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VD har ordet

Jag blickar tillbaka på ett år som inte liknar något annat. Pandemin har ställt stora krav på oss alla i samhället – 
företag, medarbetare och individer. Verksamheter har snabbt tvingats anpassa sig till en ny verklighet, så även 
OKQ8. Som samhällsviktig verksamhet har vi arbetat hårt för att säkerställa tillgång till drivmedel och att med-
lemmar, kunder, leverantörer och medarbetare har känt sig trygga när de besökt stationer, butiker och depåer.

Utöver nya anpassningar har vi burit med oss en övertygelse om att hålla fast vid vår strategi. En hållbar strategi 
som ska säkerställa att OKQ8 även i framtiden finns kvar som det pålitliga, innovativa och entreprenöriella 
bolag som startade 1926. Världen över fokuseras resurser på att minska påverkan på klimatet med en lägre 
användning av fossila drivmedel som följd. Vi vill leda omställningen med hållbara alternativ och investera 
klokt för att möta nya behov.

Två stora drivkrafter leder oss på vägen framåt: hållbarhet och digitalisering. Drivkrafterna genomsyrar hela 
samhället och utvecklingen går snabbt framåt, vilket är både glädjande och utmanande. Vi har satt tydliga 
mål för verksamheten: OKQ8 ska vara klimatneutrala i egen drift 2030 och i hela värdekedjan 2045. Det ställer 
krav på hela verksamheten. Målmedvetenhet, innovationskraft, investeringar och tydligt fokus är väsentligt för 
att uppnå det vi vill och måste. I den här rapporten kan du läsa mer om hur långt vi har kommit hittills och vilka 
initiativ vi ser framför oss. 

Jag är extra stolt över de två partnerskapen med Neste och Skellefteå Kraft som presenterats under året. De 
är viktiga bidrag mot klimatneutralitet. Tillsammans med världens största producent av biodrivmedel har vi 
möjliggjort för medlemmar och kunder att tanka fossilfri diesel på, hittills, 170 stationer i Sverige. Samarbetet 
med Skellefteå Kraft kommer att resultera i Sveriges och Danmarks största och snabbaste laddnätverk, med 
hög tillgänglighet och effekter på 150 kW. 

Digitalisering av rätt delar av verksamheten bidrar till samhällsnytta och gör det enklare och smidigare för 
medlemmar och kunder att uträtta sina ärenden, oavsett om de ska tanka drivmedel, göra bankärenden eller 
köpa en kopp kaffe. Under året lanserades OKQ8:s app samt kontaktlös betalning och ett omfattande arbete 
med IT-infrastruktur genomfördes. Det är krävande projekt som trots utmaningar blev framgångsrika, tack 
vare hårt arbete och god styrning.

Att hjälpa medlemmar och kunder att ställa om till fossilfrihet är vår största prioritet. Var och en kommer att 
behöva göra det på sitt sätt och då ska OKQ8 vara den aktör som kan möjliggöra det. Vi är stolta över vår långa 
historia, samtidigt som vi blickar framåt och med kraft tar oss an uppdraget, som är komplext men genomförbart. 
Vi ska göra allt för att vara en hållbar möjliggörare för människor i rörelse, på ett sätt som är så skonsamt som 
möjligt för klimatet.

Omställningen är redan här och målet är tydligt: Vi ska tillsammans med medlemmar och kunder ställa om för att 
kunna fortsätta leva i ett välfungerande samhälle. Vi fortsätter ställa om för en hållbar affär och ett starkt OKQ8.

Jag önskar dig en trevlig och inspirerande läsning!

J. Magnus Kamryd, VD/CEO
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för OK-Q8 AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2020 03 01 - 2021 02-28. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Belopp är 
avrundade till miljoner kronor (MSEK) om inget annat anges.

Ägarförhållanden
OK-Q8 AB ägs till 50 procent av Kuwait Petroleum Europe BV, org. nr 24148084, med säte i Haag, Holland, och 
till 50 procent av OK Ekonomisk Förening, org. nr 702000-1660, med säte i Stockholm.

