Vadības ziņojums

2011. gada 22. jūlijs
Darbības veids
„Statoil Fuel & Retail” ASA pilnībā piederošā meitas uzņēmuma SIA „Latvija Statoil” pamatdarbība ir degvielas
un eļļas produktu mazumtirdzniecība, degvielas uzpildes staciju projektēšana, celtniecība un ekspluatācija, kā arī
naftas produktu vairumtirdzniecība.
Uzņēmuma darbība pārskata gadā
Aizvadītais gads Uzņēmumam bija sekmīgs. Tirgus situāciju raksturoja degvielas cenu pieaugums un
konkurences saasināšanās degvielas mazumtirdzniecības nozarē. Uzņēmums stiprināja savu konkurētspēju un
efektivitāti, un saglabāja līderpozīcijas Latvijas tirgū.
2011. gada sākumā Latvijā darbojās 56 „Latvija Statoil” piederošas pilna servisa degvielas uzpildes stacijas
(DUS), sešas automātiskās degvielas uzpildes stacijas, Rīgas naftas terminālis, Aviācijas terminālis Rīgas
Starptautiskās lidostas teritorijā. Savukārt sešas pilna servisa degvielas uzpildes stacijas „Statoil” Latvijā
darbojās uz franšīzes līguma pamata.
Pagājušajā gadā „Latvija Statoil” veicis Latvijā pilna servisa degvielas uzpildes staciju tīklā uzlabojumus gandrīz
1,3 miljonu latu vērtībā. Investīcijas ieguldītas, lai arī turpmāk nodrošinātu

klientiem augstākās kvalitātes

pakalpojumus un garantētu vides drošību, kā arī celtu uzņēmuma energoefektivitāti.
2010. gadā „Statoil” tīklā Latvijā tika īstenots jauns pilotprojekts elektroenerģijas ražošanai - uz degvielas
uzpildes stacijas jumta Eksporta ielā ūdens sildīšanai tika uzstādīti pirmie solārie paneļi. Turpinājās arī
elektrokontrolieru uzstādīšana visā pilna servisa degvielas uzpildes staciju tīklā.
2010. gadā arī pabeigta drošības pasākumu kompleksa ieviešana, kas tika uzsākta jau 2009. gadā. Īstenota
virkne dažādu drošības uzlabojumu gan DUS veikalā, gan teritorijā. Taču lielākā efektivitāte zādzību apkarošanā
ir jaunām video ierakstu sistēmām un kamerām, kas uzstādītas visās 62 „Latvija Statoil” piederošajās DUS.
Kopumā drošības pasākumu uzlabojumu komplekss 2010. gadā ļāva Uzņēmumam zādzību skaitu savā uzpildes
staciju tīklā samazināt par 50%.
Kopumā 2010. gadā tehniskā aprīkojuma atjaunošanā un modernizācijā tika ieguldīti vairāk nekā 800 tūkstoši
latu, savukārt, jaunu automazgātavu aprīkojumā ieguldīti 130 000 latu.
2010. gadā Uzņēmums mērķtiecīgi turpināja uzturēt augstu līmeni starptautisko kvalitātes vadības sistēmu
standartu (ISO 14001 : 1996 un ISO 9001 : 2000) īstenošanā. Standartu prasības Uzņēmumā ieviestas jau kopš
2004. gada.
Īpaša uzmanība arī 2010. gadā tika pievērsta vides, veselības un drošības jautājumiem, kas ir Uzņēmuma
darbības filozofijas galvenais fokuss. Turpināts darbs pie iekšējo procedūru un procesu pilnveides. Uzņēmuma
ieguldījums drošu un nekaitīgu darba apstākļu radīšanā tika novērtēts ar augstāko Latvijas apbalvojumu „Zelta
ķiveri 2010”. Balvu uzņēmumam pasniedza Latvijas labklājības ministrs Uldis Augulis un Valsts Darba
inspekcijas direktors Arnis Luhse.
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2010. gada pārskats

Vadības ziņojums (turpinājums)
Pērn vides, veselības un drošības kontekstā tika turpināti drošības un kvalitātes auditi Uzņēmuma nozīmīgāko
sadarbības partneru uzņēmumos. „Vides, veselības un drošības” departamenta darbinieki pārliecinājās gan par
likumdošanas prasību izpildi vides, veselības un drošības aspektos, gan nepieciešamo kvalitātes jautājumu
nodrošinājumu.
Tāpat SIA „Latvija Statoil” arī 2010. gadā turpināja īstenot virkni aktivitāšu, apliecinot rūpes par sabiedrību un
pierādot sevi kā sociāli atbildīgs uzņēmums. Uzņēmums, sadarbībā ar Ceļu Satiksmes Drošības direkciju
(CSDD), īstenoja vairākas ar ceļu satiksmes drošību saistītas kampaņas. Tāpat tika turpināta sadarbība ar
Drošas Braukšanas skolu (DBS), īpašu uzsvaru autovadītāju vidū liekot ne tikai uz drošu, bet arī ekonomisku
braukšanu.
Arī atbalsts izglītībai jau tradicionāli ir „Latvija Statoil” sociālās korporatīvās atbildības politikas sastāvdaļa. 2010.
gadā tika turpināta sadarbība ar Vītolu fondu, piešķirot stipendijas talantīgiem jauniešiem. 2010. gadā tika
uzsākta arī jauna iniciatīva – sadarbība ar izglītības attīstības projektu „Iespējamā misija”.
Tāpat tika īstenota virkne ar vides jomu saistītu projektu. Piemēram, uzņēmums iesaistījās lielākajā Latvijas
sakopšanas projektā „Lielā talka”, , kā arī īstenoja jaunus mērķus savas saimnieciskās darbības ietekmes
samazināšanai uz vidi.
Kopā ar veikumu sociālajā jomā darbs vainagojies ar izciliem panākumiem Latvijas uzņēmumu Reputācijas
TOPā – „Latvija Statoil” 2010. gadā kopvērtējumā starp visiem Latvijas uzņēmumiem ieņēma augsto 5. vietu.
Nākotnē Uzņēmums plāno saglabāt, kā arī turpināt attīstīt savas pozīcijas Latvijas tirgū. 2011. gadā Uzņēmuma
vadība

lielu

vērību

pievērsīs

nemainīgi

augstas

degvielas

kvalitātes

nodrošināšanai

arī

turpmāk,

mazumtirdzniecības tīkla efektīvai attīstībai, un turpmākai uzņēmuma darbības efektivizēšanai.
2010. gadā notika pārmaiņas uzņēmuma īpašnieku struktūrā. 2010. gada 18. maijā „Statoil” Grupas ietvaros kā
atsevišķa juridiska persona tika nodibināta „Statoil Fuel & Retail ASA” (iepriekš „Statoil Energy & Retail ASA”),
kas patlaban ir „Latvija Statoil” īpašniece. Savukārt, 2010. gada 22. oktobrī tika uzsākta „Statoil Fuel & Retail”
akciju kotācija Oslo Fondu birža.
Uzņēmuma vadība ir atbildīga par sagatavoto gada pārskatu. Gada pārskats sagatavots atbilstoši
grāmatvedības ierakstiem un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Uzņēmuma finanšu stāvokli.
Finanšu riski tiek vadīti saskaņā ar „Statoil Fuel & Retail” grupas politiku.
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši
nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas, vai kuri būtu jāpaskaidro šajā
finanšu pārskatā.
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