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Indholdsfortegnelse

LEDELSENS
REGNSKABSPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for
Statoil A/S for 2007. Årsrapporten er behandlet
og vedtaget dags dato.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
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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
for regnskabsåret 2007.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.
København, den 26. maj 2008

Direktion:
Pia Bach Henriksen

Stig-Roar Olsen

Bestyrelse:
Jørn Madsen (formand)

Jens Bjørn Staff

Einar Strømsvåg

Bent Rune Solheim

Hilde Fagerli Pihl

Annette Munch

Bjarne E. Petersen

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den

		
		

J. Chr. Hvelplund
Dirigent

/

2008

DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS PÅTEGNING

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge
en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette
ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante
for at udarbejde og aflægge en årsrapport,
der giver et retvisende billede uden væsentlig
fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis
og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er
rimelige efter omstændighederne.

er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den
samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som 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 2007
samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den 26. maj 2008

Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Brian Stubtoft
Statsautoriseret revisor

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om
årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har
udført vores revision i overensstemmelse med
danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen med henblik på
at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå
revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i årsrapporten. De valgte handlinger
afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation
i årsrapporten, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor interne kontroller, der er relevante
for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af
en årsrapport, der giver et retvisende billede, med
henblik på at udforme revisionshandlinger, der
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Til aktionærerne i Statoil A/S
Vi har revideret årsrapporten for Statoil A/S for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007,
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning,
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance,
egenkapitalopgørelse
og
noter.
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Oplysninger
om selskabet

Bestyrelse:
Jørn Madsen (formand)
Jens Bjørn Staff
Bent Rune Solheim
Hilde Fagerli Pihl
Einar Strømsvåg
Annette Munch
Bjarne E. Petersen
Direktion:
Pia Bach Henriksen
Stig-Roar Olsen
Moderselskab:
Statoil Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50,
2450 København SV, ejerandel 100 %
CVR.NR. 56 15 14 19
Dattervirksomheder:
Statoil Bioethanol A/S, Borgmester Christiansens Gade 50,
2450 København SV, ejerandel 100 %
Associerede Virksomheder
Motorvejscenterselskabet af 1990 A/S, ejerandel 50 %
Tank Reinsurance S.A., Luxembourg, ejerandel 16,81%
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 %
I/S Fællesskiltning, ejerandel 58,5 %
Revisor:
Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Tagensvej 86
2200 København N
Årsrapporten for StatoilHydro ASA for 2007 kan bestilles
ved henvendelse til STATOIL A/S, informationsafdelingen
Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV.

statoil a/s årsrapport 2007 5

Statoil A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV
Telefon: 70 101 101
Telefax: 70 101 401
CVR-nr. 28 14 24 12

Hoved- og nøgletal
Classification: Protected

Status: Draft

Expiry Date: 2006-02-16

2007

Beløb i mio. kroner

2006

2005

2004

2003

Bruttoomsætning

33.056

31.678

24.921

19.297

16.556

Nettoomsætning

21.052

19.493

15.684

11.457

9.651

632

663

1.011

381

202

24

15

-118

32

22

656

679

893

413

224

-153

-181

-232

-143

-62

503

498

661

270

162

Resultat før finansielle poster m.v.
Finansielle poster
Resultat før skat og ekstraordinære poster
Skat af årets resultat
Årets resultat
Samlede aktiver

11.323

9.175

7.557

6.624

4.855

Egenkapital

3.894

3.391

2.893

2.233

1.962

Investering i materielle anlægsaktiver

1.209

715

321

461

179

Antal medarbejdere i gennemsnit

2.131

2.080

803

794

755

2007

2006

2005

2004

2003

3%

3%

6%

3%

2%

6%

7%

13%

6%

4%

15%

17%

30%

14%

9%

34%

37%

38%

34%

40%

Nøgletal

Overskudsgrad
Resultat før finansielle poster m.v. i procent af nettoomsætning

Afkastningsgrad
Resultat før finansielle poster m.v. i procent af samlede aktiver

Egenkapitalens forrentning
Årets resultat i procent af egenkapitalen primo året

Soliditetsgrad
Egenkapital i procent af aktiver

Exchange-mellemværender er fra 2003 medtaget under andre tilgodehavender / anden gæld.

22-05-2008

DRAFT

ALTH
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Hovedtal

Statoil A/S

Årets resultat

Statoil A/S er en produktions- og salgsvirksomhed
og de primære aktiviteter inkluderer et bredt
spektrum af energi- og olieprodukter til privat- og
erhvervskunder indenfor industri, landbrug, fiskeri,
og servicevirksomhed.
Statoil A/S indgår i moderselskabet Statoil
Danmark A/S, som ejes 100 % af StatoilHydro
ASA. StatoilHydro er et internationalt, integreret
energiselskab med base i Norge og blev etableret
den 1. oktober 2007 efter en fusion mellem Statoil
og Hydros olie- og gasaktiviteter. StatoilHydro
ASA koncernen beskæftiger omkring 29.000
medarbejdere og er repræsenteret i ca. 40 lande.
StatoilHydro har som mål at drive forretning på en
måde, som sikrer bæredygtig udvikling, og hvor
selskabet bidrager til at miljøskader reduceres,
hvilket også understreges af at virksomheden

Statoil A/S nåede i 2007 et tilfredsstillende resultat på 503 mio. dkk
efter skat. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor resultatet
var 498 mio. dkk efter skat. I årets resultat indgår et betydeligt
dårligere driftsresultat i 2007 på selskabets raffinaderi i Kalundborg
primært som følge af lavere raffineringsmarginer, dette opvejes dog
af større lagergevinster i forhold til året før, samt et bedre resultat
i detailmarkedet. Samlet set er resultatet for 2007 i tråd med det,
som bestyrelsen forventede for året. Statoil A/S er sambeskattet med
de øvrige Statoil ejede selskaber i Danmark, og skatten forventes at
udgøre 153 mio. dkk for 2007.

