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Indholdsfortegnelse

LEDELSENS
REGNSKABSPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for
Statoil Detailhandel A/S for 2005. Årsrapporten er
behandlet og vedtaget dags dato.
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Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.
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 2005.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.
København, den 31. marts 2006

Direktion:
Niels Torben Munck

Bestyrelse:
Jacob Schram
(Formand)

Godkendt på generalforsamlingen, den

Dirigent:
J. Chr. Hvelplund

Einar Hegge

/

Jaan Ivar Gjærum Semlitsch

REVISIONSPÅTEGNING

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 omfatter 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 vor opfattelse, at årsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2005
samt af resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2005 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

København, den 31. marts 2006
Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Søren Hedemand
Statsautoriseret revisor
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Til aktionærerne i Statoil Detailhandel A/S
Vi har revideret årsrapporten for Statoil
Detailhandel A/S for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2005, der aflægges efter
årsregnskabsloven.

OPLYSNINGER
OM SELSKABET

Bestyrelse:
Jacob Schram, formand
Jaan Ivar Gjærum Semlitsch
Einar Hegge
Direktion:
Niels Torben Munck
Moderselskab:
Statoil A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
DK-2450 København SV
Dattervirksomhed (100 % ejet):
Statoil Detail A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
DK-2450 København SV
Associeret virksomhed (50 % ejet):
Motorvejscenterselskabet af 1990 A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
DK-2450 København SV

Revisor:
Ernst & Young, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
Bankforbindelse:
Danske Bank
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Statoil Detailhandel A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
DK-2450 København SV
www.statoil.dk
Telefon: 70 12 42 00
CVR nr. 21 83 85 00

HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal (DKK mill.)

2005

2004

2003

2002

2001

Nettoomsætning

4.164

3.736

3.092

3.268

3.313

-152

-829

-173

3

-6

78

26

-54

-13

-34

-65

-632

-164

-13

-32

Årets pengestrøm

-123

357

-167

66

37

Egenkapital, ultimo

786

851

833

447

459

1.658

1.731

1.988

2.072

1.890

78

322

218

185

100

117

120

117

105

103

Afkastningsgrad

-9,0

-44,6

-8,5

0,2

-0,3

Egenkapitalens forrentning

-7,9

-75,0

-25,6

-2,9

-6,7

Soliditet

47,4

49,2

41,9

21,6

24,3

Resultat af primær drift
Finansielle poster
Årets resultat

Samlede aktiver
Årets investering i materielle anlægsaktiver
Antal medarbejdere (gennemsnitligt)

Nøgletal

Definitioner på nøgletal:
Afkastningsgrad:

Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlig samlede aktiver * 100

Egenkapitalens forrentning:

Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital * 100

Soliditetsgrad:

Egenkapital/Samlede aktiver * 100
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Selskabets udvikling i de sidste 5 år kan beskrives således:

LEDELSESBERETNING
Statoil Detailhandel A/S er en handelsvirksomhed,
der sælger brændstof, bilvask samt kiosk- og
dagligvarer fra et netværk af servicestationer
under varemærket Statoil og brændstof under
varemærket 1-2-3.
Selskabet blev etableret i 1999 og efter nogle år
med ICA Ahold AB som delejere, indgår det nu som
et 100 % ejet datterselskab i Statoil A/S.

Årets resultat
Årets resultat blev på DKK -65 mio. mod et
resultat på DKK -632 mio. året før. Det er ikke et
tilfredsstillende resultat, men operativt afspejler
det en forbedring helt i tråd med budgettet og
med det langsigtede forbedringsarbejde, der blev
påbegyndt i 2004.
Der blev opnået en tilfredsstillende vækst i
butikssalget og en forbedret indtjening på såvel
brændstof som vask. Løbende effektivisering af

såvel stationsdriften som af støttefunktionerne
har bidraget positivt til resultatet, mens implementeringsomkostningerne til et nyt kortsystem
har trukket i den negative retning.

