balancen sammensætter sig således:
Kortfristet, primært vedrørende varebeholdninger og
reserve for debitorer
Langfristet, primært vedrørende afskrivninger
på materielle anlægsaktiver

(29.872)

(40.020)

(21.795)

(63.164)

Udskudt skat - total (aktiv)

(51.667)

(103.184)

345.356
41.827
4.687

351.692
34.556
3.788

391.870

390.036

3.057
70

4.416
70

3.127

4.486

858

910

1.250
1.482

1.200
1.691

2.732

2.891

Skatterefusioner mellem sambeskattede koncernselskaber
Betalbare skatter
Regulering af udskudt skat
Heraf reguleret over egenkapitalen
Datterselskabers skat
Skat af ordinært resultat

Noter, hvortil der ikke henvises i regnskabet
Personaleudgifter specificeres således:
Lønninger
Pensioner
Andre udgifter til social sikring

Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion
specificeres således:
Lønninger, direktion
Bestyrelseshonorar

Gennemsnitlige antal ansatte

Honorar til revisionsvirksomhed
Honorar for lovpligtig revision
Honorar for andre ydelser end lovpligtig revision
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Note
6 Anlægsaktiver 2002
Anskaffelsessum:

Goodwill

Erhverv.
rettighed.

Forudbet.
for langtidslejemål m.m.

Total

Grunde
bygninger
og tanke

Tekniske
anlæg og
maskiner

Driftsmat.
og
inventar

Anlæg
under
opførelse

Total

Beløb i 1000 kr.

Saldo 1. januar
Tilgang i året
Afgang i året
Overførsel

22.033
10.470
0
0

29.041
45.513
0
0

14.618
0
(3.575)
0

Saldo 31. december

32.503

74.554

11.043

65.692
55.983
(3.575)
0
118.100

839.597
0
(743)
28.330

3.840.914
0
(21.793)
494.541

568.215
0
(18.910)
48.728

344.845
391.614
0
(571.599)

5.593.571
391.614
(41.446)
0

867.184

4.313.662

598.033

164.860

5.943.739

Opskrivninger :
Saldo 1. januar
Årets tilgang

44.946
0

44.946
0

Saldo 31. december

44.946

44.946

Af- og nedskrivninger:
Saldo 1. januar
Justering
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Afskrivning på afhændede aktiver

14.914
0
3.558
0
0

20.270
0
3.271
0
0

0
0
0
0
0

35.184
0
6.829
0
0

358.548
0
33.155
0
(445)

2.752.947
0
99.283
0
(21.285)

414.168
0
27.676
0
(17.576)

0
0
0
0

3.525.663
0
160.114
0
(39.306)

Saldo 31. december

18.472

23.541

0

42.013

391.258

2.830.945

424.268

0

3.646.471

Bogført værdi 31. dec. ifølge balancen

14.031

51.013

11.043

76.087

520.872

1.482.717

173.765

164.860

2.342.214

Kapitaland.
i assoc.
virksomh.

Tilgodeh.
hos assoc.
virksomh.

Andre
tilgodehavender

Den samlede ejendomsværdi for selskabets grunde og bygninger androg pr. 1. jan. 2002 på kontantbasis 340 mio.kr.
I den bogførte værdi af grunde og bygninger er indeholdt leasingaktiver svarende til 19 mio. kr.
I tilgangen under anlæg under konstruktion er der indeholdt 17,4 mio. kr. som aktiverede IT-udviklingsomkostninger.

Note
6

Anlægsaktiver -

Kapitaland.
i tilknyt.
virksomh.

Tilgodeh.
hos tilknyt.
virksomh.

Total

Anskaffelsessum:
Saldo 1. januar
Tilgang i året
Afgang i året

26.053
0
0

3.809
0
0

17.304
0
0

0
0
0

17.693
2.107
(11.384)

64.859
2.107
(11.384)

Saldo 31. december

26.053

3.809

17.304

0

8.416

55.582

Opskrivninger :
Saldo 1. januar
Andel i årets resultat
Saldo 31. december

4.718

(54)
(541)
(595)

4.718

4.664
(541)
4.123

Af- og nedskrivninger:
Saldo 1. januar
Af- og nedskrivn. på afhændede aktiver
Årets af- og nedskrivn.

30.459
0
312

0
0
190

16.698
0
1

0
0
0

0
0
0

47.157
0
503

Saldo 31. december

30.771

190

16.699

0

0

47.660
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Note
7

Beløb i 1000 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter følgende 100% ejede
datterselskaber:

Årets
resultat
før skat

Årets
resultat
efter skat

Udbytte
til moderselskab

Indre
værdi
ultimo

Bogført
værdi
ultimo

Datterselskaber er reguleret med årets
resultatandele efter udlodning af dividende:
Statoil Havnetankbådsrederi Aps. - Kbh.
Selskabskapitalen er nominelt 200 t.kr.
Antal beskæftigede: 0
Marineolieselskabet af 31.12.92 A/S - Kbh.
Selskabskapitalen er nominelt 500 t.kr.
Antal beskæftigede: 3

(541)

(341)

0

(28)

0

140

98

0

(2.086)

0

(401)

(243)

0

(2.114)

0

Selskaber med negativ egenkapital er optaget til 0 kr. I disse tilfælde er der foretaget hensættelse til dækning af negativ egenkapital.