for fjerde år i træk ligger nr. 1 på Dow Jones
Bæredygtighedsindeks.
Under forretningsområdet Manufacturing &
Marketing forarbejdes blandt andet olie og gas
ved en række raffinaderier/anlæg i Europa: Et
af raffinaderierne ligger ved Kalundborg, hvor
der raffineres råolie og kondensat til benzin,
flybrændstof, diesel, propan, fyringsolie og
fuelolie. Landene rundt om Østersøen er
hovedmarked for produkterne fra raffinaderiet.
Produktionskapaciteten
på
raffinaderiet
i
Kalundborg er på op til 5,5 millioner tons
olieprodukter om året, afhængig af råstoftype.
I Manufacturing & Marketing indgår også
forretningsområdet Energy & Retail, der består
af mere end 2.000 Statoil servicestationer,
470 tankbiler og 99 brændstofdepoter i otte
nordeuropæiske lande. I Danmark leverer Energy
& Retail løsninger til opvarmning af private hjem
og erhvervsejendomme og sælger brændstof,
bilvask samt kiosk- og dagligvarer fra mere end
300 service stationer landet over.
Statoil A/S er leverandør af 19,2 % af Danmarks
olieforbrug, hvilket er en stigning på 0,3 % point i
forhold til året før.

på lige under 96 usd i december. I årets løb har det fysiske udbud
og efterspørgsel efter olie faktisk ligget nogenlunde i niveau, men
grundet den meget kraftige vækst i efterspørgslen fra især Kina
har der ikke været nogen buffer i udbud- efterspørgselsbalancen
til at absorbere evt. udfald i produktionen. Dette har betydet, at vi
har set et år, hvor den verdenspolitiske situation med den deraf
følgende usikkerhed omkring specielt situationen i Iran og Irak, men
også interne uroligheder i Nigeria, har givet meget store udsving i
olieprisen. Desuden har udviklingen i de finansielle markeder betydet,
at nogle investorer er gået fra at investere i penge og aktier til at
investere i råstoffer (fx olie), og derfor er der blevet en større ”papir”efterspørgsel efter olie, hvilket har været en medvirkende årsag til
stigning i oliepriserne. Nogle investorer bruger også olien til at hedge
dollarkursen. Slutteligt har også den faldende dollar kurs været med til
at drive prisen på olie op.
OPEC har i løbet af året understøttet en høj oliepris gennem en løbende
justering af produktionen.

Markedet
Internationalt
Prisudviklingen for en tønde råolie basis Brent Dated i Rotterdam
steg fra godt 58 usd ved årets begyndelse og nåede næsten 94
usd ved årets slutning, hvilket er en stigning på ca. 60 %. Årets
laveste prisnotering var lige under 50 usd i januar og den højeste lå

Danmark
De stigende råoliepriser internationalt bevirkede naturligvis også en
stigning på de danske benzinpriser, men dollarkursens fald i forhold til
danske kroner afdæmpede dog den aktuelle stigning i danske kroner.
Prisudviklingen for Bio95/blyfri 95 oktan steg godt 13 % fra 9,33
dkk/liter i årets start til 10,54 dkk/liter sidst på året.
Som i de foregående år fortsatte tendensen med faldende forbrug af
benzin i 2007, og markedet for benzin endte ca. 0,5 % lavere end
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Ledelsesberetning

Bioenergi
I 2007 kæmpede man i branchen med afvikling af store lagre efter en
varm vinter 2006/07. Vi fik realiseret vores lagre op til sæsonstart,
men store lagre hos alle udbydere i Danmark, kombineret med et
varmt efterår, resulterede i et overforsynet marked. Marginerne blev

Energy & Retail

presset i bund, men klarede alligevel at levere forretningsområdets
hidtil bedste resultat.
En af grundene til at vi klarede os fornuftigt i et ellers overforsynet
marked, er vores CO2-neutrale træpiller i HP-kvalitet. Træpillemarkedet
mangler kvalitetsanordninger, der kan gøre det lettere for kunderne at
vælge træpiller af god kvalitet. Når man køber Statoils træpiller af HPkvalitet, får man markeds bedste træpiller, uden smuld og urenheder.
Kundesegmentet har i de senere år udviklet sig til i højere grad at
efterspørge kvalitets træpiller, herved har vores strategi om at levere
et kvalitetsprodukt været rigtig.

Selskabet har formået at styrke sin position på det
danske marked for diesel og benzin samt salget af
butiksvarer på servicestationerne.
På trods af et stadig vigende benzinmarked
lykkedes det Statoil at øge sit salg af benzin i
forhold til året før. Dette skyldes kombination af
fortsat fokus på konkurrencen i mikromarkederne
samt differentiering i forhold til konkurrenterne på
Bio95, der med et indhold af 5 % bio-ætanol, giver
forbrugerne mulighed for at bidrage til reducering
af det totale CO2-udslip. Statoil A/S valgte at

sælge Bio95 til samme pris som den traditionelle
blyfri 95 oktan benzin.
På et stigende dieselmarkedet fastholdt selskabet
sin markedsandel i forhold til 2006.
Et fortsat udvikling af produkter og tilbud til
kunderne af blandt andet et helt nyt kaffekoncept
og et større udbud af varieret mad til kunderne af
fx sandwich, bake-off, varm mad og drikkevare
betød en positiv udvikling i butikssalget i 2007.
Fyringsolie
På markedet for opvarmning var der en fortsat
tendens til, at olieopvarmning i forhold til andre
opvarmningsformer er faldende, hvilket har
indflydelse på salget af fyringsolier til både bolig
opvarmning og industrielle formål. Markedet er
siden 2001 samlet set faldet med omkring 4 %
pr. år. Vejret har stor indflydelse på behovet for
opvarmning, og 2007 var temperaturmæssigt
varmere end 2006, og i samme periode har Statoil
derfor haft mindre salg af fyringsolier i forhold til
året før, men med uændret markedsandel.

