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Av Statoils 579 servicestationer drivs ett hundratal i Statoils
regi och resterande av kpmn som egna fretagare. Under
2006 tillkom tv nya stationer. Det ska vara enkelt och
bekvmt att handla p Statoil, bra lgen, ett brett sortiment
anpassat till kundens behov och attraktiva
ppettider. 100 servicestationer r ppna
dygnet runt och 130 stnger vid midnatt.
I stationsntet ingr 18 Statoil sjstationer med koncentration kring
Stockholms och Gteborgs skrgrd och
74 automatstationer.

Marknaden fr Energi & vrme
omfattar fastigheter, industrier
och villor. Statoils dominerande
produkter r eldningsolja och
pellets. 2006 kade pelletsfrsljningen med 47% till villa och mindre fretag medan frsljningen
av eldningsolja minskade med 14%. Konkurrensfrdelarna baseras p
ett attraktivt pris, effektiv distribution samt enkel administration och
kundanpassade koncept. Exempel p koncept inom pellets r "Frdig
vrmeÓ och ÓEasy HeatingÓ, dr Statoil ansvarar fr investering, drift,
brnsle och underhll.

Cqhuldcdk

F`rnk

Nstan 10 miljarder liter drivmedel frbrukades
i Sverige under 2006. Statoils marknadsandel
var 21,5%. Efterfrgan p diesel och E85 kar
starkt; under 2006 gick dieselfrsljningen upp
med 7% och E85 kade med 374% jmfrt
med 2005.

Statoil r Sveriges ledande leverantr av gasol
med en marknadsandel p drygt 50%. De
dominerande anvndarna r jrn- och stlindustrin samt pappers- och massaindustrin.
Gasolens unika egenskap Ð exakt och omedelbar vrme Ð gr att
den anvnds inom s skilda verksamheter som spannmlstorkning och
kafferostning.

Ahksuss

Ktaqhb`msr

355 servicestationer erbjuder biltvtt. Under
ret blev drygt 3 miljoner bilar skinande rena i
en Statoiltvtt. Att tvtta bilen hos Statoil r
tidsbesparande och miljvnligt. Till skillnad
frn att tvtta bilen hemma renas vattnet p
Statoils biltvttar och utbyggnaden av
reningsverk fortstter under 2007.

Statoil Lubricants kmpar mot friktion och erbjuder
produkter och tjnster till nytta fr bde fr maskiner,
mnniskor och milj. Vapnen i kampen r effektiva
smrjmedel samt ett brett utbud av tjnster. Med egen
utveckling och tillverkning frses marknaden med drygt
600 olika smrjmedelsprodukter. Statoil Lubricants r
en egen resultatenhet i Statoilkoncernen.

Ahktsgxqmhmf

@uh`shnm

350 stationer erbjuder uthyrning av bilar, lastbilar och slp och r en viktig del av Statoilstationernas erbjudande till sina kunder. I Statoils
vagnpark p cirka 3 900 motorfordon ingr ven
600 miljbilar. Med nytt bokningssystem har
vagnparken kunna utnyttjats bttre med en 10%
kad nyttjandegrad de senaste tv ren.

P en fortsatt kande marknad strkte Statoil
Aviation sin ledande position bde i Sverige
och i Skandinavien. Marknadsandelen i Sverige
uppgr till ca 30%. Fr fjrde ret i rad utsgs
Statoil till bsta regionala flygbrnsleleverantr i Europa. Statoil Aviation r en egen
resultatenhet i Statoilkoncernen.

Sqtbjchdrdk
Vid cirka 190 tankstllen runt om i landet erbjuds transportmarknaden hg
tillgnglighet dygnet runt. Marknaden bestr av kerinringen, bussbolag samt
entreprenadfretag. Tankstllena r placerade bde i anslutning till Statoils
servicestationer och vid omlastningscentraler och andra strategiska lgen
som anpassats fr strre fordon som drivs med diesel. Via Routexkortet finns
ytterligare cirka 20 000 Routexstop i 36 lnder i Europa.

Uhjshf`gmcdkrdq1//5
Den 1 december fusionerades Statoil Detaljhandel AB med Svenska Statoil
AB. Till vd utsgs Hkan Kirstein. Fusionen mellan de tidigare detaljhandelsoch energiverksamheterna ska ge effektivitetsvinster och bredare kunderbjudanden.

É

Frsljningen uppgick till 28,7 miljarder kronor och rrelseresultatet fre
finansiella poster blev -1 811 Mkr. Den svaga resultatnivn frklaras
frmst av stora jmfrelsestrande poster, bl a nedskrivning av immateriella anlggningstillgngar och avsttningar fr kommande omstruktureringskostnader av stationsntet samt speglar den hrda konkurrens som
rder i branschen.

É

Under ret invigdes 86 nya tankstllen fr etanol. Dessutom lanserades
Biodiesel 5. Detta brnsle bestr av 95 procent diesel och 5 procent
fettsyrametylester, som tillverkas av produkter frn vxt- eller djurriket.

É

Inom drivmedel resulterade arbetet med enklare priserbjudanden i ver
100 000 nya kortkunder. Till insatserna hr tydligare prisinformation,
enklare rabattsystem och ett brande budskap Ð ÓTanka fr samma pris
som p obemannade stationerÓ.

Jkhl`smdtsq`keqaqtjmhmf
Ïequq`jtmcdqnbgeqeqds`fds

É

Statoils stllningstagande i klimatfrgan fick mycket utrymme under ret.
Mlet r att minska klimatpverkan bde frn den egna verksamheten och
hos kunderna. Ett exempel r klimatneutral frbrukning, dr kunden fr
hjlp att neutralisera utslpp frn Statoils produkter.

 Mxbjdks`k
Frsljning petroleumprodukter, tusen m3
Nettoomsttning, mkr
Varuskatter, mkr
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121

Skatter, mkr

,01

-156

-35

-12

-84

Soliditet, %
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Under ret har Statoil lanserat en ny tjnst, Óklimatneutral frbrukningÓ som hjlper privatpersoner och
fretag att bli klimatneutrala, genom att kompensera fr de utslpp av vxthusgasen koldioxid som
inte kan elimineras genom andra tgrder.
Under 2006 har ca 600 miljbilar kpts in till
Statoil biluthyrning. Ambitionen r att alla stationer
som sljer frnybart drivmedel och har biluthyrning
ska erbjuda kunderna mjligheten att hyra miljbil.
Sedan den 1 juni 2006 r alla resor Statoils personal gr klimatneutrala liksom all uppvrmning av
lokaler. Detta grs via kp av utslppsrtter genom
Vrldsbankens kolfond fr projekt som minskar
utslppen av vxthusgaser i utvecklingslnder.
Kpen motsvarar utslpp av 50 000 ton koldioxid
och motsvarar koncernens koldioxidutslpp fr personalens resor och uppvrmning av lokaler.
Som frsta oljebolag r Statoil med i klimatntverket BLICC Sverige. BLICC fokuserar p
koldioxidutslpp frn lokaler och transporter som
tillsammans str fr en betydande del av Sveriges
energianvndning.
Frn den 1 januari 2007 kommer Statoils alla
tankbilar i Sverige att kra klimatneutralt vilket
innebr en reduktion av koldioxidutslppen p cirka
11 000 ton rligen.
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Vd-kommentar

Eqmcqhmfnbgeqmxdkrd
j`qjnmjtqqdmrjq`esdm

"Vi har infrt 'Pris p stolpen', som gr att
samtliga servicestationer idag redovisar sitt
literpris p ett tydligt stt. Via dessa insatser
blir det uppenbart fr kunderna att ett
Statoilkort ger samma pris som p
obemannade stationer."
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En rad offensiva satsningar har prglat Statoils verksamhet under 2006. I svl kunderbjudandet som
det interna arbetet har mycket kraft lagts p omfattande frnyelse och frbttringar. Mlet fr dessa
aktiviteter r givet Ð att flytta fram vr redan starka position p den svenska marknaden. Resultaten
har heller inte ltit vnta p sig. Inom drivmedel gav arbetet med rakare priserbjudande p vra
servicestationer effekt. Vr marknadsandel strktes under ret samtidigt som vi kunde gldjas ver
100 000 nya kortkunder. Ett tydligare kvitto p att insatserna fungerat kunde vi knappast ha ftt. I
energiaffren har vi ocks slagit vakt om vra positioner. Det gller t ex transportsektorn dr tillvxten
p dieselmarknaden varit god i hgkonjunkturens Sverige. ven inom pellets kade volymerna.
Bakom allt arbete med frndring och frbttring finns en grundlggande strvan Ð att skra att
Statoil r och frblir en ledande aktr inom de produktomrden och p de marknader dr vi vljer att
konkurrera. Med ledande menar jag att vi r innovativa och att vi vinner kundens frtroende genom
att vra erbjudanden alltid upplevs vara bttre n konkurrenternas.
Under 2006 uppgick vr frsljning till 28,7 miljarder kronor och rrelseresultatet fre finansiella
poster blev -1 811 Mkr. Den ovanligt svaga resultatnivn frklaras frmst av stora jmfrelsestrande
poster, t ex nedskrivning av immateriella anlggningstillgngar. Det har ven gjorts avsttningar fr
kommande omstruktureringskostnader av stationsntet samtidigt som rrelseresultatet pverkats av
en negativ lageromvrderingseffekt. Jag vill ven betona att rets resultat speglar den mycket hrda
konkurrensen i alla vra affrer. Vi har gjort omfattade satsningar p kunderbjudanden, marknadskommunikation och interna frbttringar, vilket lngsiktigt bidrar till att vra positioner strks och drmed
ocks vrt ekonomiska resultat.
Eqmjk`qgdsshkkjk`qgds
Den positiva frsljningsutvecklingen inom drivmedel fr vra servicestationer r en viktig hndelse.
Arbetet inleddes tidigt 2006 och har byggt p tydligare prisinformation, enklare rabattsystem och ett
brande budskap Ð ÓTanka fr samma pris som p obemannade stationerÓ. Vi har infrt ÓPris p stolpenÓ, som gr att samtliga servicestationer idag redovisar sitt literpris p ett tydligt stt. Via
dessa insatser blir det uppenbart fr kunderna att ett Statoilkort ger samma pris som p obemannade stationer. Arbetet med drivmedelsaffren bekrftar hur viktig den r fr oss. Genom
att vara raka, rliga och ppna klargr vi att Statoil kan priskonkurrera med framgng. Men,
viktigast av allt, ovanp ett konkurrenskraftigt pris erbjuder vi kunderna alla de mervrden som
vra bemannade servicestationer uppvisar, dvs personlig service, ett brett utbud av produkter
och tjnster samt unika ppettider.
Parallellt fortgr arbetet med alternativa drivmedel. Etanol r alltjmt den strsta produkten
och under ret ppnades 86 nya etanolpumpar runt om i landet. Efterfrgan r hg och
frsljningen av etanol E85 mer n tredubblades 2006. Totalt hade vi i utgngen av 2006 170
frsljningsstllen fr etanol. Infr 2007 planeras ytterligare cirka 90 nya etanolpumpar. En
annan nyhet fr ret var lanseringen av Statoil Biodiesel 5, som bestr av 95 procent diesel och
5 procent fettsyrametylester (FAME). Den hr lginblandningen minskar koldioxidutslppen
med ungefr 115 000 ton per r. P samma stt bidrar lginblandningen av etanol i all vr
95-oktaniga bensin till att minska utslppen av vxthusgaser. Vi arbetade under hela 2006 fr
en introduktion av den svavelfria europadieseln p den svenska marknaden. Den svavelfria
europadieseln r ett klimatmssigt bttre alternativ n den nuvarande srkvaliteten diesel MK1
och den skulle ocks ppna den svenska marknaden fr konkurrens och bttre slutpriser till
kund. Tyvrr stoppas produkten fortfarande av frldrade svenska skatteregler men vi fortstter vrt arbete fr att vertyga politikerna. Konkurrens, kundnytta och klimat r vra viktigaste
argument.