Markedet
Generelt
Det stramme internationale oliemarked blev i
2005 i stigende grad karakteriseret ved knaphed
på raffineringskapacitet, hvilket gav sig udslag i
historisk høje priser på benzin og diesel. I august/
september kulminerede priserne, da en række
raffinaderier blev sat ud af spil i den mexicanske
golf, som følge af ødelæggelser efter orkanerne
Katrina og Rita.
I Danmark kom pumpepriserne over den
psykologiske 10-kroners-grænse i en periode,
og det kan ikke udelukkes, at det har haft
en forbrugsbegrænsende effekt. Det stærkt
fluktuerende marked resulterede i næsten
daglige ændringer af den vejledende udsalgspris
(listeprisen).
Det samlede benzinsalg i Danmark faldt igennem
2005 med ca. 3 %, mens dieselsalget steg med

ca. 5 %, drevet af den fortsatte tendens med, at dieselbiler udgør en
stadig stigende andel af nysalget.
Priskonkurrence
Den lokale priskonkurrence på brændstof fortsatte i 2005 med,
til tider, voldsomme pumpeprisnedsættelser til følge. Den gennemsnitlige brændstofavance blev dog svagt forbedret i forhold til foregående år, men ligger fortsat væsentlig under niveauet fra før den
såkaldte priskrig begyndte i 2003.
Oliebranchens miljøpulje
Oliebranchens miljøpulje, der financierer og gennemfører miljøoprensning på lukkede brændstofanlæg, blev genåbnet i 2004 for
stationer, der havde været lukket siden 1995, eller som ville blive
lukket senest 31. marts 2005. I alt blev der tilmeldt 262 stationer
fra branchen, heraf 35 fra Statoil, inden tilmeldingsfristen udløb 31.
marts 2005.
Antallet af stationer i Danmark er stadig meget højt i forhold til lande vi
sammenligner os med, hvilket fortsat sætter indtjeningen under pres.

Statoil Detailhandel i 2005
Markedsandel på brændstof
Statoils markedsandel på benzin har udviklet sig positivt fra 2003
og gennem hele 2004. Den har nu stabiliseret sig på godt 16 %.
Foreløbige tal for markedsandelen på diesel solgt på servicestationer
viser med ca. 20 % en noget højere markedsandel end på benzin.
Butikssalget
Statoils salg fra servicestationernes convenience-butikker udviklede
sig positivt i 2005, idet Statoils salg målt af AC Nielsen for Benzinstationer, voksede med ca. 4 %, hvorimod branchens totale salg faldt
med ca. -2 %.
Stationsnetværket
Ved udgangen af 2005 var der 245 Statoil-stationer og 60 1-2-3
anlæg. Det er en nedgang i det samlede antal på 9 stationer, der
imidlertid dækker over en reduktion i antallet af bemandede stationer
på 13 og en øgning af de ubemandede 1-2-3 anlæg med 4. Hermed er
udviklingen i Statoil Detailhandel på linie med den generelle branchetendens.
Videnressourcer
I efteråret 2004 blev en ny strategiplan for Statoil Detailhandel
udarbejdet under ny ledelse. I begyndelsen af 2005 startede
implementeringen, der indbefattede en omorganisering og nyansættelser i centrale positioner. Et antal ledige stillinger er løbende

statoil detailhandel a/s årsrapport 2005 7

STATOIL DETAILHANDEL A/S

Helse, Miljø og Sikkerhed
Resultatet af den konstante fokus på at reducere
personskader, røverier og indbrud er opløftende.
Udviklingen fremgår af nedenstående tabel.
Personskader
Antallet af personskader med fravær har i de
sidste 3 år været på et stabilt lavt niveau - dog
er 4 personskader stadig 4 for mange. Det
kontinuerlige fokus på personsikkerhed giver
tiltro til, at dette antal minimum bør kunne holdes
i 2006.
Røverier og indbrud
Der har været ydet en stor indsats i det
forebyggende sikkerhedsarbejde, såvel på
stationerne som centralt i organisationen.
Antallet af røverier blev på 19 i 2005 og
dermed det laveste siden 1993. I alle tilfælde
er sikkerhedsinstrukserne blevet efterlevet,
og ingen sælgere har lidt fysisk overlast. Den
psykiske belastning ved at blive udsat for et
røveri er imidlertid betydelig, og indsatsen for at
bringe antallet af røverier yderligere ned vil blive
fastholdt.
Der er gennemført en række konkrete tiltag for at
sikre stationerne. De er over de seneste år blevet
udstyret med videoovervågning, alarmer, sirener
og røgmaskiner, og vinduerne har fået påført
sikkerhedsfilm. Disse tiltag har været effektive,
hvilket kan aflæses i udviklingen fra 2002 med 75
indbrud til 2005, hvor vi med 16 indbrud fastholdt
sidste års lave niveau.