Allmänt om verksamheten
OK-Q8 AB har kontor och verksamhet i egen regi, genom dotterbolag i Sverige och i Danmark samt genom 
Kraftpojkarna Sverige AB en filial i Finland, vilket utgör OKQ8 koncernen. Koncernen har också genom ett 
samarbetsavtal verksamhet i OK Detaljhandel AB, som ägs av OK Ekonomisk Förening. Genom franchise- 
avtal med OK-Q8 AB respektive Q8 Danmark A/S bedriver enskilda franchisetagare stationsverksamhet under 
OKQ8:s varumärke. Detta utgör tillsammans OKQ8 Scandinavia, det som i dagligt tal benämns OKQ8 och är 
ett av Skandinaviens största drivmedelsföretag med stationer anpassade för såväl personbil som tung trafik. 
Verksamheten omfattar stationer i båda länderna för såväl personbil som tung trafik där många har biltvätt, 
tvätta-själv hallar, biluthyrning och bilverkstäder. Utbyggnad av infrastruktur för laddning av batteridrivna fordon 
pågår. Det finns också produkter för kunder inom jordbruk, transportindustri, sjöfart, verkstäder och cykel. 
Smörjmedel tillhandahålls från Kuwait Petroleums smörjmedelsfabrik i Antwerpen, Belgien. Smörjmedel marknads-
förs dels i stationsnätet och med direktleverans till kunden. Försäkringar för bil och olycksfall (vissa i egen regi, 
andra i samarbete med Folksam) samt el och villaolja bjuds till försäljning av bolag i koncernen.

Dotterbolaget OK-Q8 Bank AB tillhandahåller finansiella tjänster som betalmedel och bedriver betalnings-
förmedling bland annat genom Visa-kort. Bolaget bedriver även in- och utlåningsverksamhet.

Verksamheten är operativt indelad i divisionerna Retail & Associations, B2B Sales samt Bank & Members. Inom 
varje division finns affärsområden. Retail omfattar stationsnätet, som består av bemannade respektive 
obemannade enheter. B2B Sales omfattar IDS (drivmedel till tung trafik), Q8 Oils (smörjmedel), Energy Market 
(drivmedel till företagskunder, produkter inom el), Tanka (obemannade enheter) samt Clean Energy. Bank & 
Members omfattar finansiella tjänster och försäkringsprodukter. 

Inom OKQ8 lägger vi stort fokus på hållbarhet. Vi vill minska vår miljöpåverkan och bidra till en positiv samhälls- 
utveckling. Vårt hållbarhetsarbete utgår från UN Global Compact och FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och antikorruption, och inspirerade av FN:s 17 Globala mål fokuserar vi på tre av dessa: att 
bekämpa klimatförändringen, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. 

� Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport på OKQ8.se/sustainability.

274
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IDS (International Diesel Service) är vårt servicekoncept för den tunga yrkestrafiken med 53 dieselanläggningar i Sverige och 
över 760 anläggningar runt om i Europa. Nätverket uppdateras nu med hållbara drivmedel, till exempel det fossilfria HVO100.

IDS − vårt servicekoncept för tung 
trafik med 760 stationer i Europa
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Koncernen 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Nettoomsättning 33 647 39 891 38 620 34 242 31 869

Rörelseresultat 550 529 496 660 1 181

Resultat efter finansiella poster 542 526 499 666 1 186

Soliditet (%) 48 49 46 48 46

Avkastning på eget kap. (%) 9 9 9 12 23

Avkastning på totalt kap. (%) 5 5 4 6 11

Vinstmarginal (%) 3 2 2 3 7

Medelantal helårsanställda 1 210 1 207 1 165 1 164 1 140

Avkast. på sysselsatt kap. (%) 9 9 8 10 19

Balansomslutning 12 000 11 958 12 301 11 469 11 246

Moderbolaget 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Nettoomsättning 24 451 28 625 27 920 25 080 23 120

Rörelseresultat 271 489 516 544 1 003

Resultat efter finansiella poster 262 440 482 508 970

Soliditet (%) 42 44 44 45 45

Avkastning på eget kap. (%) 6 10 11 11 22

Avkastning på totalt kap. (%) 3 4 5 6 11

Vinstmarginal 2 3 3 4 8

Medelantal helårsanställda 356 318 280 272 253

Avkast. på sysselsatt kap. (%) 8 13 12 13 24

Balansomslutning 10 630 10 394 10 370 9 863 9 607

Flerårsjämförelser (MSEK)

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Koncernen 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Bensin 895 976 1 006 1 044 1 068

Diesel/lättdiesel 1 910 1 895 1 877 1 846 1 783

Lätta eldningsoljor 279 334 362 342 305

Etanol 7 16 21 13 14

Smörjoljor, gas 39      36      38      54      52

Summa 3 130 3 257 3 305 3 299 3 222

Sålda produktvolymer (tusentals m3)
Den totala sålda produktvolymen i koncernen uppgick till 3 130 (3 257) tm3. Försäljningen per varugrupp uppgick till:

Ekonomisk utveckling i sammandrag



OK-Q8 AB   I   Årsredovisning 20/21 -9-

Moderbolaget 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Bensin 705 765 787 825 859

Diesel/Lättdiesel 1 444 1 405 1 383 1 364 1 278

Lätta eldningsoljor 138 134 140 140 128

Etanol 6 16 21 13 14

Smörjoljor, Gas 22 30 32 37 36

Summa 2 315 2 350 2 363 2 379 2 315

Sålda produktvolymer (tusentals m3)

Den totala sålda produktvolymen i moderbolaget uppgick till 2 315 (2 350) tm3. Försäljningen per varugrupp uppgick till:

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ekonomiskt perspektiv

Koncernens rörelseresultat uppgick till 550 MSEK (528 MSEK) och moderbolagets rörelseresultat uppgick till 
271 MSEK (489 MSEK).  