@mru`qeqjkhl`seqf`m
Arbetet fr att fortsatt minska klimatpverkan frn vr verksamhet r en
annan viktig verksamhet ven under 2006. Utvecklingen p energimarknaden r en hgaktuell politisk frga och det finns ingen anledning att tro att
detta kommer att ndras inom verskdlig framtid, snarare tvrtom.
Klimatfrgan Ð och hur vi lngsiktigt ska bidra till hllbara energilsningar Ð
ligger drfr hgt p agendan. Som oljebolag har vi naturligtvis ett stort
ansvar, men vi ser ocks stora mjligheter att bidra i omstllningen Ð frn
traditionellt fossilt till allt mer klimatneutrala brnslen. Vrt eget ml r att Ð
jmfrt med 1990 rs niver Ð minska koncernens utslpp av vxthusgaser
med 20 procent fram till 2010. tgrderna r mnga och har ftt mycket
utrymme i vr externa kommunikation under ret.
Hit rknas ocks arbetet med klimatneutral frbrukning, som ger minskade utslpp av vxthusgaser. Det innebr att kunderna kan neutralisera de
utslpp vra produkter ger upphov till. Kunden rknar ut hur stora de egna
koldioxidutslppen r och vi ger ett pris p vad det kostar att neutralisera
dem. Vi reducerar sedan motsvarande mngd utslpp p annat hll i vrlden,

t ex via utslppsrtter eller investeringar i vxthusgasreducerande tgrder.
Rdquhbdrnlfqrjhkkm`cdm
Lt mig fr ett gonblick tervnda till servicestationerna och ven bertta
om att erbjudandet inom snabbmat gjorts attraktivare, bl a genom
lanseringen av fler hlsosamma produkter. Ocks hr kan vi se att insatserna
gett resultat och bidragit till att vi alltjmt r nst strst i Sverige p snabbmat. Vikten av service och kvalitet har ocks betonats extra mycket 2006.
Kunderna har under lng tid gett oss mycket gott betyg p dessa ÓmjukaÓ
delar av erbjudandet, men vi inser samtidigt att det behvs frnyelse ven
hr. Drfr har 3 600 medarbetare vidareutbildats kring det vi kallar kundmtet, allts om frmgan att fnga kundens behov och ge den merservice
som han eller hon vill ha.
I november pbrjades en organisationsfrndring i och med att Statoil
Detaljhandel och Svenska Statoil frdes samman i ett gemensamt bolag.
Genom att samla privat- och fretagskunder Ð samt all brnsle- och
drivmedelshantering i ett bolag Ð tar vi sikte p effektivitetsvinster och p
att leverera en komplett portflj till vra kunder. Inom energiaffren har vi
hllit positionerna under ret. Gasol, villaolja, pellets och diesel fr den tunga
trafiken r omrden dr vi hvdat oss vl. Till konkurrensfrdelarna hr bred
kompetens, smidiga kundlsningar samt bra infrastruktur inom frsljning,
service och distribution. Detta resultera i starka kunderbjudanden, t ex inom
gasol dr vi r klar marknadsledare i Sverige. Vi kan dessutom gldjas t ett
utkat samarbete med Lantmnnen Energi, som innefattar leveranser av
cirka 100 000 kubikmeter diesel och eldningsolja.
Frndring, frnyelse och frbttring har allts prglat 2006. Allt det tar
vi med oss in i 2007. Med kraft ska vi driva utvecklingen och positionera
oss starkare p intressanta marknadsomrden, t ex genom att bli nnu effektivare och utveckla bttre kunderbjudanden. Inom Statoil finns kunskapen,
resurserna och viljan att klara detta. Vi r ledande i branschen och genom
rtt produkter, service och konkurrenskraftiga priser ska vi vara kundens viktigaste partner bde p kort och lng sikt och i den lngsiktiga omstllningen
frn traditionellt fossilt till allt mer klimatneutralt.

Hkan Kirstein
Vd, Svenska Statoil AB
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Privatmarknaden

Rdquhbdnbgju`khsdsrnloqnehkdq`q
Dssetkkrdquhbdjnmbdoscqcqhuldcdk+`ssq`jshu`atshjdqnbguhkk`toouqlmhmfldcgfrs`
shkkfmfkhfgdsrsqhbdmsqtlÏcdsjmmdsdbjm`qRs`snhkrdqaitc`mcdshkkoqhu`sjtmcdqm`-
Gqeqdm`rjnmjtqqdmrjq`eshf`nbglhki`mo`rr`cdcqhuldcdkrsimrsdqldcahksuss+ahk,
tsgxqmhmfnbgatshjdqldc`kkseqmrm`aal`snbgkhurldcdkshkkjhnrju`qnqnbgahkshkkadgq-

E`js`Rs`snhk
¥ 505 bemannade stationer
¥ 360 000 kunder per dag
¥ Flest vgbutiker
¥ Strst p biluthyrning
¥ Strst p biltvtt
¥ Nst strst p bensin
¥ Nst strst p snabbmat

P menyn str allt frn korv
och smrgsar till hamburgare
och sallader. Det samlade sortimentet gr att butikerna
lever upp till lftet som prglar
varumrket Statoil Ð Ódet
naturliga stoppet p vgenÓ.
Vid sidan av bra stationslgen
och ett starkt utbud r ocks
service och kvaliteten brande
delar av detta lfte. Varje r
mter Statoils medarbetare
sina kunder vid sammanlagt
120 miljoner olika tillfllen.
Vid dessa tillfllen r det frmgan till service, kvalitet och
omtanke som gr skillnaden
som skrar att kunderna grna
kommer tillbaka till stationerna.
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Bemannade stationer med bra lgen,
genersa ppettider och kundnra
service knnetecknar ocks Statoils
erbjudande till privatkunderna.
Drivmedel r p mnga stt navet i
verksamheten och p denna marknad
har priskonkurrensen skrpts p senare
r. Statoil har svarat med tydligare
priskoncept, enklare rabattsystem och
attraktivare korterbjudanden, som
under 2006 resulterade i 117 000
nya kortkunder. Med ett Statoilkort
kan de och alla andra kortkunder drmed tanka till samma priser som p
obemannade stationer Ð och dessutom f servicen och kvaliteten p
kpet! Den hr utvecklingen har
samtidigt inneburit att Statoil tertagit
marknadsandelar inom drivmedel.
Alternativa drivmedel r ett viktigt
satsningsomrde. Antalet stationer
med etanolpumpar kar hela tiden.
Under 2006 mer n tredubblades frsljningen av etanol E85 och antalet
tankstllen kade till 170. Utbyggnaden fortstter och under 2007
ppnas ungefr 90 nya etanolpumpar.
ven Statoils 95-oktaniga bensin
innehller fem procent etanol och via

inblandningen erstts varje r ca 55
miljoner liter bensin av etanol. Frutom
etanol E85 erbjuds kunderna ocks
andra alternativa brnslen som biogas
och rapsmetylester (RME).
Rdquhbdfqrjhkkm`cdm
Service och bekvmlighet r nyckelord
i butiksverksamheten. Statoil r ledande inom trafikbutikshandeln. P de
cirka 500 stationerna runt om i landet
r utbudet av bl a snabbmat, livsmedel, biltillbehr, kioskvaror och hemunderhllning sjlvklara styrkor. Inriktningen p snabbmat har successivt
frstrkts och idag r Statoil nst
strst efter McDonalds i Sverige p
denna marknad.
Lhkiumkhf`krmhmf`q
Biltvtt och biluthyrning r ocks
viktiga delar av utbudet p mnga
stationer. Statoil r strst i Sverige p
automatisk biltvtt fr personbilar och
fr kunden ska det vara snabbt, enkelt
och effektivt att tvtta bilen p
stationerna. Miljinriktningen r
ocks central. Noggrann vattenrening
med oljeavskiljare och biologisk

reningsteknik ger mindre slam och
lgre miljbelastning.
Inom biluthyrning kan kunderna
vlja mellan personbilar av olika storlek
samt miljbilar, minibussar, ltta lastbilar och slpvagnar Ð totalt cirka
3 900 fordon. Det ska vara enkelt att
hyra p Statoil och merparten av
fordonen r numera tillgngliga via
Internet. ven inom biluthyrning r
miljprofilen betydelsefull. Fr o m
2007 erbjuder Statoil en ny bilklass.
Miljbelastningen fr utslppen fr
samtliga bilar i denna klass har gjorts
klimatneutral, vilket innebr att Statoil
har kpt utslppsrtter motsvarande
kundens brnslefrbrukning.
Oqnakdleqhtoouqlmhmf
Villakunden r trygg i Statoils hnder.
Problemfri uppvrmning och god
brnsleekonomi str i fokus, oavsett
om kunden vljer eldningsolja eller pellets. Kunder som nskar kan ocks f
automatleveranser, som p ett smidigt
stt anpassas till den egna frbrukningen.