Naturgas

Statoil Gazelle A/S, som Statoil Danmark A/S ejer sammen med
Naturgas Fyn A/S, er et salgsselskab, der sælger naturgas til erhvervsog privatkunder i tæt samarbejde med Statoil A/S. Statoil Danmark
A/S har en andel på 50 % af Statoil Gazelle A/S.

Statoils raffinaderi i Kalundborg
Året 2007 var præget det højeste aktivitetsniveau i
raffinaderiets historie, hvor specielt et stort inspektions- og
vedligeholdelsesarbejde i den oprindelige del af raffinaderiet i april/
maj samt regenereringsarbejdet i kondensatanlægget i juli/august var
vigtige hjørnesten i det kontinuerlige vedligeholdsarbejde. Derudover
fortsattes også bygning af et opgraderingsanlæg med henblik på
bedre udnyttelse af den tunge brændselsolie til diesel, som forventes
at være klar i 2008.
Årets store byggeaktiviteter betød et samlet investeringsbeløb på
mere end 800 mio. ddk.
Alt i alt blev der oparbejdet 4,7 mio. tons råolie og blandekomponenter
til færdigprodukter i 2007, hvilket gav en kapacitetsudnyttelse på 91
%.
Raffinaderiet opnåede et driftsresultat, der var lavere end sidste
år, hvilket kan henføres til en lavere raffinaderiavance end de
tidligere år samt nedlukningen for det store vedligeholdelsesarbejde.
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foregående år. Forbruget af diesel til vejtransport
steg til gengæld med over 8 %. Disse ændringer
følger ganske pænt udviklingen med et stigende
antal dieselbiler på de danske veje.

Helse, Miljø og Sikkerhed (HMS)
Kollegaprogrammet
Koncernens mål er en skadefri hverdag for alle. I
den forbindelse har selskabet iværksat et HMS
forbedringsprogram – Kollegaprogrammet for
bedre sikkerhed – med den enkeltes personlige
sikkerhed som tema. Ved udgangen af 2007
havde godt 1.500 medarbejdere i Statoil A/S
fuldført et to dages opstartsprogram i Stavanger.
I 2008 fortsættes programmet med etdages
arrangementer i Danmark for blandt andet
selskabets fastansatte salgsmedarbejdere på
service stationerne.
Programmet er en langsigtet satsning på sikkerhed
og sikker adfærd, med fokus på at styrke de
menneskelige beskyttelsesbarrierer mod ulykker.
Kollegaprogrammet omfatter alle Statoils ansatte
samt medarbejdere fra vores primære leverandører

og samarbejdspartnere og løber over fire år.

Raffinaderiet
Personlig sikkerhed
Raffinaderiet havde det største inspektions- og
vedligeholdsarbejde (Turn Around) nogensinde,
og et af de positive større resultater var, at
vi ikke havde alvorlige personskader under
nedlukningerne, hvor blandt andet op mod 1.000
entreprenører havde deres daglige arbejde på
raffinaderiet i en periode på seks uger. Dette gode
resultat skyldes især vores tætte samarbejde med
entreprenørernes sikkerhedsorganisationer med
daglige morgenmøder.
Men totalt set blev året sikkerhedsresultat
ikke tilfredsstillende, da raffinaderiet havde 33
personskader (22 i 2006), hvor der var påkrævet
lægebehandling; dog uden varig mén for de
implicerede. Personskade frekvensen (antal skader
pr. mio. arbejdstimer) blev 19,8, hvilket var på
niveau med året før, fordi raffinaderiet i 2007
præsterede mere end 0,5 mio. flere arbejdstimer
end i 2006.
Raffinaderiets
prækvalificeringsprogram
af
underleverandører, sikkerhedskurser samt den
løbende holdningsbearbejdelse mod bedre
sikkerhedsadfærd må fremover ske i endnu tættere
samarbejde med underleverandørerne for at opnå
bedre sikkerhedsresultater fremover.

Miljø
I 2007 fik raffinaderiet et dampgenindvindingsanlæg til at
genindvinde dampene fra olieprodukterne (Volatile organic
compounds - VOC) i forbindelse med skibslastninger fra raffinaderiets
havneanlæg. Det betyder, at udslippet af VOC kan reduceres med
ca. 300 ton pr. år. Dette er et af en række tiltag, der er med til at
styrke virksomhedens ambition om at minimere klimapåvirkningen af
koncernens aktiviteter. Et andet forbedringsmål var på raffinaderiets
to store fakkeltårne, som af sikkerheds årsager afbrænder gas
(flaring) og dermed udleder CO2. Resultatet blev 10 % bedre end
forbedringsmålet, hvorved udledning af CO2 er blevet reduceret
yderligere. Ombygning og udvidelse af afsvovlingsanlægget gav
desværre indkøringsproblemer, men anlægget fungerer nu fuldt
tilfredsstillende og producerer gødning, som afhændes til landbruget.
Som følge af en mekanisk defekt skete der i juli et havari på flydetaget
på en af de store råolietanke, hvilket betød afdampning af råolie
direkte til luften, og tanken måtte tømmes for reparation. På grund af
brandfare i forbindelse med tømning af tanken blev det – i samarbejde
med myndighederne – besluttet at afspærre den nærmeste offentlige
vej i en kort periode.
Øvrige resultater fremgår af raffinaderiets grønne regnskab, der
udkommer i løbet af 2. kvartal 2008 og kan læses på www.statoil.dk.

