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SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” mātesuzņēmums ir Norvēģijā reģistrētais uzņēmums „Statoil Fuel & Retail AS”,
kas pieder Kanādas uzņēmumam „Alimentation Couche-Tard Inc.” (turpmāk tekstā – „Couche-Tard”). „Couche-Tard” ir
Kanādas tirgus līderis ērtas iepirkšanās veikalu nozarē. Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) „Couche-Tard” ir lielākais
neatkarīgais ērtas iepirkšanās veikalu operators uzņēmumam piederošo veikalu skaita ziņā. Tā Ziemeļamerikas tīklā ir 13
biznesa vienības, no kurām deviņas aptver 38 ASV štatus, kā arī Kolumbijas apgabalu, bet četras aptver visas 10
Kanādas provinces. 2014. gada 2. februārī veikalu tīklā bija 6221 ērtas iepirkšanās veikals, un 4724 no tiem piedāvāja arī
degvielu. „Couche-Tard” mazumtirdzniecības tīklā un servisa centros Ziemeļamerikā ir nodarbināti vairāk nekā 60 000
darbinieku.
Vadot lielāko Skandināvijas autotransporta degvielas tirgotāju „Statoil Fuel & Retail AS” un tā meitasuzņēmumus,
„Couche-Tard” pārvalda mazumtirdzniecības tīklu Skandināvijā, Centrālajā un Austrumeiropā. Uz 2014. gada 02. februāri
šajā tīklā bija 2263 mazumtirdzniecības vietas, no kurām lielākā daļa piedāvā degvielu un veikala preces. Pārējās ir
automātiskās degvielas uzpildes stacijas, kurās tiek veikta tikai degvielas tirdzniecība. Papildus uzņēmums piedāvā arī
stacionāro enerģiju, degvielu jūras transportam, aviācijas degvielu, smērvielas un ķimikālijas. „Couche-Tard” pārvalda arī
degvielas uzglabāšanas termināļus astoņās Eiropas valstīs. Ieskaitot darbiniekus „Statoil” franšīzes stacijās,
mazumtirdzniecības tīklā, termināļos un birojos visā Eiropā strādā aptuveni 18 000 cilvēku.
Uz licences līgumu pamata ar zīmolu „Circle K” 10 citās pasaules valstīs (Ķīnā, Guamā, Hondurasā, Honkongā,
Indonēzijā, Japānā, Makao, Meksikā, Vjetnamā un Apvienotajos Arābu Emirātos) darbojas aptuveni 4200 veikali. Kopā ar
tiem „Couche-Tard” tīklā ir vairāk nekā 12600 mazumtirdzniecības vietu.
2014. gadā „Statoil Fuel & Retail Latvia” mērķtiecīgi turpināja uzturēt augstu līmeni starptautisko kvalitātes
vadības sistēmu standartu īstenošanā (ISO 14001:1996 un ISO 9001:2000). To prasības uzņēmumā ieviestas jau kopš
2004. gada.
Nākotnē uzņēmums plāno saglabāt un turpināt attīstīt savas pozīcijas Latvijas tirgū. 2014. un 2015. pārskata
gadā uzņēmuma vadība lielu vērību pievērsīs nemainīgi augstas degvielas kvalitātes nodrošināšanai, efektīvai
mazumtirdzniecības tīkla attīstīšanai un turpmākai uzņēmuma darbības attīstīšanai un efektivizēšanai.
Uzņēmuma vadība ir atbildīga par sagatavoto gada pārskatu. Tas sagatavots atbilstoši grāmatvedības ierakstiem un
sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma finanšu stāvokli.
Uzņēmuma valde iesaka pārskata gada peļņu izmaksāt dividendēs.
Finanšu riski tiek vadīti saskaņā ar „Statoil Fuel & Retail” grupas politiku (sk. finanšu pārskata 2. pielikumu).
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi
notikumi, kuru dēļ šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.