Fretagsmarknaden

Krmhmf`qrnlfxmm`qjtmcnbglhki
Eqds`frjtmcdqm`dqaitcrdssaqdsstsatc`usimrsdqhmnlf`rnk+cqhuldcdk+rlqildcdk+
dknbgtoouqlmhmf-Aq`sns`kdjnmnlhnbgrlhchfg`msdqhmfqfdldmr`ll`mlm`qd-
Gkka`qtsudbjkhmfldclhmcqdmdf`shulhkioudqj`mqdmuhjshfcdkheqds`frsimrsdqm`Statoil har starka positioner p fretagsmarknaden. Gasol, drivmedel och
smrjmedel r omrden dr Statoil
r strst i Sverige eller har ledande
positioner. De attraktiva erbjudandena
bygger p rikstckande frsljning och
service, smidig administration, effektiv
logistik samt ett tydligt miljansvar.
Rlhchfsnbgjnrsm`crdeedjshus
Inom uppvrmning r de strsta
produkterna eldningsolja och pellets.
Under 2006 utkades samarbetet
med Lantmnnen, vilket gr att Statoil
idag r den strsta leverantren av
eldningsolja och diesel till denna kund.
Statoil erbjuder konkurrenskraftiga
priser, leveranstrygghet och teknisk
service. Ett flertal kunder anvnder
ocks tjnsten prisskring som frbttrar kostnadskontrollen och som
innebr att en fast volym levereras till
fast pris under en verenskommen
tidsperiod. Statoil hjlper ven fretagskunderna i handeln med utslppsrtter. Det underlttar kundernas
arbete med hllbar utveckling. Inom
pellets finns konceptet Frdig Vrme,
dr Statoil tar ett helhetsansvar fr
kundens vrmeanlggning, dvs drift,
underhll och brnsle. Fr om 2006
erbjuds mindre kunder en liknande

lsning kallad Easy Heating.
Under 2006 lades ocks grunden
fr en ny tjnst Ð elfrsljning till
storkunder via leverans med aktiv
portfljfrvaltning. Utifrn en verenskommen elhandelspolicy str
Statoil fr kundernas kraftinkp, vilket
frbttrar kostnadseffektiviteten.
Via tjnsten fr kunderna tillgng till
Statoils analys- och handlarkompetens
inom energiomrdet.
Till bl a keri- och entreprenadfretag erbjuds konkurrenskraftiga
tjnster inom truckdiesel. Statoil har
drygt 20 procent av denna marknad.
Den starka konjunkturen under 2006
kade efterfrgan p transporttjnster och Statoil har frsvarat de egna
marknadspositionerna. Till styrkorna
hr konkurrenskraftiga korttjnster,
kundanpassad administration och ett
brett ntverk av tankstllen. Under
ret lanserades Statoil Biodiesel 5.
Det innehller 95 procent diesel och
fem procent FAME (fettsyrametylester). Inblandningen av FAME minskar
koldioxidutslppen med ca 115 000
ton per r vilket motsvarar koldioxidutslpp frn 40 000 genomsnittliga
personbilar.
Frutom till den tunga trafiken
erbjuder Statoil fretagstjnster till

en mngd andra kunder. ven hr str
drivmedelskorten i centrum. Till konkurrensfrdelarna hr ocks Statoils
omfattande stationsnt, dr butikernas lge, ppettider och breda utbud
och sortiment vinner fretagskunden.
Enkel administration, bra skerhetslsningar och breda satsningar p
alternativa drivmedel r andra sjlvklara delar i erbjudandet.
Rsqrsof`rnk
Gasol r ett rent brnsle med hgt
energiutbyte, som anvnds fr att
vrma, bearbeta, torka eller forma.
Idag r Statoil strst i Sverige p
gasoltjnster till fretag och industrier. Den egna marknadsandelen
verstiger 50 procent och arbetet
innefattar allt frn inkp, lagring och
frsljning till distribution, projektering
av gasolanlggningar och utbildning.
Statoils tjnster knnetecknas av bred
kompetens, effektiv logistik och kundanpassade lsningar. Hr ingr bl a
automatleveranser, dr den fjrravlsta
gasolnivn i kundens cisterner styr
leveransfldet.



Ktaqhb`msr
Inom Statoil Lubricants r
produkterna och sortimentet viktiga konkurrensfrdelar. Fretaget arbetar
bde med standardprodukter och kundanpassade
produkter. Det breda
sortimentet omfattar ver
600 produkter. Mer n 10
procent av sortiment bestr
av produkter som ger en
lgre miljbelastning.
Erbjudandet till kunderna
omfattar samtidigt olika
specialisttjnster, som
sammantaget skapar en
slagkraft p marknaden.
Exempel p tjnster r oljeanalyser, smrjgenomgngar
och komplexa underhllslsningar. Statoil Lubricants
tillhandahller ven Fluid
Management Ð en helhetslsning, dr fretagets
samlade kompetens inom
smrjmedel stlls till
kundens frfogande. Liksom
i vriga tjnster r kundnyttan med Fluid Management hg driftskerhet och
bra totalekonomi.
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Personal

Tooltmsq`oqdrs`shnm
Odqrnm`k`qadsdsrj`oqfk`r`u`ssq`jshu`tsudbjkhmfrlikhfgdsdqldcsxckhf`lkeq
`kk`ldc`qads`qd-Cdsrj`udmahcq`shkkdmeqds`frjtkstqrnltooltmsq`qfnc`
oqdrs`shnmdq-Qdfdkatmcm`tsuqcdqhmf`q`udfm`hmr`srdqnbg`mo`rr`cjnlodsdmr,
tsudbjkhmfrsqjdqnbjrahkcdm`uRs`snhkrnldmhmsqdrr`msnbgtsudbjk`cd`qadsrok`srMaria Philipson och Lukas
Krol arbetar p Statoils
huvudkontor i Stockholm.

Jeff Johansson kontrollerar
ventiler p Bergs oljedep i
Nacka .

I personalarbetet betonas msesidighet och utgngspunkten r de
krav och frvntningar som fretaget
respektive medarbetarna har p
varandra. Internt har begreppet
ÓPeople PartnershipÓ brjat anvndas
fr att tydliggra denna inriktning.
Spnnande och individuellt anpassade
utvecklingsmjligheter samt tydlig
resultatorientering r sjlvklara inslag i
personalarbetet. Vad gller resultat
betonas dessutom vikten av attityd
och beteende. Konkret innebr det att
medarbetarna bedms efter vad de
presterat, men ocks hur resultaten
uppntts.

Cheferna inom Statoil utvrderas
regelbundet. Det sker p ett omfattande stt, dr svl hgre chefer,
egna medarbetare samt kollegor p
motsvarande chefsniv i fretaget
deltar. Slutresultatet r en bred
sammanstllning, som ligger till grund
fr medarbetarsamtal och individuella
utvecklingsplaner.
Mxssqdjqxsdqhmfrudqjsxf
Under 2006 har betoningen p
friskvrd fortsatt. Aktiviteterna kallas
Pongjakten och ska stimulera intresset fr motion och trning. Medarbetarna fr pong fr sina olika

insatser och nr vissa niver uppntts
resulterar det i ekonomiska belningar.
Intresset r stort, vilket gr att
Pongjakten ven bidrar till att hlla
nere sjukfrnvaron i fretaget. Nytt fr
2007 r att medarbetarna kan f en
s k Friskvrdscheck, som kan utnyttjas
fr olika typer av trning, motion eller
rekreation. En annan nyhet fr 2006 r
det IT-verktyg, som de 96 bolagsdrivna stationer brjat anvnda i sin
rekrytering. Detta webbaserade hjlpmedel anvnds som ett frsta steg i
rekryteringsprocessen, bl a fr att pejla
de potentiella medarbetarnas intresse
fr service och kundorientering.

GLRnbgju`khsdsj`qjnmjtqqdmrjq`esdm
Rs`snhk`qads`qaqdssldcgkr`+lhkinbgrjdqgds'GLR(-Lkdsqmnkkrj`cnqnbg
hmr`srdqm`qhjs`rlnsldc`qads`qd+jtmcdqnbg`eeqro`qsmdqr-Dmuhjshffqtmcrsdmhmnl
GLRqeqdaxff`mcdsfqcdqnbglxbjdsjq`eskffro`ssoudqj``sshsxcdqnbg
adsddmcdmhu`qc`fdm-
@ms`kds personskador inom detaljhandelsverksamheten minskade under
2006, medan de kade i dep-,
transport-, och logistikverksamheten.
Drfr lanserades tgrdsprogrammet
ÓWho cares, I doÓ under senare delen
av ret, vilket drog ned antalet skador.
 Uh`cds s k Kollegaprogrammet
frstrks Statoils arbete med HMS.
Programmet r koncerngemensamt
och innebr att 35 000 personer
genomgr en tv-dagars-kickoff, dr
syftet med, och innehllet i, HMSarbetet presenteras. Drygt 650
personer frn Statoils svenska verksamhet deltar i Kollegaprogrammet.
Programmet fortstter sedan i tre till
fyra r med en rad olika aktiviteter.
 U`cfkkdqrohkk frn petroleumprodukter var mlet fr 2006 maximalt 15 och utfallet blev 6 spill. Mlet
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att minska tankbilarnas brnslefrbrukning med 1% vertrffades
och minskningen ndde 2,2% under
2006.
 Rs`snhkr`sr`qrsnqs p rnfrebyggande arbete genom vl utvecklade tekniska lsningar, t ex vad gller
larm- och kameravervakning. I detta
arbete ingr ocks utbildningen ÓHot
och VldÓ, som cirka 4 000 medarbetare genomgtt.
 @ms`kdsqm eller rnfrsk
fortsatte att minska under 2006.
ven storleken p rnbytet minskar.
Detta r betydelsefullt eftersom
mindre byten minskar risken fr att en
station rnas flera gnger.
 Tmcdq1//5g`q@mshbhldw
genomfrt mer n 1 000 oberoende
revisioner av mathanteringen p
servicestationerna. Vid dessa revisio-

ner grs exempelvis rengrings-,
temperatur- och matvaruprover, men
ocks utvrderingar av stationernas
arbete med egenkontroll.
 Hsq`mronqsudqjr`lgdsdm
prioriteras trafikskerhet. I dagslget
har alkols installerats i 15 tankbilar.
Drtill har handlingsplaner tagits fram
fr milj- och trafikskerhetsarbetet.
Planerna r heltckande och omfattar
frbttringstgrder p bde kort och
lng sikt.
 Rs`snhkrhmsdq`jshu`lhkitsahkc,
mhmfvann HMS priset i F&M divisionen. Priset delas ut till en satsning
som bidragit till bra arbete med HMS
frgor, strker Statoils rykte och
frbttrar resultatet inom ett eller
flera HMS-omrden. Utbildningen
kommer att anvndas inom andra
delar av koncernen.