Energy & Retail
Personlig sikkerhed
Vi arbejder nu mod en ensartet holdning og adfærd i hele selskabet,
og kollegaprogrammet har medvirket til en større fokus på den
personlige sikkerhed, hvilket også har betydet et væsentligt større
antal indrapporteringer af HMS-hændelser fra hele organisationen i
2007. Dette ses som en positiv holdningsændring for bedre sikkerhed,
men har muligvis også medført en stor stigning i antal indberettede
personskader, som krævede lægebehandling. Sikkerhedsresultatet for
2007 blev 31 (12 i 2006). Hovedparten af disse hændelser skete
på service stationerne, men med det igangværende Kollegaprogram
forventer vi at se en forbedring, dog sandsynlig ikke i 2008, da vi
fortsat må forvente et øget antal indberetninger af hændelser i
alle kategorier som følge af denne holdningsbearbejdelse for bedre
sikkerhed. En øget indrapportering vil dog være et værdifuldt grundlag
for arbejdet mod en skadefri arbejdsplads.
Med selskabets store transportbehov i forbindelse med distribution af
olieprodukter var det glædeligt, at arbejdet med trafiksikkerhed og fx
obligatorisk kørekursus hvert 3. år fortsat bærer frugt, hvilket betød
endnu et år med fine resultater.
Røverier og indbrud
Statoil oplever forsat et højt niveau af røverier og indbrud. I 2007 var
antallet af røverier 25 og indbrud endte på 38, hvilket er henholdsvis
1 mindre og dobbelt så mange i forhold til året før. Udbygningen af
sikkerhedsforanstaltninger og øget forebyggende arbejde er yderligere
intensiveret i 2007. Med baggrund i det fortsat høje antal røverier
besluttede Statoil i 2007 at investere yderligere i forebyggelse af
disse hændelser og igangsatte et projekt med installation af et 100
% lukket kontanthåndteringssystem (SafePay). Det vil betyde, at
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Effekten af de seneste års investeringsstrategi
på råstofoptimering og produktforædling fortsat
bidrog positivt til resultatet.

Miljø/Klima
Statoil arbejder målrettet på at effektivisere
og begrænse sit forbrug af el, vand og varme.
Primo 2007 afsluttede
Statoil et projekt,
der indebærer at energiforbruget på samtlige
selskabsejede stationer overvåges og styres
intelligent. Nøgleorderne er bevægelses-sensorer,
automatisk dæmpning af lys, genbrugsvand etc. I
2007 vurderes initiativet alt-andet-lige at have
reduceret servicestationernes elforbrug med 25%.
I vores marine aktiviteter har vi i året haft stor
fokus på at vores selvbetjeningsanlæg skal være
i forsvarlig stand. De står jo ofte langs kajen og
bliver udsat for barske havneforhold.
Ved årets udgang er Statoil fortsat den eneste
udbyder af bio-benzin på det danske marked,
hvilket er med til at danske bilister fortsat har
mulighed for at reducere C02 udledningen.

tankbådsfører og 2.660 er fuld- og deltidssansatte samt bestyrere
på selskabets egne servicestationer. I Aviation er ansat 8 personer og i
Global Business Services, som i 2007 dækker over IT og Kontorservice,
er 58 personer ansat. I forhold til året før er det en stigning på 294,
hvilket dækker primært over øget aktivitet på raffinaderiet og en
stigning i deltidsansatte på selskabets egne servicestationer.
Vidensressourcer
Kampen om dygtige medarbejdere blev yderligere skærpet i
2007, som følge af den høje beskæftigelse, og forventningerne til
lønstigninger er steget, som følge af de store forlig som blev indgået i
foråret 2007. Det er derfor blevet endnu vigtigere for Statoil fortsat
at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere uden blot at
skulle fokusere på lønningerne. Derfor er en attraktiv personalepolitik,
der fortsat kan understøtte en sådan forudsætning, og som opfattes
som konkurrencedygtig og attraktiv - af såvel medarbejdere som
potentielle kandidater, et strategisk vigtigt element.
Som et led i virksomhedens arbejde med at få kvalificerede medarbejdere
arbejdes med en forædling og strømlining af rekrutteringsprocessen
samt at højne kvaliteten af uddannelsen af vores medarbejdere på
stationerne.
Statoil gennemfører internt i koncernen trivselsundersøgelser, der
bruges aktivt i det løbende forbedrings- og udviklingsarbejde. Selv
med de store ændringer i organisationen som følge af fusionen er
trivslen i virksomheden på samme høje niveau som året før.

Forskning og udvikling
Statoil A/S deltager i koncernens forskningsprojekter og
produktudvikling gennem en samarbejdsaftale med Product
Technology and Customer Service (PTC), hvis forskningsarbejde
udføres hos Statoil ASA i Mongstad, Norge. Statoil A/S er
repræsenteret i bestyrelsen for PTC og har dermed direkte indflydelse
på, at produktudviklingen er i tråd med det danske markeds krav.
Selskabets raffinaderi har ligeledes et tæt samarbejde med koncernens
forsknings- og udviklingscenter i Trondheim.
I Danmark er selskabet med i et par projekter støttet af
Færdselsstyrelsen samt i et platforms-samarbejde under
Højteknologifonden, der omhandler forskning i 2. generations bioætanol med deltagelse af fem virksomheder og tre universiteter/
forskningsinstitutioner.

