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Darbības veids
„Statoil Fuel & Retail” ASA pilnībā piederošā meitas uzņēmuma SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” (pirms
juridiskā nosaukuma maiņas 2012.gadā SIA „Latvija Statoil”) (turpmāk tekstā - Uzņēmums) 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, vēl vairāk veicināja efektivitāti, vienlaikus saglabājot līderpozīcijas Latvijas tirgū.

2012. gada sākumā Latvijā darbojās „Statoil Fuel & Retail” piederošas pilna servisa degvielas uzpildes
stacijas (DUS), automātiskās degvielas uzpildes stacijas, Rīgas naftas terminālis, Aviācijas terminālis Rīgas
Starptautiskās lidostas teritorijā, kā arī „Statoil Fuel & Retail” pilna servisa degvielas uzpildes stacijas,
kuras darbojās uz franšīzes līguma pamata.
2011. gadā „Statoil Fuel & Retail Latvija” investēja degvielas uzpildes staciju tīklā vairāk nekā 4 miljonus
latu. Pērn tika atklātas divas jaunas pilna servisa Statoil uzpildes stacijas. 2011. gada novembrī darbu sāka
pirmā Statoil degvielas uzpildes stacija Limbažos, bet oktobrī durvis vaļā vēra DUS „Mīlgrāvis” Rīgā,
Mīlgrāvja ielā 10. Pagājušajā gadā tika noslēgts arī franšīzes sadarbības līgums ar SIA „Augstceltne”, līdz ar
to Statoil Fuel & Retail staciju tīklā sāka darbu piecas pilna servisa uzpildes stacijas (Jūrmalā uz Ventspils
šosejas; Daugmales pagastā Ķekavas novadā; Dreiliņos Stopiņu novadā, Saulkrastu novadā pie šosejas
Rīga-Tallina virzienā uz Tallinu un Saulkrastu novadā pie šosejas Rīga-Tallina virzienā uz Rīgu).
2011. gadā „Statoil Fuel & Retail Latvija” veica nozīmīgas izmaiņas degvielas piedāvājumā, ieviešot jaunu
dīzeļdegvielu – D Fortis Plus. Degvielas piedāvājums tika pārskatīts un nolemts turpmāk tirgot tikai tā
dēvētās „funkcionālās degvielas” - degvielas ar pievienotu papildu vērtību. Tika nolemts tirgot divus
benzīna veidus - 95 Ultima, 98 Ultima, un divus dīzeļdegvielas veidus – D Fortis un D Fortis Plus. Izmaiņas
degvielas piedāvājumā tika īstenotas, ņemot vērā augošo dīzeļdegvielas patēriņu, kā arī klientu
pieprasījumu pēc augstākas kvalitātes degvielas ar lielāku efektivitāti, ekonomiju un zemākiem CO2
izmešu rādītājiem.
2011. 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.

2011. gadā „Statoil Fuel & Retail Latvia” tika mainīta augstākā vadība. 2011. gada 1. oktobrī uzņēmuma
izpilddirektora pienākumus sāka pildīt Ilze Siliņa, kas līdz tam vadīja uzņēmuma Mazumtirdzniecības
departamentu.
Uzņēmuma ieguldījums degvielas uzpildes staciju aprīkojuma pilnveidošanā tika novērtēts ar Labklājības
ministrijas piešķirto apbalvojumu uzņēmumam „Ģimenei draudzīgs uzņēmums”, kā arī ar Rīgas domes
piešķirto novērtējumu „Draudzīgs velosipēdistam”. 2011. gadā Uzņēmums saņēma arī apbalvojumu kā
uzslavētākais lielais tirdzniecību uzņēmums kampaņā „Uzslavē labu servisu!”.
Uzņēmuma ieguldījums piedāvājuma pilnveidošanā un sociālajās aktivitātēs novērtēts arī ar izcilu
panākumu Latvijas uzņēmumu Reputācijas TOPā, kurā kopvērtējumā Uzņēmums ieguva augsto 3. vietu,
bet 1. vietu tirdzniecības nozares uzņēmumu vidū.
Nākotnē Uzņēmums plāno saglabāt, kā arī turpināt attīstīt savas pozīcijas Latvijas tirgū. 2012. gadā
Uzņēmuma vadība lielu vērību pievērsīs nemainīgi augstas degvielas kvalitātes nodrošināšanai arī
turpmāk, mazumtirdzniecības tīkla efektīvai attīstībai, un turpmākai uzņēmuma darbības efektivizēšanai
Uzņēmuma valde iesaka 2011. pārskata gada peļņu izmaksāt dividendēs.
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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