8

Kapitalandele i associerede
virksomheder omfatter følgende selskaber:

Det Grønlandske Olieselskab A/S - Kbhvn

Virksomhed.
egenkapital
ultm. året

30

Andel af
aktiekap.

33,3%

Interessentskaber omfatter følgende
virksomheder:
De bogførte værdier er opført under
materielle anlægsaktiver.

Andel

Brændstoflageret for Københavns Lufthavn I/S

17%

Shell - Statoil - Total - Kastrup I/S
Shell - Statoil - Billund I/S

Note 9.

Langfristet gæld:
Den i balancen viste langfristede gæld forfalder til betaling inden 5 år efter balancetidspunktet.

33,3%
50%

Andel af
Resultat i
2002

Udbytte

Bogført
værdi
ultm.

(541)

0

10

(541)

0

10
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Note
10

Egenkapital

2002
1000 kr.

2001
1000 kr.

Aktiekapitalen
der består af 60.000 aktier a kr. 5.000, 1 aktie a kr.10.000.000
samt 4 aktier a kr. 100.000.000
ejes 100% af Statoil Danmark A/S, København
Saldo 1. januar

710.000

710.000

Saldo 31. december

710.000

710.000

Saldo 1. januar

1.051.000

1.051.000

Saldo 31. december

1.051.000

1.051.000

14.487
14.487

14.487
14.487

(81.153)
74.437
(15.581)
(22.297)

(320.826)
(313)
239.986
(81.153)

Overkursfond

Opskrivningshenlæggelse
Saldo 1. januar
Saldo 31. december
Overført overskud
Overført fra tidligere år
Regulering vedr. tidligere år (*)
Årets overskud
Overført til næste år

Egenkapital i alt

1.753.190

* Posten "Regulering vedr. tidligere år" består primært af aktiverede omkostninger til vedligeholdelse
af raffinaderiudstyr som følge af ændret regnskabsprincip. Reguleringen er indarbejdet som en korrektion
til egenkapitalen primo 2002.

1.694.334
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Note
11

Pensionsbidragsforpligtelse
Statoil A/S har haft en forpligtelse overfor en del af selskabets medarbejdere om betaling af
pensionsbidrag i en tidsbegrænset periode.

12

Andre hensættelser
Andre hensættelser består væsentligst af hensættelse til negativ kapital i dattervirksomheder samt
identificerede miljøoprydningsforpligtelser.

13

Forpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser

339.987

339.987

351.855

351.855

I den samlede leje- og leasingforpligtelse er indeholdt 216 mio. kr til leje af kontordomicil.
Selskabet kan i de kommende år blive påført udgifter til afhjælpning af forurening opstået i tidligere år
Der foretages hensættelser/udgiftsføring af sådanne efterhånden som disse konstateres.
Selskabet hæfter i henhold til aktieselskabslovens § 136 stk 3 solidarisk, med Statoil Detailhandel A/S.
for opfyldelsen af de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for spaltningens offentliggørelse pr. 1/1 1999,
dog højst med et beløb svarende til den resterende nettoværdi. Forpligtelsen omfatter både kontraktlige
forpligtelser og eventualforpligtelser.
Til eliminering af den mulige forpligtelse efter aktieselskabslovens § 136 stk 3 har Statoil Detailhandel A/S
og Statoil Detajlhandel Skandinavia A/S in solidium forpligtet sig til at friholde Statoil A/S fra enhver forpligtelse fra den virksomhed som efter spaltningsplanen er udspaltet til Statoil Detailhandel A/S.
Moderselskabet og dets 100% ejede datterselskaber er sambeskattet. Selskaberne hæfter således solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.
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Note
14

Nærstående parter
Bestemmende indflydelse:
Statoil Danmark A/S
Borgmester Christiansens gade 50
2400 København NV, Danmark

Grundlag
Hovedaktionær/Moderselskab (100% ejerskab)

Statoil ASA
Forusbeen 50
N-4035 Stavanger, Norge

Ejer af moderselskabet

Statoil Coordination Center
Bedrijvenlaan 5
2800 Mechelen
Belgium

Ejes af Statoil ASA, Stavanger, Norge

Transaktioner:
Statoil A/S har i regnskabsåret foretaget sine indkøb af råolieprodukter hos moder-moderselskabet Statoil
ASA i Norge, ligesom der modtages diverse serviceydelser fra dette selskab. Transaktioner som følge af
disse ydelser afregnes på markedsvilkår.
Statoil A/S har i regnskabsåret foretaget finansielle transaktioner med Statoil koncernens finansielle
koordinationscenter i Belgien primært i form af træk på kreditfaciliteter. Træk på kredit faciliteter renteberegnes på markedsvilkår.
15

Pengestrømsopgørelse - reguleringer
2002
mio. kr.

16

2001
mio. kr.

Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
Aktiveret via egenkapitalen (ændret regnskabsprincip)
Renteindtægter m.m.
Renteudgifter m.m.
Ændring i udskudt skat
Ændring i hensættelser til udskudt vedligehold m.m.
Udgiftsført skat for 2001
Afsat skat for 2002

156
56
(12)
46
52
(96)
2
4

169
0
(47)
113
65
40
15
0

Reguleringer i alt

208

355

2002
mio. kr.

2001
mio. kr.

Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender
Ændring i varebeholdninger
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt
Ændring i driftskapital

(153)
(82)
663

580
15
(750)

428

(155)