Milj

Lkdsqgkka`qtsudbjkhmf
Rs`snhkrlhki`qadsdrj`ahcq`shkkdmgkka`qtsudbjkhmf-Cqeqqjkhl`seqf`mhc`fdm
rikujk`qcdkheqds`fdsr`eeqrudqjr`lgds-Shkkcdjnmjqds`lkdmgqkfqdtsrkoonbg
dmgfqd`mcdkeqmxdkrda`q`oqnctjsdqÏlkrnloqfk`slhki`qadsdstmcdq1//5-

Jkhl`smdtsq`keqaqtjmhmf r
sedan 2006 en del av erbjudandet
till bde privat- och fretagskunder.
Principen r enkel - vxthusgaserna
frn kundens frbrukning neutraliseras
genom att Statoil reducerar motsvarande mngd p annat hll i vrlden.
Drmed uppstr inte ngot nettotillskott av vxthusgaser i atmosfren.
Sjlva tjnsten baseras p verktyg fr
att minska koldioxidutslppen, som
utvecklats inom Kyotoprotokollet
Ð frmst handel med utslppsrtter
och investering i vxthusgasreducerande tgrder.
I frsta steget berknar kunden
den egna utslppsvolymen och stter
Ð med hjlp av Statoil Ð en prislapp p
dessa utslpp. Berkningen ligger till
grund fr de insatser Statoil sedan gr
fr kundens rkning. Bde fretag och
privatpersoner som klimatneutraliserar
sin frbrukning fr ett certifikat som
bekrftar detta. I arbetet med klimatneutral frbrukning ingr ocks en stor
informations- och rdgivningsverksamhet, som hjlper kunderna att vlja
mindre miljbelastande produkter, t ex
etanol E85, biodiesel 5, miljanpassad
biltvtt, spolarvtska p pump, miljbilar fr uthyrning och pellets.
Jkhl`smdtsq`k`qdrnq r ocks en del
av miljarbetet. Statoil kper numera
utslppsrtter genom Vrldsbankens
kolfond fr projekt som minskar
utslppen av vxthusgaser i utvecklingslnder. Dessa kp motsvarar
utslpp av 50 000 ton koldioxid och
matchar koncernens koldioxidutslpp
fr personalens resor, men ocks fr
uppvrmningen av lokaler.
Ldckdlrj`odshjkhl`smsudqjds
AKHBB bekrftar att Statoil tar ett
aktivt ansvar fr att minska fretagets
miljpverkan. Alla fretag i ntverket
Ð dr Statoil ingr fr o m 2006 Ð har
konkreta handlingsplaner och bedriver ett systematiskt arbete fr att

minska sin klimatpverkan. I Statoils
fall handlar det frmst om satsningen
p frnybara brnslen och drivmedel.
ven fretagets utslpp kartlggs och
redovisas ppet. Dessutom analyseras
varje strre investeringsbeslut ur klimatsynpunkt.
Eqmxdkrda`q`oqnctjsdqnbg`ksdq,
m`shu`cqhuldcdk r sedan flera r
en sjlvklar del av kunderbjudandet.
Den strsta produkten r etanol E85
fr personbilar. Under 2006 tredubblades frsljningen av denna produkt
jmfrt med ret innan. Vid rsskiftet
2006/2007 hade Statoil 170 tankstllen fr E85 i hela Sverige och
under 2007 planeras ytterligare 90
etanolpumpar. Biodiesel 5 r ett
annat drivmedel som Statoil ser stora
mjligheter med. Det lanserades
under hsten 2006 och bestr av 95
procent diesel och 5 procent FAME
(Fettsyrametylester), som tillverkas

av produkter frn vxt- eller djurriket. Denna lginblandning av FAME
minskar koldioxidutslppen med ca
115 000 ton per r. ven inom Statoil
Lubricants Ð som r koncernens specialistfretag inom smrjmedel Ð r
andelen miljklassade produkter hg.
Den breda satsningen p miljanpassade produkter ger Statoil Lubricants
en ledande position inom detta
omrde.
Kfqdaqmrkdeqaqtjmhmf i den egna
transportverksamheten r ett prioriterat miljml. Genom information
och utbildning Ð s k Heavy Eco Driving
Ð har brnslefrbrukningen stadig
minskat. Under 2006 var minskningen
2,2 procent. Sedan 2004 har frbrukningen av brnsle drmed minskat
med sammanlagt 3,8 procent.
Deedjshu`qd`ue`kkrg`msdqhmf p
stationerna har ocks uppntts under
2006. P cirka 80 stationer har mjligheterna att kllsortera frbttrats.
Numera kan kunderna sortera flera
olika typer av avfall p ett enklare
stt, t ex papper, brnnbart avfall,
metall, wellpapp och plast. Samtidigt
har satsningen p spolarvtska i lsvikt utkats och omfattar numera
173 stationer. Dessutom anvnder
263 av de cirka 365 biltvttarna idag
miljvnligare tvttmedel, vilket r en
kraftig kning jmfrt med 2005.
Hmsdq`jshulhkitsahkcmhmf fr servicestationerna r en annan nyhet
fr 2006. Utbildningen tar cirka 45
minuter att genomfra och inriktas p
egenkontroll och praktiska riktlinjer
kring arbetet med milj- och skerhetsfrgor.

Etdk%KnfhrshbrÏRjdq
nbgdeedjshug`msdqhmf
Varje r hanterar Statoil cirka 2,9 miljoner kubikmeter
bensin, diesel, eldningsolja
och flygbrnsle. Arbetet
genomsyras av ett skerhets- och miljtnkande.
Produkterna anlnder med
tankfartyg till Statoils deper i Sverige och samordnas
s att fldet av inlevererade
produkter r optimalt.
Ungefr 350 btlaster togs
emot under 2006. En stor
del av dessa lossades vid
Bergs Oljehamn i Stockholm,
som r fretagets strsta
dep.
Fr att klara kraven p
effektivitet, skerhet och
milj grs kontinuerligt
anpassningar och frbttringar av tekniska system
och arbetsrutiner. Under
2006 gjordes ca 200 000
leveranser till Statoils
kunder.

O062rs`shnmdqrkirronk`qusrj`hkruhjseqmotloÏdm
lhki,nbgrdquhbdr`srmhmfrnluhr`srhflxbjdskxbj`c-U`qidq
ro`q`r0/snmok`rsnbgb`1/snmvdkko`oor`lscdscqhuldcdk
rnlfqseq`sssq`mronqsdq`04//snmu`ssdmrnlshchf`qd
e`mmrhcdmeqchfak`mc`cdronk`qusrj`moctmj-Eqjtmcdm
hmmdaqcds`ss`kkshceqssak`mcmhmf+`ss`kkshcjtmm`exkk`etkk
s`mjnbg`ssrkhoo`g`g`kuetkk`ek`rjnqkhff`mcdhahkdm-
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Equ`ksmhmfradqssdkrd1//5
f`qeqgkk`mcdm
Svenska Statoil AB (556000-6834) r ett
helgt dotterbolag till Statoil AB (5561916437), som i sin tur gs av Statoil ASA (923
609 016), Stavanger, Norge. Svenska Statoil
AB har fyra dotterbolag Ð Statoil Cisternlagring AB (u n  till Statoil Energi Frvaltning
AB), Statoil International Card Center AB,
Statoil Detaljist AB och Statoil Pellets AB.
Statoil Cisternlagring AB bedriver uthyrning
av utrymme i cisterner fr lagring av petroleumprodukter. Inom Statoil International
Card Center AB och Statoil Detaljist AB
bedrivs verksamheten i kommission fr
moderbolagets rkning. Statoil Pellets AB
driver en fabrik fr tillverkning av trpellets.
Dotterbolagen Statoil Detaljhandel AB och
Lennart Johanssons Olje AB fusionerades
med Svenska Statoil AB under ret.
Udqjr`lgds
Svenska Statoil AB tillhr huvudsakligen
Statoilkoncernens affrsomrde Frdling
och Marknadsfring. Verksamheten bestr
av frsljning och distribution av bensin,
diesel, eldningsolja, energilsningar, gasol,
flygbrnsle samt pellets till industrier, fretag
och privatpersoner. Bolaget har ca 600
frsljningsstllen under namnen Statoil och
1-2-3. P fullservicestationerna erbjuds
drivmedel, snabbmat, livsmedel samt biloch fritidsprodukter. Biluthyrning och biltvtt
r andra stora verksamheter. Bolaget producerar och sljer ven smrjmedel.
L`qjm`crtsudbjkhmf
Svenska Statoil AB:s frsljningsvolym p
den svenska marknaden var ofrndrad jmfrt med 2005. Volymen uppgick under ret
till 3,2 miljoner m3. ven marknaden fr petroleumprodukter var ofrndrad jmfrt med
fregende r. Statoils totala marknadsandel
blev drmed samma som 2005, 21,4%.
Totalmarknaden fr biobrnslet pellets vxte
under 2006 jmfrt med 2005. Statoils
marknadsandel har minskat till 5,5% under
2006 frn 6,4% under 2005.
Nqf`mhr`shnm
Svenska Statoil AB hade i medeltal 2 287
anstllda under 2006 mot 512 fr 2005.
Den stora kningen bestr av personal
tillkommen genom fusionen av Statoil
Detaljhandel AB.
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Qdrtks`s
Rrelseresultat fre finansiella poster i
Svenska Statoil AB uppgick 2006 till
Ð1 811 Mkr. Motsvarande resultat 2005
var en vinst om 513 Mkr. Rrelseresultatet
ger en negativ rntabilitet. Fr 2005 var
rntabiliteten 10%. Det svaga rrelseresultatet frklaras frmst av stora jmfrelsestrande poster. I samband med fusionen av
Statoil Detaljhandel AB skrevs stora vervrden ned i form av immateriella anlggningstillgngar. I resultatet ingr ocks avsttningar fr kommande omstruktureringskostnader avseende stationsntet. Rrelseresultatet har ocks pverkats av en negativ
lageromvrderingseffekt p 230 Mkr jmfrt med en positiv effekt p 673 Mkr
2005. Merparten av lagereffekten frklaras
av dollarkursens kraftiga nedgng under
ret. Finansnettot uppgick till 127 Mkr i
kostnad, mot 4 Mkr i intkt 2005. Rntekostnaderna till koncernbolag kade till 152
Mkr under 2006 frn 79 Mkr 2005.
Ehm`mrhdqhmf
Det genomsnittliga sysselsatta kapitalet
kade med 1 290 Mkr till 6 417 Mkr (2005
5 127 Mkr). kningen beror till strsta
delen p kning av omsttningstillgngar i
form av lager och kundfordringar. Soliditeten
uppgick till 12%, vilket r en minskning med
11 procentenheter jmfrt med fregende
r.
Hmudrsdqhmf`q
Under ret har investeringarna uppgtt
till 296 Mkr (2005 51 Mkr). Merparten
avser sedvanliga investeringar i servicestationer, deper, automatanlggningar,
vrmeanlggningar och tankbilar.
Urdmskhf`gmcdkrdq
I slutet av ret fusionerades dotterbolaget
Statoil Detaljhandel AB med rkenskapsmssig verkan frn 1 januari 2006. I samband med fusionen genomfrdes en stor
omorganisation, dr de bda affrsomrdena
Energi, med ansvar fr i huvudsak frsljningen till fretagskunder och fr villaoljefrsljningen samt Retail, med ansvar fr i
huvudsak massmarknadsfrsljningen, sammanfrdes till en enhet. Arbetet med att
miljanpassa produkter och tjnster har fortsatt. Under ret har en kraftig utbyggnad