Sikkerhedsstatistik
Personskader
m. fravær
Røverier
Indbrud

2005 2004
4
3

2003 2002
4
8

19
16

33
44

27
15

41
75

Miljø
Statoil Detailhandels virksomhed har potentielle
miljøpåvirkninger på jord og vand samt luft
gennem brændstoffernes forbrænding i kundernes
køretøjer.
Statoil Detailhandel har siden midten af 90’erne
været medlem af Oliebranchens Miljø pulje, som

har forestået oprensning af forurenende grundarealer fra tidligere
servicestations virksomhed. Ved konstaterede forureninger på
stationer i drift går Statoil Detailhandel i dialog med myndighederne
med det formål at etablere egnede afværgeforanstaltninger. I
forbindelse hermed inddrages eksterne rådgivere indenfor miljøteknik,
hvilket sikrer, at de aftalte afværgeforanstaltninger baserer sig på de
bedst egnede teknikker.
I 2005 blev vaskeanlæggene på yderligere 16 stationer ombygget,
så vandforbruget blev reduceret med mellem 70 % og 90 %. Kun
ca. 15 liter frisk vand tilsættes efter ombygning, resten af vandet
er recirkuleret vand, der er biologisk renset. Vandforbruget er
således langt mindre end ved en almindelig hjemme- / fortovsvask.
Med udgangen af 2005 er 24 anlæg blevet bygget om, så den
miljømæssige belastning er blevet minimeret.
I 2005 blev det desuden besluttet at etablere intelligent styring af
energiforbruget på samtlige selskabsdrevne stationer. Opgraderingen,
der gennemføres i 2006, forventes at nedbringe stationernes elforbrug med ca 20%.
Brændstofprodukterne produktudvikles løbende bl.a. med henblik på
at minimere miljøbelastningen ved forbrænding i motorerne. Statoil
sørger kontinuerligt for at være i front på dette område.
Det økonomiske resultat
Årets resultat efter skat udgjorde et underskud på DKK 65 mio., som
overføres til næste år. Balancen udgjorde pr. 31. december DKK 1.658
mio., hvoraf egenkapitalen udgjorde DKK 786 mio. Årets pengestrøm
udgjorde DKK -123 mio., idet likviditetsbidraget fra driften udgjorde
DKK -27 mio. og nettoinvesteringer på DKK -71 mio. Herudover
bidrog en delvis tilbagebetaling af langfristet lån DKK 25 mio. til en
negativ netto-pengestrøm.
Usikkerhed ved indregning og måling
Regnskabet indeholder et skatteaktiv på DKK 208 mio. Med baggrund
i den af ledelsen udarbejdede strategiplan for 2006 og årene
fremover, forventes dette skatteaktiv at være fuldt udnyttet indenfor
de kommende år.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet hændelser efter
regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets
økonomiske stilling.
Fremtiden
Statoil Detailhandel har til dato efterlevet den i efteråret 2004
udarbejdede strategiplan. Da initiativerne for 2006 med fokus på
såvel butik, vask og brændstof forløber som forventet, er der tiltro til,
at resultatet kan blive forbedret. I 2006 stræbes der efter et positivt
resultat.
Risici
Statoil Detailhandel er især eksponeret for prisdannelsen på
brændstofmarkedet, hvor den største risiko for resultatet er lokale
priskrige.
Fusion
Bestyrelserne for hhv. Statoil Detailhandel A/S og Statoil Detail A/S
har, med effektivisering for øje, udarbejdet en plan for fusion af de to
selskaber med virkning fra 1. januar 2006, som forventes vedtaget på
selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2006.
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blevet besat, og med udgangen af 2005 var
organisationen helt på plads med en bemanding i
støttefunktionerne, der i antal stort set svarer til
året før.

ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS
Regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige
år.
Årsregnskabet er i lighed med tidligere år aflagt i
danske kroner.
Koncernregnskab
I henhold til ÅRL §112, stk. 1 er der ikke
udarbejdet koncernregnskab. Årsregnskabet for
Statoil Detailhandel A/S og dets dattervirksomhed
indgår i koncernregnskabet for Statoil ASA, Norge.
Valuta omregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til
danske kroner efter transaktionsdagens kurs.
Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed
valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede
valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Indtægter ved salg indgår i nettoomsætningen på
tidspunktet for risikoens overgang. Omsætningen
opgøres efter fradrag af moms og rabatter.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter
af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
hovedaktiviteter.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer m.v.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Afskrivningerne er foretaget ud fra en løbende

vurdering af aktivernes afskrivningsforløb, brugstid og scrapværdi.
De immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte
aktivers forventede brugstid. Erhvervede rettigheder m.v. afskrives
over 5-10 år.
De materielle anlægsaktiver (med undtagelse af grunde) afskrives
lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioderne, som er beregnet i forhold til oprindelig kostpris og scrapværdi, er fastlagt således:

Bygninger og tanke
Tekniske anlæg og maskiner
Driftsmidler og inventar

Afskrivningsperiode
20-50 år
10-20 år
4-10 år

Scrapværdi
0
0
0

Anskaffelser under DKK 11.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Immaterielle og materielle anlægsaktiver nedskrives i det omfang,
den regnskabsmæssige værdi overstiger det højeste beløb af
kapitalværdien eller nettosalgsprisen. Vurdering heraf foretages på
enkeltaktiver, og hvis dette ikke er muligt, på den mindste gruppe af
aktiver, hvorpå der samlet kan fastsættes en kapitalværdi.

Indtægter af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder
Disse omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter
regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på
koncerngoodwill samt andel af selskabsskat.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen
med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter
renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede
skattepligtige indkomst, årets regulering af udskudt skat samt
eventuelle reguleringer til tidligere års skat.
Statoil Detailhandel A/S og det 100% ejede datterselskab er
sambeskattede i Statoil Danmark koncernen. Den beregnede danske
selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende
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Årsrapporten for Statoil Detailhandel A/S er aflagt
i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for store klasse C-virksomheder.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver omfatter erhvervede
immaterielle
rettigheder.
Immaterielle
anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Der foretages nedskrivningstest på erhvervede
immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er
indikationer for værdifald.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde,
bygninger og tanke, tekniske anlæg og maskiner
samt andet driftsmateriel.

Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat
af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af
tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.
Hensættelse til udskudt skat beregnes som 28% af alle midlertidige
forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset
fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet
for aktiver og forpligtelser og som hverken påvirker resultat eller
den skattepligtige indkomst samt midlertidige forskelle på ikkeafskrivningsberettiget goodwill.
Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, som de
forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
Udskudte skatteaktiver og – forpligtelser præsenteres modregnet
inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Ved salg eller udrangering fragår anskaffelsespriser
og de akkumulerede afskrivninger under materielle
anlægsaktiver, medens fortjeneste eller tab
indeholdes i resultatopgørelsen.
Der foretages nedskrivningstest på materielle
anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for
værdifald. Nedskrivningstesten foretages for
hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver.
Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets
eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris
(genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den
forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes
egenkapital, med tillæg af koncerngoodwill og
fradrag for koncerninterne avancer og negativ
goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital
måles til 0, idet den negative værdi modregnes
i eventuelle tilgodehavender og beløb herover
indregnes under posten hensatte forpligtelser.
Øvrige langfristede tilgodehavender måles til
amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Der er foretaget hensættelse til imødegåelse af
tab.
Varebeholdninger
Varebeholdninger er værdiansat på grundlag af
FIFO-princippet og måles til laveste værdi af
kostpris og nettorealisationsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg m.v. måles til amortiseret
kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi
opgjort på grundlag af en individuel vurdering af
de enkelte fordringer.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger
vedrørende forurening og miljøoprensning og indregnes, når
selskabet på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og
det er sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af selskabets
ressourcer.
Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi og revurderes
løbende.
Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det
modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til
den nominelle restgæld.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året
samt de likvide beholdninger inkl. driftskreditter ved årets begyndelse
og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres
som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer
i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt
betalte selskabsskatter.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i
forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt tilgodehavender
henført til investeringsaktivitet.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betaling til og fra
aktionærer samt optagelse af og afdrag på rentebærende gæld.
Likvider omfatter likvide beholdninger og bankgæld.
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danske selskaber i forhold til disses skattepligtige
indkomst (fuld fordeling).