Særlige risici – driftsrisici og finansielle risici
Statoil A/S primære driftsmæssige risici er:
•Eksponeringen over for prisdannelse på det europæiske
produktmarked, der sammen med råolieprisen bestemmer avancen
på raffinaderidrift.

Medarbejderne og vidensressourcer
Medarbejderne
Ved udgangen af 2007 var der i alt 3.598
medarbejdere ansat i Statoil A/S – Selskabets
ansatte er fordelt på forretningsområderne
Raffinering, Energy and Retail, Aviation og Global
Business Services. Der er ansat 384 personer på
raffinaderiet i Kalundborg, 3.145 er ansat i Energy
and Retail, som fordeler sig med 323 personer
ansat i administrationen, 162 er tankbils- og

•På baggrund af den store beholdning af olieprodukter er selskabet
eksponeret for udsving i olieprisen. Som del af et internationalt
integreret olieselskab er det selskabets politik ikke at afdække denne
risiko på det operationelle lager, hvilket kan medføre betydelige
udsving i det enkelte regnskabsårs resultat.
•Eksponeringen over for den danske prisdannelse på salg af
olieprodukter.
•Operativt er selskabet, som følge af raffinaderidriften i Kalundborg,
specielt eksponeret for uplanlagte driftsstop, og en øget
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medarbejderne på Statoils service stationer
fremover ikke længere vil have adgang til kontanter,
men at dette nye kontanthåndteringssystem
fremover vil klare alle pengetransaktioner med
kunderne. Udrulning af systemet vil påbegynde i
foråret 2008 og forventes at være implementeret
på godt 70 service stationer inden årets udgang.
Den psykiske påvirkning af et røveri er dog
betydelig og bekymrende, og virksomheden har
gennem øget uddannelse og kommunikation øget
opmærksomhed på dette og har i 2007 udviklet
yderligere røveriforebyggende tiltag i form af fx Elearning kursus, der også implementeres i 2008.

forureningsrisiko. Begge forhold kan have
økonomiske og renommémæssige konsekvenser.
Der foreligger også en forureningsrisiko i andre
dele af forretningen, om end i mindre omfang.

Finansielle risici

betydelig værdiskabelse i det nye år.
Det er bestyrelsens vurdering at resultatet for 2008 vil ligge på dette
års niveau, men at prisdannelsen, internationalt for raffinaderiet og
nationalt for Energy & Retail, er afgørende for marginerne og dermed
det samlede resultat.

Valutarisici
Valutarisici opstår primært ved køb, oplagring
og salg af olieprodukter, da disse købes og
værdisættes på basis af US-dollars, men sælges til
kunder både i danske kroner og US-dollars.
Som en del af et internationalt integreret
olieselskab er det selskabets politik ikke at afdække
denne valuta risiko, hvilket kan medføre betydelige
udsving i det enkelte regnskabsårs resultat.
Kreditrisici
Der ydes betydelige kreditter til selskabets kunder
i form af primært varekredit. Det er selskabets
politik at foretage en løbende kreditvurdering
af kunderne. Hensættelse til imødegåelse af tab
foretages løbende baseret hovedsageligt på en
porteføljebetragtning.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter ledelsens opfattelse indtruffet
hændelser efter regnskabsårets udløb, som
væsentligt vil kunne ændre selskabets økonomiske
stilling.

Fremtiden
Den fortsatte fokus på udvikling af nye produkter
og tiltag overfor kunderne forventes at styrke
Energy & Retail i konkurrencen med de øvrige
aktører på det danske detail- og energimarked.
For raffinaderiet forventes de kontinuerlige
investeringer stadig at kunne bidrage med en
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Selskabet er som følge af drift, investeringer
og
finansiering
eksponeret
over
for
valutakursændringer på primært US-dollars
og ændringer i renteniveauet. Styringen af
disse risici foregår i samspil med koncernens
internbank, herunder disponering af selskabets
likviditetsudsving. Alle lån er optaget hos
en tilknyttet virksomhed i danske kroner på
markedsmæssige vilkår.

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. Der er i henhold
til årsregnskabslovens § 86 stk. 4 ikke
udarbejdet pengestrømsopgørelse for selskabet.
Årsregnskabet
og
pengestrømsopgørelse
for Statoil A/S og tilknyttede virksomheder
indgår i koncernregnskabet for dets ultimative
moderselskab StatoilHydro ASA, Stavanger,
Norge.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til
sidste år.

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.
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 forpligtelsen
endvidere kan måles pålideligt.
Aktiver og forpligtelser måles som udgangspunkt til
kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver regnskabspost
nedenfor.
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.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta,
der ikke er afregnet på balance-dagen, omregnes til balancedagens
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet
for regnskabspostens opståen indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Positive og
negative dagsværdier indgår som henholdsvis andre tilgodehavender
og anden gæld.
Kursregulering af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring af
indregnede finansielle aktiver eller forpligtelser tillægges / fradrages
den regnskabsmæssige værdi af det sikrede aktiv / forpligtelse.
Kursregulering af afledte finansielle instrumenter indgået til sikring
af forventede fremtidige pengestrømme indregnes i egenkapitalen,
indtil den sikrede transaktion gennemføres. Såfremt transaktionen
resulterer i et aktiv eller en forpligtelse, indregnes den akkumulerede
kursregulering i kostprisen på aktivet eller forpligtelsen, og såfremt
transaktionen resulterer i en indtægt eller en omkostning, indregnes
den akkumulerede kursregulering i resultatopgørelsen sammen med
den sikrede post.