OKQ8:s verksamhet och medarbetare påverkas precis som hela samhället av Covid-19-pandemin och de för-
ändrade beteenden, efterfrågan och produktionsstörningar som den medfört hos flera av våra kunder och 
leverantörer. Verksamhetsårets första månader präglades även av kraftigt prisfall i marknaden, vilket påverkade 
resultatet efter lagerförändringar negativt framför allt i den svenska verksamheten. Volymerna påverkades 
tydligt nedåt under våren och vintern 2020 som en konsekvens av hela samhällets reaktioner på pandemin 
genom ett minskat resande. För att skapa en grund för uthållighet, samt flexibilitet framåt under denna period 
med osäkerhet, har ett handlingsprogram som inkluderar effektivisering och besparingar implementerats samt 
att investeringar har omprioriterats. De här åtgärderna har tillsammans resulterat i att de effekter som nedgång 
i volymerna fört med sig i omsättningen samt intjäningen har motverkats genom minskade kostnader, både 
kortsiktigt och strukturellt. På den danska marknaden har priskonkurrensen varit mindre volatil under året jämfört 
med historiskt, vilket påverkat intjäningen positivt. Kassaflödet har förstärkts tack vare minskade utgifter och 
omprioritering av investeringar.

Den amerikanska dollarn har sett över året försvagats gentemot den svenska kronan med en växelkurs per 
februari 2021 som är cirka 15 % lägre än vid verksamhetsårets början. Platts prisindex och dollarkurs påverkar 
såväl inköpspriser som försäljningspriser på drivmedel. Det innebär att i syfte att säkerställa ekonomisk stabilitet 
för bolaget så arbetar OKQ8 aktivt med optimering av lagerhållning samt prissättning och anpassar den efter 
förändringar. Detta året kunde de inledande negativa konsekvenserna av inköp som gjorts till lager med priser 
före fallet i Platts prisindex och försäljning av dessa volymer till extremt låga marginaler efter prisfallet motverkas 
av att bruttomarginalerna därefter har stabiliserats i takt med att nya inköp gjorts.

Hur vi har agerat hittills under Covid-19 pandemin 

Den 10 mars 2020 gick OKQ8 in i stabsläge med anledning av Covid-19:s utbredning. En krisgrupp tillsattes 
som från och med den 11 mars sammanträdde dagligen fram till den 30 mars och därefter veckovis samt vid 
behov. Hemarbete påbjöds i Danmark från den 12 mars och i Sverige från den 17 mars. I slutet av mars införde 
Sveriges regering möjlighet till korttidspermittering och detta infördes i varierande grad på såväl stationer som 
på kontoren. 

Ett stort antal åtgärder vidtogs för att säkerställa trygghet för medarbetare, kunder och leverantörer på stationer 
och depå, bland annat avståndsmarkeringar i våra stationer, plexiglasskydd vid kassorna, handsprit och engångs-
handskar tillgängligt samt utökad städning och desinficering.   

Volymer avseende Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) ingår i diesel/lättdiesel vad gäller försäljning av produkten 
men även till den delen som HVO blandas in i traditionell diesel. För övrig kompletterande information avseende 
förändring över tid beträffande ökad inblandning av biodrivmedel i fossila drivmedel och dess minskade C0

2
 avtryck 

hänvisas till hållbarhetsrapporten.
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I ett led att underlätta pendlingen för sjukvårdspersonal stöttade OKQ8 initiativet We Fight Covid och ställde 
ett antal hyrbilar till förfogande kostnadsfritt. Även Svenska Kyrkan stöttades på samma sätt, i deras arbete 
med att köra ut mat och förnödenheter till personer i riskgrupp.  

Stora gemensamma möten, som tidigare genomförts i fysisk form, arrangerades digitalt med anledning av 
pandemin. Det handlar om veckovisa möten med samtliga kontorsmedarbetare i Danmark och Sverige, retail-
verksamhetens stora leverantörsmöten, det årliga hållbarhetsseminariet för kunder och övriga intressenter 
samt OKQ8:s stora årliga konferens där medarbetare från både Sverige och Danmark tidigare mötts fysiskt.  

Initiativ för att nå klimatneutralitet 

OKQ8 har tydliga mål att dels bli klimatneutrala i egen drift 2030, samt att vara det i hela värdekedjan 2045. 
Det innebär att vi ska hjälpa medlemmar, kunder och leverantörer att minska sina koldioxidavtryck till noll 
utifrån var och ens förutsättningar. Alla våra initiativ genomförs för att ta oss ytterligare steg på vägen mot 
fossilfrihet och samlas under tre fokusområden: Bekämpa klimatförändringarna och minska CO

2
e-utsläppen, 

Konsumera och sälja hållbara produkter och Möjliggöra för hållbara människor och samhällen.