skett av antalet tankstllen som erbjuder
E85, det drivmedel som innehller 85%
etanol och 15% bensin. I augusti infrdes
inblandning av 5% biobrnsle i den diesel
som bolaget sljer. Fr biluthyrningsndaml
har anskaffats fler miljbilar. Bolaget har
ocks utvecklat tjnsten ÓKlimatneutral frbrukningÓ som erbjuds fretagskunderna. Alla
bolagets transporter till kunder klimatneutraliserades ocks under ret. I oktober
bytte Statoil och vriga oljebolag transportmedel till Arlanda dr biltransporter ndrades
till tg frn hamnen i Gvle. I smrjmedelsfabriken i Nynshamn har under ret inletts
investeringar fr att hja bde produktivitet
och tillverkningskapacitet. En negativ hndelse var ett utslpp av basolja som skedde
vid smrjmedelsfabriken.
Eq`lshc`tsudbjkhmf
Marknaden fr fordonsbrnslen kommer att
fortstta att ka under 2007 framfrallt vad
gller den tunga trafiken. Vxlingen i privatkundernas frbrukning frn bensin till diesel
och E85 frvntas ocks fortstta. Eldningsoljemarknaden kommer att fortstta minska
till frmn fr biobrnslen, vrmepumpar
m m. Bolagets miljpverkan kommer fortsatt att vara i fokus. Under 2007 kommer en
strre omstrukturering av stationsntet att
inledas.
Qhrjdqnbgnrjdqgdsdq
Frndringen i de noterade priserna p framfrallt raffinerade petroleumprodukter i
kombination med dollarkursens utveckling,
utgr de vsentligaste oskerhetsfaktorerna
vid bedmning av bolagets framtida utveckling. Ett stigande rvarupris i kombination
med hrd konkurrens p marknaden ger en
oskerhet kring mjligheten att behlla en
tillfredsstllande vinstniv. Det noterade
priset p raffinerade petroleumprodukter
och dollarkursen har ocks stora effekter p
lagerresultatet. Rrelse- och finansresultatet
pverkas vsentligt vid stora svngningar i
dollarkursen, d bolagets utestende leverantrsskuld i dollar uppgr till vsentliga
belopp.

Lhki
Svenska Statoil AB bedriver tillstnds- och
anmlningspliktig verksamhet i tre affrsomrden; Aviation, Energy & Retail och
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Lubricants. Miljredovisningen lmnas per
berrd enhet.

@uh`shnm
Tillstnds- och anmlningspliktig verksamhet
Svenska Statoil AB har verksamhet i egen
regi p tio flygplatser i landet. Tv av
anlggningarna r anmlningspliktiga och
anmlan lmnades in r 2000. Miljpverkan
kan uppst frmst genom eventuellt spill av
drivmedel till mark och vatten samt i viss
mn genom frngning till luft. Statoil
Aviation har under ret ingtt avtal med ett
flertal aktrer fr lagring och transport av
drivmedel med tg frn Gvle till Arlanda
flygplats. Tack vare frre bt- och tankbilstransporter till och frn Bergs oljehamn har
miljpverkan i Stockholmsomrdet minskat
betydligt.
Dmdqfx%Qds`hk
Tillstnds- och anmlningspliktig verksamhet
Drift av oljedeper r av vsentlig betydelse
fr Energy & Retails (E&R) verksamhet. Tv
deper har tillstnd enligt miljskyddslagen
och under 2006 lmnades anskan om tillstnd enligt miljbalken in fr ytterligare fyra
deper. Tillstndsplikten gller hantering av
mer n 25 000 ton oljeprodukter per r.
Under 2007 kommer troligtvis tre nya
anskningar enligt miljbalken lmnas in med
anledning av kade volymer.
Produkter lastas ut, frutom frn egna
deper, ven frn andra bolags deper
genom samarbetsavtal. Dessa bolag svarar
fr egna miljredovisningar.
Stationsdrift r ytterligare ett av E&R:s
vsentliga affrsomrden. Vid rsskiftet
omfattades 493 tankanlggningar av anmlningsplikt d de slde mer n 1 000 m3
motorbrnslen. Dessutom omfattades 304
biltvttar av anmlningsplikt. Anmlningsplikten avser mer n 5 000 tvttningar av
personbilar per r.
Miljpverkan frn depdriften och tankanlggningarna, uppstr genom utslpp till
luft via frngning av drivmedel, avfall och
frn eventuellt spill till mark och vatten samt
genom buller.
Gasol/LPG:s depdrift r av betydelse fr
Svenska Statoils verksamhet. Bolaget har tre
inlandsdeper som anvnds operativt. Fr
depn i Karlskoga lmnades anskan om
tillstnd enligt miljbalken in under 2006
eftersom det p denna anlggning vid ett
och samma tillflle kan frekomma mer n
200 ton gasol. Miljpverkan kan uppst
frmst genom eventuellt utslpp av gasol till
luft.

Verksamheten inom E&R omfattar ven
pelletseldade vrmeanlggningar p mellan
200 och 1 500 kW. Av dessa har sju anlggningar en effekt ver 500 kW och r drmed anmlningspliktiga enligt miljbalkens 9
kap 6¤. Anmlningar har inlmnats fr samtliga 48 anlggningar. Miljpverkan kan uppst frmst genom utslpp av rkgaser frn
frbrnningen.
Anlggningen fr tillverkning av trpellets i
Sffle bedrivs i dotterbolaget Statoil Pellets
AB, som sjlv lmnar miljredovisning.

Saneringsbehov
Hantering av oljeprodukter har bedrivits i
mnga r p samtliga deper. Det frvntas
drfr att marken r frorenad av oljespill.
Fr knda och kommande behov, har pengar
avsatts i en saneringsfond. Under 2006 har
cirka 1,1 Mkr anvnts fr rivningar och
saneringar. Saneringsfonden har bland annat
under 2006 bekostat saneringar i Kristinehamn och Sundsvall. Under 2006 har sammanlagt 3,8 Mkr avsatts fr framtida behov.
Det fanns vid rsskiftet 8,5 Mkr kvar i
fonden.
Under slutet av 2006 ansktes om frlngt tillstnd enligt miljbalken fr fullskalesaneringen i Sundvall. Arbetet med sanering
av grundvatten frvntas pg under hela
2007.
Under 2006 har fem dieselfrsljningsanlggningar markunderskts. Inga av dessa
var frorenade.
Saneringar av stationsfastigheter sker i
samband med nedlggningar, kp/frsljning, upptckter vid normal stationsdrift
samt inom ramen fr SPIMFAB:s, SPI
Miljsaneringsfond AB, verksamhet.
SPIMFAB r ett branschgemensamt fretag
som sanerar nedlagda bensinstationer och
lmnar sjlva miljredovisning.
Miljinvesteringar m m
Fortsatta investeringar har gjorts under ret,
fr att uppfylla villkor i miljprvningar.
Certifiering
Av E&R:s verksamhet r Energidivisionen och
en station certifierade. Energidivisionen r
certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO
9001:2000 och miljstandarden ISO
14001:2004 och stationen i Ume, Ersboda
enligt miljstandarden ISO 14001:2004
Dessutom r stationen i Vessigebro miljdiplomerad enligt Gteborgsmodellen.