Kursregulering til dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som
ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrument,
indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af olieprodukter, serviceydelser og salg på
servicestationer indregnes i resultatopgørelsen på leveringstidspunktet,
såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes realiseret.
Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og 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.
Distributionsomkostninger
Som distributionsomkostninger indregnes omkostninger medgået til
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Anvendt regnskabspraksis

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.
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 vises i en særskilt post i resultatopgørelsen.
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes
i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
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.

Investeringer i forhandlerkontrakter og specielt processoftware
relaterer sig til de bagvedliggende anlægsaktiver, som forventes at
have en levetid på 10-15 år, og afskrivninger sker lineært over den
forventede levetid.
Der foretages nedskrivningstest på erhvervede immaterielle
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.
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
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distribution af solgte olieprodukter i året samt til
gennemførelse af salgskampagner og lignende.
Endvidere indregnes lønninger til salgs- og
marketingpersonale, reklameomkostninger samt
afskrivninger.

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 levetid:
Goodwill 5 - 10 år

Hensættelse til udskudt skat, der primært
vedrører
varebeholdninger,
varedebitorer,
samt forskellene mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier af anlægsaktiver, måles
efter den balanceorienterede 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.
Selskaberne i STATOIL DANMARK koncernen
er sambeskattede. I sambeskatningen indgår
endvidere de danske selskaber, hvor Statoil
Danmarks A/S’ moderselskab StatoilHydro ASA
har bestemmende indflydelse.
Den beregnede selskabsskat fordeles mellem
de sambeskattede selskaber efter fuld fordeling
metoden.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede rettigheder
Erhvervede rettigheder måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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.
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.
Renteomkostninger på lån til financering af fremstilling af
materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden,
indregnes i kostprisen. Alle øvrige låneomkostninger indregnes i
resultatopgørelsen.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger
til aktivernes levetider:

Bygninger og tanke
20 - 50 år
Tekniske anlæg og maskine
10 - 20 år
Driftsmidler og inventar
4 - 10 år
Afskrivninger udgiftsføres under henholdsvis
vareforbrug
og
produktionsomkostninger,
salgs- og distributionsomkostninger samt
administrationsomkostninger
på
basis
af
anvendelsen af aktiverne.
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.

at moderselskabet er forpligtet til at dække dattervirksomhedens
negative egenkapital.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder 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 goodwillafskrivninger.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder er optaget
i balancen til nominel værdi.
Interessentskaber
For interessentskaber indregnes den forholdsmæssige andel af
omkostninger for det enkelte interessentskab i resultatopgørelsen på
de relevante linier.

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 virksomheders
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,

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis
svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien til
imødegåelse af forventede tab på kundefordringer.

Omsætningsaktiver
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, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte
produktionsomkostninger.
Indirekte
produktionsomkostninger
indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og
afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner,
bygninger, udstyr og omkostninger til administration og ledelse.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris
med fradrag af færdiggørelsesomkostninger samt omkostninger, der
afholdes for at gennemføre salget.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter
afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.
Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der
sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse
på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året,
vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til
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Tilgodehavender
Leasing
Aftaler, hvor Statoil A/S reelt opnår eller bevarer
alle væsentlige risici og fordele forbundet
med ejen-domsretten er et aktiv (finansielle
leasingkontrakter), 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.

fjernelse af kendt forurening, skønnede omkostninger
til fjernelse af sandsynlig fremtidig forurening, samt
hensættelse til negativ egenkapital i fuldt ud ejede
dattervirksomheder i den udstrækning, den negative
egenkapital overstiger eventuelle tilgodehavender i
dattervirksomheder.

Likvide beholdninger
Likvide poster omfatter kontanter samt indskud til fri
disposition i pengeinstitutter.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver
omfatter indbetalinger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til
amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til
nominel værdi.

resultatopgørelse
1. januar- 31. december
Classification: Protected

Status: Draft

Expiry Date: 2006-02-16

Resultatopgørelse for 01.01 - 31.12

2007

2006

'000 DKK

'000 DKK

33.056.447
-12.004.155

31.677.582
-12.185.013

21.052.292

19.492.569

13.645.757
7.406.535

12.107.868
7.384.701

-19.133.868

-17.579.750

1.918.424

1.912.819

-1.030.735
-502.192
247.062

-1.025.090
-475.773
252.174

-932

-752

Resultat før finansielle poster m.v.

631.626

663.378

Finansielle indtægter m.m.
Finansielle omkostninger m.m.
Kursregulering af fremmed valuta

8.640
-75.949
91.184

21.490
-84.832
78.758

Resultat før skat

655.502

678.794

-152.992

-180.966

502.510

497.828

Note

Bruttoomsætning
Afgifter og moms m.v.
1

Nettoomsætning
- heraf salg i Danmark
- heraf eksportsalg
Vareforbrug og produktionsomkostninger
Bruttoresultat

2
9

3
4

5

Salgs- og distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsindtægter
Indtægter af kapitalandele i:
Tilknyttede virksomheder

Skat af årets resultat
Årets resultat
Overskudsdisponering:
Årets resultat
Overført fra sidste år

502.510
2.666.744

Til disposition

3.169.254

Der af bestyrelsen foreslås fordelt således:
11

5A

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

-14
500.000
2.669.268

I alt disponeret

3.169.254

Noter hvortil der ikke henvises i regnskabet
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(funktionsopdelt)

balance 31. december

Classification: Protected

Status: Draft

Expiry Date: 2006-02-16

Balance pr. 31.12
Aktiver
Note

2007

2006

'000 DKK

'000 DKK

1.208
0

1.564
611

1.208

2.175

1.097.318
2.060.949
420.032
1.195.983

1.058.511
1.803.019
435.136
621.329

4.774.282

3.917.995

9.082
1.941
19.354
2.721

10.014
509
20.433
3.473

33.098

34.429

4.808.588

3.954.599

589.640
1.321.615

483.588
1.169.092

1.911.255

1.652.680

2.344.787
1.999.691
148.635
4.529

1.675.296
1.617.245
64.738
4.442

4.497.642

3.361.721

105.610

206.495

6.514.507

5.220.896

11.323.095

9.175.495

6

7

8
9
9

Immaterielle anlægsaktiver:
Erhvervede rettigheder
Goodwill

Materielle anlægsaktiver:
Grunde, bygninger og tanke
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under opførelse