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR- 31. DECEMBER
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note
1
2

3
4

2005

2004

4.164.169
124.777
-3.942.988
-313.603

3.736.180
118.764
-3.569.346
-257.662

Bruttofortjeneste

32.355

27.936

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

-59.061

-57.345

-125.719

-799.895

-152.425

-829.304

82.224
10.391
-15.023

42.966
6.576
-23.045

-74.833

-802.807

9.854

171.241

-64.979

-631.566

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Vareforbrug
Andre eksterne omkostninger

Resultat af primær drift
10
5
6

Resultat af kapitalandel i dattervirksomhed (før skat)
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat

7

Skat af ordinært resultat
Årets resultat

Resultatdisponering:
Overført fra sidste år
Årets resultat
Til disposition

260.465
-64.979
195.486

Der disponeres således:
Nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overføres til næste år

59.081
136.405
195.486
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Beløb i DKK 1.000

BALANCE 31. DECEMBER
UDKAST

22-03-2006 13:36

Balance 31. december
Beløb i DKK 1.000

Note Anlægsaktiver

2005

2004

Erhvervede rettigheder

2.357

3.893

Immaterielle anlægsaktiver

2.357

3.893

Grunde, bygninger og tanke
Tekniske anlæg og maskiner
Driftsmateriel og inventar
Anlæg under opførelse

585.826
73.947
226.507
27.025

582.894
73.780
243.535
59.076

Materielle anlægsaktiver

913.305

959.285

10
11

Kapitalandel i dattervirksomhed
Kapitalandel i associeret virksomhed
Tilgodehavende hos associeret virksomhed
Andre tilgodehavender

146.297
306
20.931
4.787

87.216
306
22.008
11.307

12

Finansielle anlægsaktiver

172.321

120.837

1.087.983

1.084.015

Færdigvarer og handelsvarer

30.826

23.463

Varebeholdninger

30.826

23.463

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender hos associeret virksomhed
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

298.158
812
3.992
20.247
208.172

302.767
1.760
0
19.487
179.331

Tilgodehavender

531.381

503.345

7.668

120.477

569.875

647.285

1.657.858

1.731.300

8

9

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver

14

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

14
22-03-2006 13:36
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AKTIVER

BALANCE 31. DECEMBER
UDKAST

22-03-2006 13:36

Balance 31. december
Beløb i DKK 1.000

2005

2004

Aktiekapital
Nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført resultat

550.000
99.670
136.405

550.000
40.589
260.465

Egenkapital i alt

786.075

851.054

Andre hensatte forpligtelser

20.918

20.387

Hensatte forpligtelser i alt

20.918

20.387

Gæld til tilknyttede virksomheder

225.000

250.000

Langfristede gældsforpligtelser

225.000

250.000

Bankgæld
Gæld til tilknyttede virksomheder
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenester
Anden gæld

21.219
504.977
382
54.903
44.384

11.440
498.962
257
49.972
49.228

Kortfristede gældsforpligtelser

625.865

609.859

850.865

859.859

1.657.858

1.731.300

Note Egenkapital

13

Hensatte forpligtelser
15

Gældsforpligtelser

16

Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

17

Eventualforpligtelser samt andre økonomiske forpligtelser

18

Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor

15
22-03-2006 13:36
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PASSIVER

PENGESTRØMSOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER
UDKAST

22-03-2006 13:36

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Note

2005

2004

-64.979
42.960
-331

-631.566
603.600
149.593

-22.350

121.627

10.391
-15.023

6.576
-23.045

-26.982

105.158

0

0

-26.982

105.158

-425
-77.778
7.597

-31.780
-321.805
5.312

-70.606

-348.273

0
-25.000

650.000
-50.000

-25.000

600.000

-122.588
109.037

356.885
-247.848

Likvider inkl. bankgæld 31. december

-13.551

109.037

Reguleringer
Afskrivninger
Resultat af kapitalandel i dattervirksomhed
Finansielle omkostninger
Finansielle indtægter
Udskudt skat
Andet