Ktaqhb`msr
Tillstnds- och annan anmlningspliktig
verksamhet
Tillverkningen av smrjmedel p fabriken i
Nynshamn r av stor betydelse fr verksamheten. Tillstnd fr tillverkning av upp till
75 000 m3 per r finns idag enligt miljskyddslagen (SFS 1969:387). Mjlig miljpverkan frn fabriken kan uppst frmst
genom spill av mineraloljor till mark och
vatten. I miljtillstndet regleras ven maximala bullerniver fr trafiken till och frn
fabriken.
Saneringsbehov
Nr fabriksfastigheten frvrvades 1990
fanns det froreningar i marken frn tidigare
verksamhet. Sanering har inte skett. Fr att
skerstlla att froreningarna inte sprids
utanfr fastigheten har bentonitsparrar
anlagts. Ovanfr bentonitsprren finns uppsamlingsbrunnar fr att successivt kunna
avlgsna froreningar. Allt vatten som lmnar
fastigheten vervakas ocks genom ett
faststllt kontrollprogram.
Certifiering
Lubricants verksamhet r certifierad enligt
kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och
miljstandarden ISO 14001:2004.
Produkter och tjnster
Sedan lng tid har miljarbetet inom Statoil
Lubricants bl a omfattat utveckling av miljanpassade smrjmedel. Miljanpassade
produkter till offshore- och marinindustrin r
hgt prioriterade och en stor del av forsknings och utvecklingsresurserna lggs inom
dessa omrden. Andra prioriterade aktiviteter r att frbttra och utveckla nya produkter inom segmenten entreprenad och
skogsbruk. Statoil Lubricants fljer upp att
samtliga huvudleverantrer har miljml och
att de arbetar aktivt fr att n dessa.
Ett strre utslpp av basolja p Nynshamnsfabriken intrffade under det gngna ret.
Merparten av oljan har samlats upp genom
en fredmlig saneringsinsats av fabriksorganisationen i samarbete med lokala
myndigheter och organisationer.
Eqrk`fshkkqdrtks`schronrhshnm
Bolagets frlust under 2006 var 1 632 655
Tkr. Inklusive balanserad vinst p
1 688 058 Tkr uppgr disponibla vinstmedel
till 55 403 Tkr. Styrelsen och verkstllande
direktren freslr att 55 403 Tkr balanseras i ny rkning.
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Qdrtks`sqjmhmf
Mkr
Nettoomsttning
Varuskatter
Kostnad fr slda varor
Aqtssnqdrtks`s
Frsljningskostnader
Administrationskostnader
vriga rrelseintkter
Jmfrelsestrande poster
Qqdkrdqdrtks`s
Resultat frn andelar i koncernfretag
vriga rnteintkter och liknande
resultatposter
vriga rntekostnader och liknande
resultatposter

A`k`mrqjmhmf

Not

2006
2005
28 745
23 426
Ð9 661
Ð9 729
Ð17 976 Ð12 578
00/7
0008

1,2,3,4,5

Ð2 169
Ð346
1 203
Ð1 607
Ï0700

Ð992
Ð113
499
0
402

6

0

188

7

46

19

8

Ð173
Ï016
Ï0827

Ð203
3
406

317
Ð12
Ï0522

207
Ð156
457

Qdrtks`sdesdqehm`mrhdkk`onrsdq
Bokslutsdispositioner
Skatter
qdsrqdrtks`s

9
10

Mkr
@mkffmhmfrshkkfmf`q
Immateriella anlggningstillgngar
Immateriella anlggningstillgngar
Materiella anlggningstillgngar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pgende nyanlggningar och frskott
avseende materiella anlggningstillgngar
Finansiella anlggningstillgngar
Andelar i koncernfretag
Fordringar hos Statoilfretag
Andra lngfristiga vrdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra lngfristiga fordringar

2006

2005

-1 938
Ð7
1 607
361
Ð81

Ï47

517
Ð4
125
Ð133

J`rr`ekcdeqmeqmcqhmf`qhqqdkrdj`ohs`k
kning av varulager
kning av fordringar
kning av kortfristiga skulder
J`rr`ekcdeqmeqmcqhmf`qhqqdkrdj`ohs`k 

Ð327
Ð385
904
081

Ð819
Ð460
1 005
Ï163

Hmudrsdqhmfrudqjr`lgdsdm
Frvrv av materiella anlggningstillgngar
12
Frvrv av immateriella anlggningstillgngar 11
Frvrv av finansiella anlggningstillgngar
Frsljning av inventarier
J`rr`ekcdeqmhmudrsdqhmfrudqjr`lgdsdm 

Ð296
0
0
8
Ï177

Ð45
Ð2
Ð4
5
Ï35

Ehm`mrhdqhmfrudqjr`lgdsdm
Koncernbidrag
Aktiegartillskott
kning av skuld/fordran
J`rr`ekcdeqmehm`mrhdqhmfrudqjr`lgdsdm 
rets kassaflde
Likvida medel vid rets brjan*
Khjuhc`ldcdkuhcqdsrrkts


0
1 500
Ð1 071
318
275
22
186

5

* Varav 15 Mkr frn Statoil Detaljhandel genom fusion.
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11

499
388

11
00

12
12

1 544
1 041

97
352

12

208
1682

20
358

13

14

4
60
1
0
9
63
2255

3 070
60
1
4
7
2031
2511

15

2 906

2 356

2 224
1 837
24
97
215
3286
186
65//
0/855

1 356
1 589
26
0
36
2//5
6
426/
7880

200
40
13/

200
40
13/

1 688
Ð1 633
44
184

800
568
0257
05/7

Rtll``mkffmhmfrshkkfmf`q
Nlrssmhmfrshkkfmf`q
Varulager m.m.
Frdiga varor och handelsvaror

16

J`rr`nbga`mj
Rtll`nlrssmhmfrshkkfmf`q
RTLL@SHKKFMF@Q

Mkr
Not
Cdmko`mcdudqjr`lgdsdm
Resultat efter finansiella poster
Reavinst
Jmfrelsestrande poster
4
Avskrivningar
5
Betald skatt
J`rr`ekcdseqmcdmko`mcdudqjr`lgdsdm 
eqdeqmcqhmf`q`uqqdkrdj`ohs`k


06-12-31 05-12-31

Shkkfmf`q

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos Statoilfretag
vriga fordringar
Skattefordran
Frutbetalda kostnader och upplupna intkter

J`rr`ekcdr`m`kxr

Not



Dfdsj`ohs`knbgrjtkcdq
Dfdsj`ohs`k
Bundet eget kapital
Aktiekapital (40 000 aktier)
Reservfond

17

Fritt eget kapital
4/4

216
Ï100
Ð26
33
6

Balanserad vinst
rets resultat
Rtll`dfdsj`ohs`k
Nadrj`ss`cdqdrdqudq

18

0334

466

@urssmhmf`q
Avsttningar fr pensioner och liknande
vriga avsttningar
Rtll``urssmhmf`q

19
20

142
556
587

74
6
7/

21

3 766

3 266

22
23

377
2 839
0
1 183
363
3651
0/855

285
1 806
6
1 231
133
2350
7881

Inga
51

Inga
14

Kmfeqhrshf`rjtkcdq
Skulder till Statoilfretag
Jnqseqhrshf`rjtkcdq
Leverantrsskulder
Skulder till Statoilfretag
Skatteskuld
vriga skulder
Upplupna kostnader och frutbetalda intkter
Rtll`jnqseqhrshf`rjtkcdq
RTLL@DFDSJ@OHS@KNBGRJTKCDQ
Stllda skerheter
Ansvarsfrbindelser

24
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Anjrktsrjnlldms`qdq
Allmnna redovisningsprinciper
rsredovisningen har upprttats enligt rsredovisningslagen
och enligt Bokfringsnmndens allmnna rd fr stora bolag.
Inom ngra omrden har Redovisningsrdets rekommendationer tillmpats. Det gller redovisning av immateriella
tillgngar (RR15) och aktiegartillskott.
Under 2006 fusionerades Statoil Detaljhandel AB med
redovisningsmssig verkan fr o m 1 januari 2006, vilket
avspeglas i 2006 rs utfall. Jmfrelseret i rsredovisningen
r inte justerat fr fusionen, utan visar Svenska Statoils utfall
som det sg ut 2005.
Uqcdqhmfroqhmbhodqll
Tillgngar, avsttningar och skulder har vrderats till anskaffningsvrden om inget annat anges nedan.

Inventarier, verktyg och installationer
Byggnader
Markanlggningar
Immateriella tillgngar

% per r
3-30
2-10
0-5
5-20

Kd`r`cd`mkffmhmfrshkkfmf`q
Kostnaden fr anlggningstillgngar som hyrs istllet fr att
gas, redovisas som hyreskostnader (operationell leasing).
Leasingavtalen innehller inga villkor som innebr att bolaget
tnjuter de ekonomiska frmner och br de ekonomiska
risker som frknippas med gandet till objekten (finansiell
leasing).

Enqcqhmf`qnbgrjtkcdqhtskmcrju`kts`
Fordringar och skulder i utlndsk valuta har omrknats till
balansdagens kurs. Kursvinster och kursfrluster redovisas
som rrelseintkt d dessa avser icke finansiella balansposter.

Rj`ss
Bolaget tillmpar Bokfringsnmndens allmnna rd BFNAR
2001:1. Den totala skatten utgrs av betald skatt och
uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt berknas med 28% av
outnyttjade underskott vid taxeringen samt andra temporra
skillnader mellan bokfrda och skattemssiga restvrden.

U`qtk`fdq
Varulager redovisas enligt FIFU-principen (frst in, frst ut).
Lagret r vrderat till det lgsta av anskaffningsvrde och
teranskaffningsvrde. Fr lager utver petroleumprodukter
r sklig inkurans avdragen.

Jnmbdqmahcq`f
Bolagets redovisar koncernbidrag i enlighet med uttalandet
frn Redovisningsrdets Akutgrupp (URA 7). Koncernbidrag
redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag fr
skatteeffekt.

Hmsjsdq
Frsljning redovisas efter att de avgrande riskerna och
nyttan som sammanhnger med gandertten verfrts till
kparen och ingen dispositionsrtt eller mjlighet till faktisk
kontroll ver varorna kvarstr. I de flesta fall innebr detta
att frsljning redovisas den bokfringsmnad nr leverans
sker av varorna till kunden. Frsljningen redovisas med
avdrag fr mervrdesskatt och rabatter.

Jnmbdqmtoofhesdq
Svenska Statoil AB, org.nr. 556000-6834 r ett helgt dotterbolag till Statoil AB, org.nr. 556191-6437 med ste i
Stockholm. Statoil AB ingr i den norska Statoil-koncernen.
Moderbolaget Statoil ASA, NO 923 609 016, har sitt ste
i Stavanger, Norge. Eftersom Statoil ASA upprttar koncernredovisning, lmnar Svenska Statoil AB ingen koncernredovisning. Koncernredovisningen finns p www.statoil.com.