Finansielle anlægsaktiver:
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder
Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Andre tilgodehavender

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger:
Råvarer og hjælpematerialer
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

10

Tilgodehavender:
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Anlægsaktiver

balance 31. december

Classification: Protected

Status: Draft

Expiry Date: 2006-02-16

Balance pr. 31.12
Passiver
Note

2007

2006

'000 DKK

'000 DKK

710.000
14.487

710.000
14.487

0
2.669.268
500.000

14
2.666.744
0

3.893.755

3.391.245

185.649
109.625

126.062
113.065

295.274

239.127

1.618.119

1.616.816

1.618.119

1.616.816

0
625.626
0
3.925.278
94.983
802.077
66.902
1.081

199.861
1.517.152
728
1.320.415
135.491
600.109
154.551
0

5.515.947

3.928.307

7.134.066

5.545.123

11.323.095

9.175.495

Egenkapital og gæld
Egenkapital
Aktiekapital
Reserve for opskrivninger
Reserve for netto opskrivning
efter den indre værdis metode
Overført overskud
Udbytte for regnskabsåret

Hensatte forpligtelser
5
13

12

Hensættelse til udskudt skat
Andre hensatte forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

Kortfristede gældsforpligtelser

5

10

Kreditinstitutter i øvrigt
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudbetaling fra kunder
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Skyldige offentlige afgifter
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt
14
15

Eventualforpligtelser samt andre økonomiske forpligtelser
Nærtstående parter
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11

Noter

Classification: Protected

Status: Draft

Expiry Date: 2006-02-16

Noter

11.897.782
1.747.975
7.406.535

10.462.141
1.645.727
7.384.701

21.052.292

19.492.569

0
8.640

3.237
18.253

8.640

21.490

-67.193
-8.755

-73.561
-11.271

-75.949

-84.832

Nettoomsætning

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

2

2006
'000 DKK

Andre driftsindtægter
Omfatter diverse serviceydelser, lejeindtægter,
og fortjeneste ved salg af fast ejendom

3

Finansielle indtægter m.m.
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

4

Finansielle omkostninger m.m.
Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

22-05-2008
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1

2007
'000 DKK

noter

Classification: Protected

Status: Draft

Expiry Date: 2006-02-16

Noter
(fortsat)

132.734

211.275

-94.984
-71.552
11.965

-135.491
-50.960
-

-154.571

-186.451

1.579

5.485

Selskabsskat
Betalt selskabsskat i året
Betalbare skatter
Regulering af udskudt skat
Ændring af skatteprocent fra 28 til 25 %
Skat af årets resultat

Regulering af selskabsskat vedrørende tidligere år

5A

2006
'000 DKK

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

-53.672

-129.889

239.321

255.951

Udskudt skat - total

185.649

126.062

733.395
56.373
12.864

690.482
53.422
10.770

802.632

754.674

9.154
0

3.571
70

9.154

3.641

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

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

Som følge af ændringer i direktionen var vederlaget ekstraordinært højt i 2007.

Gennemsnitligt antal ansatte

2.131

2.080

1.553
472

1.444
704

2.025

2.148

Honorar til revisionsvirksomhed
Honorar for lovpligtig revision
Honorar for andre ydelser end lovpligtig revision
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5

2007
'000 DKK

noter

Classification: Protected

Status: Draft

Expiry Date: 2006-02-16

Noter
(fortsat)
Erhverv.
I alt

'000 DKK

'000 DKK

'000 DKK

28.819
0
0
0

42.747
0
0
0

71.566
0
0
0

28.819

42.747

71.566

28.208
611
0
0

41.183
356
0
0

69.391
967
0
0

28.819

41.539

70.358

0

1.208

1.208

Immaterielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum:
Saldo 1. januar
Tilgang i året
Afgang i året
Overførsel
Saldo 31. december

Af- og nedskrivninger:
Saldo pr. 1. januar
Årets afskrivninger
Afskrivninger på afhændede aktiver
Overførsel
Saldo 31. december
Regnskabsmæssig værdi
31. december (iflg. Balancen)

7

rettigheder

Grunde,

Produktions-

Andre anlæg,

Mat. Anlæg-

bygninger

anlæg og

driftsmateriel

aktiver under

og tanke

maskiner

og inventar

opførelse

I alt

'000 DKK

'000 DKK

'000 DKK

'000 DKK

'000 DKK

2.199.302
128.211
-55.592
13.578

5.301.193
295.551
-15.659
134.492

1.129.364
59.982
-16.907
2.406

621.329
725.130
-150.476

9.251.188
1.208.874
-88.158
0

Saldo 31. december

2.285.499

5.715.577

1.174.845

1.195.983

10.371.904

Opskrivninger:
Saldo 1. januar
Årets tilgang/afgang

44.946
0

0
0

0
0

0
0

44.946
0

Saldo 31. december

44.946

0

0

0

44.946

1.185.737
84.916
0
-37.526

3.498.174
170.452
0
-13.998

694.228
72.636
-12.051

0
0
0
0

5.378.139
328.004
0
-63.575

1.233.127

3.654.628

754.813

0

5.642.568

1.097.318

2.060.949

420.032

1.195.983

4.774.282

Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum:
Saldo 1. januar
Tilgang i året
Afgang i året
Overførsel