125.719
-59.081
15.023
-10.391
-28.841
531

799.895
-30.055
23.045
-6.576
-184.152
1.443

42.960

603.600

-7.363
805
4.931
1.296

-7.186
139.636
-442.181
459.324

-331

149.593

Årets resultat
Reguleringer
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Finansielle indbetalinger
Finansielle udbetalinger
Pengestrømme fra ordinær drift
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Immaterielle anlægsaktiver, netto
Materielle anlægsaktiver, netto
Finansielle anlægsaktiver, netto
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Kapitalforhøjelse
Afdrag på langfristet gæld
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Årets pengestrøm og ændring i likvider
inkl. bankgæld
Likvider inkl. bankgæld 1. januar

Ændring i driftskapital
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Øvrig kortfristede gældsforpligtelser

16
22-03-2006 13:36
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Beløb i DKK 1.000

NOTER

UDKAST

22-03-2006 13:36

Noter til årsrapporten

Note
1
2

3

Nettoomsætning
Indenlandsk salg
Andre driftsindtægter
Lejeindtægter
Øvrige

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensionsomkostninger
Andre omkostninger til social sikring

2005

2004

4.164.169

3.736.180

108.418
16.359

104.008
14.756

124.777

118.764

52.082
6.736
243

51.642
5.373
330

59.061

57.345

117

120

1.748
213
117.221
3.240
3.297

14.632
220.200
107.598
409.100
48.365

125.719

799.895

9.245
1.146

6.520
56

10.391

6.576

726
12.911
559
827

5.113
15.400
1.856
676

15.023

23.045

0
28.841
-23.143
4.156

0
184.152
-12.911
0

9.854

171.241

Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen.
Lønninger og vederlag til direktion oplyses ikke med
henvisning til Årsregnskabslovens § 69, stk. 3.
Gennemsnitligt antal medarbejdere
4

5

6

7

Af- og nedskrivninger af immaterielle og
materielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver - afskrivninger
Immaterielle anlægsaktiver - nedskrivninger
Materielle anlægsaktiver - afskrivninger
Materielle anlægsaktiver - nedskrivninger
Tab ved salg & udrangering af anlægsaktiver

Andre finansielle indtægter
Renteindtægter
Kursgevinster

Andre finansielle omkostninger
Renteudgifter
Renteudgifter fra tilknyttede virksomheder
Kurstab
Bankgebyrer m.m.

Skat af ordinært resultat
Beregnet selskabsskat
Regulering af udskudt skat i moderselskab
Skat i dattervirksomhed
Modtaget refusion vedr. sambeskattet datterselskab
Skat af årets resultat
Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

17
22-03-2006 13:36
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Beløb i DKK 1.000

NOTER
Noter til årsrapporten
Beløb i DKK 1.000
Note 8.

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

17.698
425
-1.300

Saldo 31. december

16.823

Af- og nedskrivning:
Saldo 1. januar
Af- og nedskrivning afhændede aktiver
Årets nedskrivninger
Årets afskrivninger

-13.805
1.087
0
-1.748

Saldo 31. december

-14.466

Regnskabsmæssig værdi 31. december
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Erhverv.
rettighed.

Immaterielle anlægsaktiver

2.357

Note 9.
Materielle anlægsaktiver

Grunde
bygninger
og tanke

Tekniske
anlæg og
maskiner

Driftsmat.
og
inventar

Anlæg
under
opførelse

Total

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

1.185.856
29.136
-9.332
16.304

186.805
29.074
-7.828
4.222

371.649
26.821
-7.738
11.072

-453
-31.598

1.803.386
85.031
-25.351
0

Saldo 31. december

1.221.964

212.273

401.804

27.025

1.863.066

Af- og nedskrivning:
Saldo 1. januar
Af- og nedskrivning afhændede aktiver
Årets nedskrivninger
Årets afskrivninger

-602.962
3.552
-3.240
-33.488

-113.025
7.080

-128.114
4.169

-32.381

-51.352

0
0
0
0

-844.101
14.801
-3.240
-117.221

Saldo 31. december

-636.138

-138.326

-175.297

0

-949.761

585.826

73.947

226.507

27.025

913.305

Regnskabsmæssig værdi 31. december

59.076

Den samlede offentlige vurdering af selskabets grunde og bygninger androg pr. 1. oktober 2004 DKK 686 mill.
(2004: DKK 684 mill.).