@mkffmhmfrshkkfmf`qnbg`urjqhumhmf`q
Anlggningstillgngar redovisas till anskaffningsvrden efter
avdrag fr ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerad nedskrivning. I anskaffningsvrdet ingr utgifter som
direkt kan hnfras till frvrvet av tillgngen. Avskrivningar
enligt plan baseras p tillgngarnas anskaffningsvrde och
berknad nyttjandeperiod. Tillgngarna skrivs i normalfallet
ned till noll utan ngot kvarvarande restvrde. Mark frutstts ha en ondlig nyttjandeperiod och skrivs drfr inte
av. Tillgngarnas nyttjandeperioder prvas vid indikationer
om eventuell ndrad ekonomisk livslngd och justeras vid
behov. Bokfringsmssiga avskrivningar har gjorts med
hgsta skattemssiga belopp. Skillnaden mellan planenliga
och bokfringsmssiga avskrivningar redovisas som bokslutsdispositioner. I tabell nedan redovisas procentsatser, baserade p ekonomisk livslngd, som anvnds fr avskrivningar
enligt plan. Goodwill avseende varumrket Statoil skrivs av
p 20 r med hnsyn till livslngden av varumrket.

Definitioner
Rxrrdkr`ssj`ohs`k
Balansomslutning exklusive rntebrande tillgngar minskat
med icke rntebrande skulder.
Qms`ahkhsdsofdmnlrmhsskhfsrxrrdkr`ssj`ohs`k
Rrelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Itrsdq`sdfdsj`ohs`k
Redovisat eget kapital (aktiekapital, reservfond och balanserade vinstmedel inklusive rets vinst) kat med 72% av
obeskattade reserver.
Rnkhchsds
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Mnsdq
Mns0 Inkp och frsljning mellan koncernfretag
Frsljning till koncernfretag utanfr den svenska koncernen, har skett med
1 571 Mkr (1 201 Mkr 2005).
Frsljning till koncernfretag inom den svenska koncernen, har skett
med 0 Mkr ( 11 438 Mkr 2005).
Inkp frn koncernfretag utanfr den svenska koncernen uppgr till
11 817 Mkr (10 345 Mkr 2005).
Inkp frn koncernfretag inom den svenska koncernen uppgr till
118 Mkr (112 Mkr 2005).
Statoil Detaljhandel AB kptes juli 2004 av Statoil ASA och ingr sedan dess
i koncernen. Bolaget kptes sedan av Svenska Statoil AB den 17 december
2004. Den 1 december 2006 fusionerades Statoil Detaljhandel AB med
Svenska Statoil AB, med redovisningsmssig verkan fr o m 1 januari 2006.

Avtalsenliga pensionskostnader uppgr till 66 Mkr fr 2006 och 41 Mkr
fr 2005. De har reducerats med 0 Mkr respektive 2 Mkr utgrande
gottgrelse frn Statoil Pensionsstiftelse. Pensionskostnader fr bolagets
VD utver tjnstemnnens ordinarie pensionsplan, ingr med 0,2 Mkr
(2005 0,3 Mkr). Pensionskostnader fr bolagets tidigare VD:ar motsvarar
0,9 Mkr (2005 0,6 Mkr).
@ufmfrudcdqk`f
Bolagets VD har en arbetsbefriad uppsgningstid om tolv mnader med fulla
frmner inklusive rslnen ca 1,7 Mkr.

Mns2 Revisorers arvode
I fretaget har Ernst & Young AB anlitats under 2006
Mkr

Mns1 Anstllda och personalkostnader
Medelantalet anstllda

2006

2005

Totalt
Varav mn

2 287
58%

512
76%

Medelantalet anstllda berknas med totalt antal arbetade timmar i relation
till normalarbetstid enligt Svenskt Nringsliv.
Sjukfrnvaro

2006

2005

Per lderskategori
Under 30 r
30Ð49 r
ver 49 r

3,3%
4,7%
6,3%

2,7%
2,6%
5,4%

Per kn
Kvinnor
Mn

6,4%
3,4%

2,5%
3,8%

4,6%
44,6%

3,4%
51,4%

Total sjukfrnvaro
Varav 60 dagar eller mer

Sjukfrnvaron r berknad som antalet frnvarotimmar p grund av egen
sjukdom, delat med ordinarie arbetstid. Ordinarie arbetstid omfattar
schemalagd arbetstid fr mnadsavlnade, vikarier och visstidsanstllda.
Deltidsarbetande ingr med sin arbetstid.
Knsfrdelning bland ledande befattningshavare

2005

Styrelseledamter
Varav mn

7
7

6
5

Ledande befattningshavare inkl vd
Varav mn

9
7

16
9

2006

2005

2
575
466
261
66

1
201
1/1
111
41

Styrelse och vd
vriga anstllda
Rtll`
Sociala kostnader
Varav pensionskostnader
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2006

2005

2

1

0

0

1

0

Med revisionsuppdrag avses granskning av rsredovisning och bokfring
samt styrelsens och verkstllande direktrens frvaltning, vriga arbetsuppgifter som det ankommer p bolagets revisor att utfra samt rdgivning
eller annat bitrde som franleds av iakttagelser vid sdan granskning eller
genomfrande av sdana vriga arbetsuppgifter. Allt annat r andra uppdrag.

Mns3 Jmfrelsestrande poster
Mkr
Nedskrivning av vervrde i samband med fusion
Avsttning fr omstruktureringskostnader

2006

2005

Ð1 071
Ð536

0
0

Ï05/6

/

2006

2005

Ð205
Ð95
Ð6
Ï2/5

Ð57
Ð7
Ð15
Ï68

Ð220
Ð95
Ð46
Ï250

Ð71
Ð7
Ð16
Ï83

44

04

Mns4 Avskrivningar inklusive nedskrivningar

2006

Lner, andra ersttningar och sociala kostnader, Mkr

Revisionsuppdrag
Konsultationer Ernst & Young utanfr Sverige
huvudsakligen avseende momstervinning

Mkr
Anjeqhmfrlrrhf``urjqhumhmf`q
Maskiner och inventarier
Byggnader och markanlggningar
Immateriella
@urjqhumhmf`qdmkhfsok`m
Maskiner och inventarier
Byggnader och markanlggningar
Immateriella
Rjhkkm`cldkk`m`urjqhumhmf`qdmkhfsok`mnbg
anjeqhmfrlrrhf``urjqhumhmf`q
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Mns5 Resultat frn andelar i koncernfretag

Mns01 Materiella anlggningstillgngar
2006

2005

Axffm`cdqnbgl`qj
Ingende anskaffningsvrden
Inkp
Frsljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Tsfdmcd`bjtltkdq`cd`mrj`eemhmfruqcdm 

2 206
6
Ð43
45
1103

223
7
Ð12
6
113

Ingende avskrivningar
Frsljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
rets avskrivningar
Tsfdmcd`bjtltkdq`cd`urjqhumhmf`q



Ð617
42
0
Ð95
Ï56/

Ð121
1
0
Ð7
Ï016

Mns7 Rntekostnader och liknande resultatposter

Tsfdmcdok`mdmkhfsqdrsuqcd



0433

86

Mkr

2006

2005

Rntor till moderbolag
vriga rntekostnader
vriga finansiella kostnader
Rtll`

Ð152
Ð15
Ð6
Ï062

Ð79
Ð1
Ð123
Ï1/2

S`wdqhmfruqcdm
Mark
Byggnad

195
1 012
01/6

81
212
182

2 424
73
Ð99
160
1447

1 051
19
Ð61
0
0//8

2006

2005

55
262
206

15
192
1/6

Ð644
55
3
Ð71
Ï546

Mkr

2006

Utdelningar

0

2005
188

Mns6 Rnteintkter och liknande resultatposter
Mkr

2006

2005

4
11
31
35

6
7
6
08

Rntor frn moderbolag
vriga rnteintkter
vriga finansiella intkter
Rtll`

Mns8 Bokslutsdispositioner
Mkr
Skillnad mellan bokfrda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
Frndring av periodiseringsfond
Rtll`



Mns0/ Skatter
Mkr
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt avseende koncernbidrag
Uppskjuten skatt avseende vriga temporra skillnader
Rtll`rj`ssdq


2006

2005

Ð8
0
Ð4
Ï01

Ð157
2
Ð1
Ï045

Mkr

Hmudms`qhdq+udqjsxfnbghmrs`kk`shnmdq
Ingende anskaffningsvrden
Inkp
Frsljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Tsfdmcd`bjtltkdq`cd`mrj`eemhmfruqcdm 
Ingende avskrivningar
Frsljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
rets avskrivningar
Tsfdmcd`bjtltkdq`cd`urjqhumhmf`q



Ð1 390
93
0
Ð220
Ï0406

Tsfdmcdok`mdmkhfsqdrsuqcd



0/30

241

Utgende ackumulerade avskrivningar utver plan
Tsfdmcdqdcnuhr`suqcd


Ð1 129
Ï77

Ð220
021

197
217
Ð206
1/7

25
19
Ð24
1/

1/7

1/

Ofdmcdmx`mkffmhmf`q`urddmcd
l`sdqhdkk``mkffmhmfrshkkfmf`q
Ingende anskaffningsvrden
Inkp
Omklassificeringar
Tsfdmcd`bjtltkdq`cd`mrj`eemhmfruqcdm 
Tsfdmcdok`mdmkhfsqdrsuqcd

Mns00 Immateriella anlggningstillgngar



Hll`sdqhdkk``mkffmhmfrshkkfmf`q
Mkr
Ingende anskaffningsvrden
Inkp
Frsljningar
Omklassificeringar
Tsfdmcd`bjtltkdq`cd`mrj`eemhmfruqcdm 

2006

2005

853
0
Ð6
0
736

43
2
Ð30
17
21

Ð16
14
Ð3
Ð16
Ï10

Ingende avskrivningar
Frsljningar
Omklassificeringar
Transfereringar
rets avskrivningar
Tsfdmcd`bjtltkdq`cd`urjqhumhmf`q



Ð308
6
0
Ð46
Ï237

Tsfdmcdok`mdmkhfsqdrsuqcd



388

00

Utgende ackumulerade avskrivningar utver plan
Tsfdmcdqdcnuhr`suqcd


0
388

1
01
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Mns02 Andelar i koncernfretag
Mkr
Statoil Cisternlagring AB
Statoil Detaljist AB
Statoil ICC AB
Statoil Pellets AB
Rtll`

Antal
andelar
500
500
100
303 030
2/302/

Mns06 Frndring av eget kapital
Bokfrt
vrde
0
0
0
4
3

Eget
kapital
0
0
0
4
3

Kapitalandelen och rstrttsandelen i samtliga koncernfretag r 100%.
Statoil Detaljhandel AB och Lennart Johanssons Olje AB fusionerades under
2006.