Af- og nedskrivninger:
Saldo 1. januar
Årets afskrivninger
Overførsel
Afskrivninger på afhændede aktiver
Saldo 31. december
Regnskabsmæssig værdi
31. december (iflg. Balancen)

Ejendomsværdien af selskabets grunde og bygninger androg pr. 1. oktober 2007 på kontantbasis 1.181 mio.kr
I den bogførte værdi af grunde og bygninger er indeholdt leasingaktiver svarende til 52,5 mio. kr.
Der er i materielle anlægsaktiver under opførsel aktiveret renter med 29 mio. kr.
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6

Goodwill

noter

Classification: Protected

Status: Draft

Expiry Date: 2006-02-16

Noter
(fortsat)

Tilgodehavender

Andre

i associerede

hos associerede

tilgodehavender

virksomheder

virksomheder

virksomheder

'000 DKK

'000 DKK

'000 DKK

'000 DKK

'000 DKK

10.000
0

509
1.432
0

20.433
0
-1.079

3.473
0
-752

34.415
1.432
-1.831

10.000

1.941

19.354

2.721

34.016

14
0
0
-14

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

14
0
0
-14

0

0

0

0

0

0
918

0
0

0
0

0
0

0
918

918

0

0

0

918

9.082

1.941

19.354

2.721

33.098

I alt

Finansielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum:
Saldo 1. januar
Tilgang i året
Afgang i året
Saldo 31. december

Opskrivninger:
Saldo 1. januar
Tilgang i året
Afgang i året
Andel af årets resultat
Saldo 31. december

Af- og nedskrivninger:
Saldo 1. januar
Årets af- & nedskrivninger
Saldo 31. december

Regnskabsmæssig værdi
31. december (iflg. Balancen)

9

Kapitalandele

i tilknyttede
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8

Kapitalandele

Årets

Årets

Udbytte

Indre

resultat

resultat

til moder-

værdi

Bogført
værdi

før skat

efter skat

selskab

ultimo

ultimo

'000 DKK

'000 DKK

'000 DKK

'000 DKK

'000 DKK

-1.242

-932

0

9.082

9.082

-1.242

-932

0

9.082

9.082

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

612
1.432
203
2.247

306
1.432
203
1.941

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter følgende 100 % ejede
datterselskaber:
Datterselskaber er reguleret med årets
resultatandele efter udlodning af udbytte:
Statoil Bioethanol A/S, København
Selskabskapitalen er nominelt 10.000 tDKK
Der er ingen beskæftigede i selskabet

Kapitalandele i associerede virksomheder
omfatter andele i følgende selskaber:

Motorvejscenterselskabet af 1990 A/S, København
I/S Fællesskiltning, Nyborg
Tank Reinsurance S.A., Luxembourg

Herudover omfatter Interessentskaber følgende virksomheder :
Brændstoflageret for Københavns Lufthavn I/S
Shell - Statoil - Total - Kastrup I/S
Shell - Statoil - Billund I/S

Andel :

17%
33%
50%

noter

Classification: Protected

Status: Draft

Expiry Date: 2006-02-16

Noter
(fortsat)

10

2007

2006

'000 DKK

'000 DKK

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under aktiver udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende
husleje, ejendomsskatter og forsikringspræmier. Periodeafgrænsningsposter under passiver
udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

11

Egenkapital

der har været uændret de sidste 5 år, 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

14.487
14.487

14.487
14.487

14

0

-14
0
0

14
0
14

Overført fra tidligere år
Overført overskud
Foreslået udbytte til aktionærer
Overført til næste år

2.666.744
2.524
500.000
3.169.268

2.168.930
497.814

Egenkapital i alt

3.893.755

3.391.245

Opskrivningshenlæggelse
Saldo 1. januar
Saldo 31. december
Reserve for nettoopskrivning efter
den indre værdis metode
Saldo 1. januar
Henlæggelse:
Tilknyttede virksomheder
Associerede virksomheder
Saldo 31. december

Overført overskud

12

2.666.744

Langfristede gældsforpligtelser :
Af den i balancen viste langfristede gældsforpligtelse forfalder 5.8 mio. kr. efter 5 år

22-05-2008
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Aktiekapitalen

noter
Classification: Protected

Status: Draft

Expiry Date: 2006-02-16

Noter
(fortsat)

13

Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser består væsentligst af hensat forpligtelse til
identificerede miljøoprydningsforpligtelser.

2006
'000 DKK

699.505

667.045

699.505

667.045

Eventualforpligtelser
samt andre økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser

I den samlede leje- og leasingforpligtelse er indeholdt 168 mio. kr til leje af kontordomicil.
Moderselskabet og dets 100 % ejede datterselskaber er sambeskattet. Selskaberne hæfter således
solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen til og med 2004.

15

Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse:
Statoil Danmark A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV, Danmark

Grundlag
Hovedaktionær/moderselskab (100 % ejerskab)

StatoilHydro ASA
Forusbeen 50
N-4035 Stavanger, Norge

Ejer af moderselskabet

Statoil Coordination Center
Bedrijvenlaan 5
2800 Mechelen
Belgien

Ejes af StatoilHydro ASA, Stavanger, Norge

Statoil A/S har i regnskabsåret foretaget sine indkøb af råolieprodukter hos moder-moderselskabet StatoilHydro
ASA i Norge, ligesom der modtages diverse serviceydelser fra dette selskab. 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 kreditfaciliteter renteberegnes på markedsvilkår.

29-04-2008
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14

2007
'000 DKK