NOTER

UDKAST

22-03-2006 13:36

Noter til årsrapporten
Beløb i DKK 1.000

Kapitalandel i dattervirksomhed

2005

2004

82.653
-429
82.224
-23.143

43.035
-69
42.966
-12.911

Årets resultat

59.081

30.055

Indre værdi
Intern avance

158.029
-11.732

98.519
-11.303

Regnskabsmæssig værdi 31. december

146.297

87.216

2005

2004

-

-

306

306

Årets resultat før skat
Forskydning i intern avance
Resultat før skat
Skat

Note 11.
Kapitalandel i associeret virksomhed
Andel af årets resultat
Regnskabsmæssig værdi 31. december sammensætter sig således:
Andel af indre værdi

Note 12.
Finansielle anlægsaktiver

Kapitaland.
i dattervirksomh.

Kapitaland.
i assoc.
virksomh.

Tilgodeh.
hos assoc.
virksomh.

Andre
tilgodehavender

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

51.826
0
0

306
0
0

22.008
0
-1.077

11.307
0
-6.520

85.447
0
-7.597

Saldo 31. december

51.826

306

20.931

4.787

77.850

Opskrivning:
Saldo 1. januar
Andel af årets resultat

35.390
59.081

0
0

0
0

0
0

35.390
59.081

Saldo 31. december

94.471

0

0

0

94.471

146.297

306

20.931

4.787

172.321

Regnskabsmæssig værdi
31. december

19
22-03-2006 13:36

Total
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Note 10.

NOTER
Noter til årsrapporten
Beløb i DKK 1.000
Note
Egenkapital
Saldo pr.
1. jan.
2005

Overført
jf. resultatdisponering

Saldo pr.
31. dec.
2005

Aktiekapital
Nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført resultat

550.000
40.589
260.465

0
59.081
-124.060

550.000
99.670
136.405

Egenkapital i alt

851.054

-64.979

786.075

Pr. 1/1
Kapitalforhøjelse

2005
t.kr.
550.000
0

2004
t.kr.
540.000
10.000

2003
t.kr.
536.000
4.000

2002
t.kr.
536.000
0

2001
t.kr.
536.000
0

Pr. 31/12

550.000

550.000

540.000

536.000

536.000

Aktiekapitalen har udviklet sig således de
sidste 5 år:

14

15

2005

2004

Saldo 1. januar
Årets regulering i moderselskab

Udskudt skatteaktiv

-179.331
-28.841

4.821
-184.152

Saldo 31. december

-208.172

-179.331

20.918

20.387

240.843
1.939
2.500

250.844
3.005
2.621

245.282

256.470

Andre hensatte forpligtelser
Forurening og miljøoprensning

16

Langfristede gældsforpligtelser
Den i balancen viste langfristede gæld forfalder til
betaling inden 5 år efter balancetidspunktet.

17

Eventualforpligtelser samt andre økonomiske forpligtelser
Lejeforpligtelser
Kautionsforpligtelser, forpagtere
Kautionsforpligtelser, øvrige

Lejeforpligtelser vedrører uopsigelige lejekontrakter m.v. der løber frem til 2068.
Moderselskabet og dets 100% ejede datterselskab er sambeskattet i Statoil Danmark koncernen.
Selskaberne hæfter solidarisk for de skatter som vedrører sambeskatningen til og med regnskabsåret 2004.
I henhold til aktieselskabsloven § 136, stk. 3 hæfter selskabet solidarisk sammen
med Statoil A/S, for opfyldelsen af de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for
spaltningsplanens offentliggørelse i 1999, dog højst med et beløb svarende til den tilførte
nettoværdi. Forpligtelsen omfatter både kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser.
18

Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor
Honorar for lovpligtig revision
Honorar for andre ydelser end lovpligtig revision

451
83

541
56

534

597
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