Organisationsnummer
556412-0078
556020-3282
556445-9013
556310-5328

Ste
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Sffle

Mns03 Uppskjuten skattefordran
Mkr
Reserv oskra kundfordringar
Miljreserv
vriga avsttningar

Bundna
reserver

Balanserad
vinst

200

40

800
568
1 500
Ð1 180

1//

3/

Belopp vid rets ingng
Vinstdisposition
Aktiegartillskott, villkorat
Frlust vid fusion
rets resultat
Adknoouhcqdsrtsfmf

2006

2005

0
0
0
/

3
1
0
3

Mkr
Skillnad mellan bokfrda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
Periodiseringsfond 2005
Periodiseringsfond 2004
Periodiseringsfond 2003
Periodiseringsfond 2002
Periodiseringsfond 2000
Rtll`



Uppskjuten skatt ingr med 28%

2006

2005

1 216
149
196
Ð53
04/7
1 398
18/5

1 002
Ð
99
Ð228
762
1 483
1245

Med varufordringar och varuskulder avses mellanhavanden, frmst med de
rikstckande oljebolagen, som regleras genom terleverans av motsvarande
varuslag. Dessa fordringar och skulder r allts av real karaktr, inte monetr
och ingr drfr som en del i varulagret.

2006

2005

1 129
212
104
0
0
0
0334

220
186
36
5
57
73
466

405

161

Mns08 Avsttning fr pensioner och liknande frpliktelser
Avsttning FPG/PRI
vriga pensioner och liknande frpliktelser
Rtll``ur`ssshkkodmrhnmdq

Mns04 Varulager
Kommersiellt lager av petroleumprodukter
vriga produkter fr terfrsljning
Varufordringar
Varuskulder
Rtll`jnlldqrhdkksk`fdqodsqnkdtloqnctjsdq
Beredskapslager
Sns`ksu`qtk`fdq


Totalt

568 1 608
Ð568
0
1 500
Ð1 180
Ð1 633 Ð1 633
0577 Ï0522 184

Mkr

Mkr

rets
resultat

Mns07 Obeskattade reserver

Toofhesdqnlcnssdqeqds`fdmrnqf`mhr`shnmrmtlldqnbgrsd9
Statoil Cisternlagring AB
Statoil Detaljist AB
Statoil ICC AB
Statoil Pellets AB

Aktiekapital



2006

2005

111
31
031

38
36
63

2006

2005

20
536
445

6
0
5

2006

2005

748
351
84
0072

816
380
35
0120

Mns1/ vriga avsttningar
Mkr
Miljfond
Omstruktureringskostnader
Rtll`uqhf``urssmhmf`q



Mns10 Lngfristiga skulder
Samtliga lngfristiga ln r amorteringsfria.

Mns05 Frutbetalda kostnader och upplupna intkter
Mkr
Hyror
Frskringar
Fordran frn leverantr
Upplupen intkt
vriga poster
Rtll`
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2006

2005

29
2
2
97
85
104

10
3
1
16
6
25

Mns11 vriga skulder
Mkr
Varuskatteskuld
Momsskatteskuld
vriga skulder
Rtll`uqhf`rjtkcdq



Mns12 Upplupna kostnader och frutbetalda intkter
Mkr
Rabattreserv
Semesterlneskuld
Sociala avgifter
Sent ankomna fakturor
Hyror
Bonus
vriga upplupna kostnader
Rtll`tooktom`jnrsm`cdq



Mns13 Ansvarsfrbindelser

2006

2005

48
104
5
129
22
15
40
252

1
39
5
34
0
18
36
022

Mkr
FPG
Mijfond SPIMFAB
vriga ansvarsfrbindelser
Rtll``mru`qreqahmcdkrdq





2006

2005

8
32
11
40

7
6
02
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Rsxqdkrdmrtmcdqrjqhesdq
Stockholm den 2 maj 2007

Jaan Ivar Semlitsch

Hans-Olav Hidahl

Bent Rune Solheim

Styrelsens ordfrande

Edward O«Brien

Joakim Sll

Mats Illerstl

Christer Nilsson

Arbetstagarrepresentant Transport

Arbetstagarrepresentant SIF

Hkan Kirstein
Verkstllande direktr

Vr revisionsberttelse har avgivits den 2 maj 2007

Ernst & Young AB
Jaan Kubja
Auktoriserad revisor

Qduhrhnmradqssdkrd
Till rsstmman i Svenska Statoil AB. Org.nr 556000-6834
Vi har granskat rsredovisningen och bokfringen samt styrelsens och
verkstllande direktrens frvaltning i Svenska Statoil AB fr rkenskapsret 2007. Det r styrelsen och verkstllande direktren som
har ansvaret fr rkenskapshandlingarna och frvaltningen och fr att
rsredovisningslagen tillmpas vid upprttandet av rsredovisningen.
Vrt ansvar r att uttala oss om rsredovisningen och frvaltningen p
grundval av vr revision.
Revisionen har utfrts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Det innebr att vi planerat och genomfrt revisionen fr att med hg
men inte absolut skerhet frskra oss om att rsredovisningen inte
innehller vsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen fr belopp och annan information i rkenskapshandlingarna. I en revision ingr ocks att prva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkstllande direktrens tillmpning av
dem samt att bedma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
och verkstllande direktren gjort nr de upprttat rsredovisningen
samt att utvrdera den samlade informationen i rsredovisningen. Som
underlag fr vrt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vsentliga
beslut, tgrder och frhllanden i bolaget fr att kunna bedma om
ngon styrelseledamot eller verkstllande direktren r ersttnings-
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skyldig mot bolaget. Vi har ven granskat om ngon styrelseledamot
eller verkstllande direktren p annat stt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, rsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser
att vr revision ger oss rimlig grund fr vra uttalanden nedan.
rsredovisningen har upprttats i enlighet med rsredovisningslagen och ger en rttvisande bild av bolagets resultat och stllning i
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Frvaltningsberttelsen r
frenlig med rsredovisningens vriga delar.
Vi tillstyrker att rsstmman faststller resultatrkningen och
balansrkningen, disponerar vinsten enligt frslaget i frvaltningsberttelsen och beviljar styrelsens ledamter och verkstllande
direktren ansvarsfrihet fr rkenskapsret.

Stockholm den 2 Maj 2007
Ernst & Young AB
Jaan Kubja
Auktoriserad revisor

HKAN
KIRSTEIN

ANDREAS
FOGELBERG

CHRISTINA
ANDERSSON

HELENA
FORNSTEDT

PELLE
EKMAN

EINAR
BOTTEN

STEFAN
GUSTAFSSON

STEFAN
J NSSON

Kdc`mcdade`ssmhmfrg`u`qd

HKAN
SVANBERG

HKAN KIRSTEIN
Verkstllande direktr
Anstlld sedan 1995

HELENA FORNSTEDT
Chef Information
Anstlld sedan 1987

CHRISTINA ANDERSSON
Chef Finance & Control
Anstlld sedan 1986

STEFAN GUSTAFSSON
Chef Energy Sales
Anstlld sedan 1984

EINAR BOTTEN
Chef Human Resources
Anstlld sedan 1996

STEFAN J NSSON
Chef Retail Operations
Anstlld 1989Ð1999
samt sedan 2000

PELLE EKMAN
Chef Marketing
Anstlld sedan 2005

HKAN SVANBERG
Chef Fuel & Logistics
Anstlld sedan 1985

ANDREAS FOGELBERG
Chef Health, Safety
& Environment
Anstlld sedan 2001
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Foto: Kjell Alsvik

Rudmrj`Rs`snhk@A
118 88 Stockholm
Besksadress:
Torkel Knutssonsgatan 24
Telefon: 08-429 60 00
vvv-rs`snhk-rd

Statoilkoncernen r en av de strsta leverantrerna
av naturgas till den europeiska marknaden samt
vrldens tredje strsta nettoexportr av rolja.
Verksamheten fokuserar p olje- och gasindustrin
dr Statoil r aktiv i alla led Ð prospektering,
utbyggnad, drift, raffinering, transport av rolja
samt frsljning. Koncernen anses vara en av
vrldens mest miljeffektiva producenter och
transportrer av olja och gas.
Statoil r operatr fr 25 olje- och gasflt p
norsk kontinentalsockel. Dessa str fr ver 60
procent av all norsk gas- och oljeproduktion. Den
internationella produktionen kar dessutom
kraftigt.
Statoilkoncernen bedriver i dag verksamhet i
34 lnder och har sitt ste i Stavanger. Vid
utgngen av 2006 hade koncernen mer n 25 000
anstllda.
I Sverige, Danmark, Norge, Estland, Lettland,
Litauen, Polen och Ryssland har Statoil frsljning
av raffinerade oljeprodukter via bensinstationer och
andra frsljningskanaler. Koncernen r Skandinaviens strsta marknadsfrare av bensin och oljeprodukter.
Verksamheten i Sverige tillhr affrsomrdet
Frdling och Marknadsfring inom Statoilkoncernen. Den bestr av frsljning och distribution av bensin, diesel, eldningsolja, energilsningar,
gasol, flygbrnsle och pellets till industrier, fretag
och privatpersoner. Hr ingr ocks de nrmare
600 stationerna p den svenska marknaden. Statoil
utvecklar, tillverkar och sljer ven olika typer av
smrjmedel, frmst till industrikunder, men ven till
privatkunder, via Statoilstationerna.

Producerad av Statoils Informationsavdelning i samarbete med Pldera AB. Tryckt hos Jernstrm Offset i maj 2007. Fotografer: Stig-Gran Nilsson, Bengt Alm, Fredrik Beskow m ß

Rs`snhkhar
verksamhet
i 34 lnder

