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Erklæring om Produktregnskab, jf. § 20 stk. 3 i bekendtgørelse nr.
1340 af 10. december 2014 om lagringspligt mv. for olie
Vi har efter aftale med ledelsen i Danske Olieberedskabslagre (FDO), der er udpeget som den centrale
lagerenhed, foretaget kontrol af produktregnskabet for 2015, som den centrale lagerenhed har udarbejdet og offentliggjort i medfør af § 20 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1340 af 10. december 2014 om lageringspligt mv. for olie. Vores kontrol af produktregnskabet for 2015 sker i henhold til § 20 stk. 3 i
bekendtgørelse nr. 1340 af 10. december 2014 om lageringspligt mv. for olie, og udføres for at sikre,
at produktregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med § 20 stk. 2 og stk. 3 i bekendtgørelse nr.
1340 af 10. december 2014 om lageringspligt mv. for olie. Produktregnskabet for 2015 er vedlagt i
bilag 1.
Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
De udførte handlinger
1.

Vi har kontrolleret de i produktregnskabet for 2015 anvendte produktmængder til FDOs lagerregistreringer og specifikationer, og foretaget kontrol af, at gennemsnitsproduktmængder er beregnet matematisk korrekt.

2.

Vi har kontrolleret de i produktregnskabet for 2015 anvendte priser fra Platts til oversigt over
priser fra Platts, og foretaget kontrol af, at gennemsnitspriser fra Platts er beregnet matematisk
korrekt.

3.

Vi har kontrolleret den i produktregnskabet for 2015 anvendte 30-årige obligationsrente, der er
anvendt til beregning af offeromkostninger ved kapitalbinding i produkter, til ekstern offentliggjort statistik fra Realkreditrådet og foretaget kontrol af, at den gennemsnitlige anvendte 30årige obligationsrente for 2015 samt beregning af offeromkostning er beregnet matematisk korrekt.

4.

Vi har kontrolleret den i produktregnskabet for 2015 anvendte USD-kurs til Nationalbankens
offentliggjorte valutakurser, og foretaget kontrol af, at den gennemsnitlige anvendte USD-kurs
for 2015 og omregning fra USD til DKK er beregnet matematisk korrekt.
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5.
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Vi har kontrolleret de i produktregnskabet for 2015 anvendte personaleomkostninger, administrationsomkostninger, lagerdriftsomkostninger, friskningsomkostninger og lagerlejeomkostninger til revideret årsregnskab for FDO for 2015.

6.

Vi har kontrolleret de i produktregnskabet for 2015 anvendte afskrivninger til den af FDO foretagne beregning af afskrivninger, der er baseret på eksterne revurderede anskaffelsessummer
korrigeret for tilgange og afgange i perioden 1. juni 2012 til 31. december 2015.

7.

Vi har kontrolleret de i produktregnskabet for 2015 anvendte standardvægtfylder til bekendtgørelse nr. 1340 af 10. december 2014 om lageringspligt mv. for olie.

8.

Vi har kontrolleret de i produktregnskabet for 2015 anvendte lageringspligtige mængder pr.
kategori for 2015 til de offentliggjorte mængder på FDOs hjemmeside.

9.

Vi har kontrolleret, at omkostninger pr. art er fordelt på de enkelte produktkategorier baseret på
relevante gennemsnitsproduktmængder.

10.

Vi har kontrolleret matematisk akkuratesse for de opgjorte priser pr. kategori i produktregnskabet for 2015.

Faktiske resultater
Vi har fundet følgende forhold:
a)

Med hensyn til punkt 1 fandt vi, at de anvendte produktmængder kan afstemmes til FDOs lagerregistreringer og specifikationer. Vores test af matematisk akkuratesse af gennemsnitsberegning
har ikke givet anledning til kommentarer.

b)

Med hensyn til punkt 2 fandt vi, at de anvendte priser fra Platts kan afstemmes til oversigt over
priser fra Platts. Vores test af matematisk akkuratesse af gennemsnitsberegning har ikke givet anledning til kommentarer.

c)

Med hensyn til punkt 3 fandt vi, at den anvendte 30-årige obligationsrente kan afstemmes til eksternt offentliggjort statistik fra Realkreditrådet. Vores test af matematisk akkuratesse af gennemsnitsberegning og offeromkostning har ikke givet anledning til kommentarer.

d)

Med hensyn til punkt 4 fandt vi, at den anvendte USD-kurs kan afstemmes til Nationalbankens offentliggjorte valutakurser. Vores test af matematisk akkuratesse af gennemsnitsberegning og omregning fra USD til DKK har ikke givet anledning til kommentarer.
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e)
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Med hensyn til punkt 5 fandt vi, at de anvendte personaleomkostninger, administrationsomkostninger, lagerdrift, friskningsomkostninger og lagerlejeomkostninger kan afstemmes til revideret årsregnskab for FDO for 2015.

f)

Med hensyn til punkt 6 fandt vi, at de anvendte afskrivninger kan afstemmes til den af FDO foretagne beregning af afskrivninger, der er baseret på eksterne revurderede anskaffelsessummer korrigeret for tilgange og afgange i perioden 1. juni 2012 til 31. december 2015.

g)

Med hensyn til punkt 7 fandt vi, at de anvendte standardvægtfylder kan afstemmes til bekendtgørelse nr. 1340 af 10. december 2014 om lageringspligt mv. for olie.

h)

Med hensyn til punkt 8 fandt vi, at de anvendte lageringspligtige mængder pr. kategori for 2015
kan afstemmes til de på FDOs hjemmeside offentliggjorte mængder.
Med hensyn til punkt 9 fandt vi, at fordeling af omkostninger pr. art på de enkelte produktkategorier ikke har givet anledning til kommentarer.

i)

Med hensyn til punkt 10 har vores test af den matematiske akkuratesse for de opgjorte priser
ikke givet anledning til kommentarer.

Da ovennnævnte arbejdshandlinger hverken udgør en revision eller en gennemgang i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller gennemgang og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, udtrykker vi ingen grad af sikkerhed om oplysningerne.
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review af opgørelsen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision eller gennemgang og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første
afsnit, og den må ikke bruges til noget andet formål. Erklæringen vedrører kun de forhold, der er
nævnt ovenfor og kan ikke udstrækkes til at omhandle andre formål.
Slagelse, den 20. juni 2016
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statsautoriseret revisor
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Bilag 1: Produktregnskab for 2015
Principper for beregning af FDO’s enhedsomkostninger pr. kategori:
Generelt for beregningen er, at alle omkostninger medregnes. Eneste undtagelse er omkostninger vedrørende aktiviteter, der udelukkende skal skabe indtægter for FDO, f.eks. personale- og strømomkostninger ved brugerpumpning.
Følgende omkostningsarter medregnes:


Personaleomkostninger.



Administrationsomkostninger, herunder husleje mv.



Alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af lagre.



Friskningsomkostninger til at holde produkterne kurante.



Omkostninger til leje af lagre, herunder råolielager og ethanollager.



Offeromkostninger til kapitalbinding i produkter. Her anvendes en 30-årig obligationsrente som
basis. Ligeledes anvendes gennemsnit af Platts priser over året til vurdering af lagerværdien, og
den gennemsnitlige dollarkurs anvendes tilsvarende til konvertering til danske kroner.



Afskrivninger — her baseres afskrivningerne på en ekstern vurdering af værdien og lagrenes
levetid.

De fleste af omkostningerne fordeles efter m3 eller tons, da de ikke kan relateres direkte til en bestemt kategori. Dog kan afskrivninger fra visse lagre pålægges direkte til en kategori, ligesom offeromkostninger vil være afhængig af produktprisen i den enkelte kategori. Omkostningerne til
råolie og feedstock fordeles forholdsmæssigt på de øvrige kategorier efter den andel de dækker, de
respektive kategorier.
Kategori 1

Kategori 2B

Kategori 3

Kategori 4 (råolie)

19,76 kr/m3

18,89 kr/m3

15,87 kr/t

20,21 kr/t

De angivne priser er gennemsnitspriser og opgjort pr. maned.
FDO lagrer ikke produkter i Kategori 2A, hvorfor der ikke er angivet en pris herfor.
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