Bekämpa klimatförändringarna och minska CO
2
e-utsläppen

Science Based Targets initiative 
Som första drivmedelsbolag anslöt OKQ8 sig till Science Based Targets initiative för att ytterligare stärka hållbar-
hetsarbetet och tydliggöra resan mot klimatneutralitet. Science Based Targets initiative är en global standard 
för företag att sätta mål i linje med vad vetenskapen säger behöver göras för att uppnå Parisavtalet om att 
hålla den globala uppvärmningen under två grader och i linje med 1,5 grader.  

OKQ8 i topp när unga listar framtidens hållbaraste varumärken  
Framtidens hållbaraste varumärken 2020 ger en unik inblick i hur unga värderar olika hållbarhetsperspektiv, 
vilket hållbarhetsansvar de tillskriver olika branscher och en värdering av vilka varumärken som de anser vara 
mest hållbara. Syftet är att ge en tydligare bild av vilka hållbarhetsfrågor som är extra viktiga för unga, men 
också hur kommunikation blir ett väsentligt verktyg för att skapa varumärken som inte bara arbetar hållbart, 
utan även uppfattas göra det. 1 500 unga vuxna (18-35 år) tyckte till om 273 företag i 20 olika branscher. 
OKQ8 rankades högst i drivmedelsbranschen. 

Konsumera och sälja hållbara produkter

Elektrifiering och laddning 
OKQ8:s elbilsladdningserbjudande för privat och företagskunder hemma, på station och arbetsplatsen har 
framgångsrikt etablerats och erbjudandet har tagits emot väl av marknaden. Under året lanserades OKQ8:s 
laddkort för företag. Ett kort som gör det enkelt för kunderna att hantera laddning var de än befinner sig; 
hemma, på arbetet eller längs vägarna. Det unika med kortet är att det kan användas för att betala för såväl 
laddning som flytande drivmedel och få allt samlat på en och samma faktura. 

Etablering av laddinfrastruktur 
I december presenterades ett samarbete mellan OKQ8 och Skellefteå Kraft om att etablera Sveriges och Danmarks 
största snabbladdningsnätverk. Fram till 2026 ska 1 100 laddpunkter på cirka 400 stationer längs vägarna i 
Sverige och Danmark installeras med start under 2021. Effekterna på laddarna kommer att ligga från 150 kW, 
vilket är betydligt högre än nuvarande mest vanligt förekommande snabbladdning på 50 kW. Samarbetet är 
ett centralt steg i arbetet mot fossilfri mobilitet.  

Solceller 
2019 förvärvades Kraftpojkarna, Sveriges ledande distributör inom solenergi, laddningsinfrastruktur och energi-
lagring. Under året som gått har affärsmodellen kompletterats med flertalet digitala verktyg som underlättar 
kundernas vardag och interaktion med Kraftpojkarna. Flera nya återförsäljare har tillkommit under året däribland 
Öresundskraft som är en stor aktör i Sverige och redan genererat en rad nya affärer.  Kraftpojkarnas kompetens 
och know how är viktiga delar i resan mot våra hållbarhetsmål samt att vi tillsammans skapar en unik cirkulär 
lösning för laddning och elektrifiering. 

Clean Energy  
En viktig del i OKQ8:s erbjudande är inom ramen för energi och laddning. Under året etablerades affärsområdet 
Clean Energy som hjälper kunder inom fastighetssektorn att ställa om sina verksamheter genom flertalet 
lösningar och tjänster inom solenergi, laddinfrastruktur samt energilagring och -optimering.
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Flytande drivmedel – Neste My
Ett partnerskap inleddes med Neste, världens största producent av den fossilfria dieseln HVO100. Samarbetet 
innebär att OKQ8 säljer Nestes produkt Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) på servicestationerna. Genom 
samarbetet skapas ytterligare möjligheter för medlemmar och kunder att tanka fossilfritt och den stadigt ökande 
efterfrågan kan mötas. Vid verksamhetsårets slut uppgick antalet stationer med Neste MY Förnybar Diesel 
(HVO100) till 170 stationer vilket är det bredaste nätverket i Sverige.  

I Danmark introducerades under året Q8 HVO100 Biodiesel till företagskunder och till kunder med hemmatank. 
Kunder som PostNord och DB Schenker tecknade avtal som hjälper dem att ta ytterligare steg mot klimat-
neutralitet. Dessutom finns drivmedlet tillgängligt för privatpersoner på de obemannade F24-anläggningarna.  

Flytande drivmedel - LNG
I december beslutades om byggnationen av Danmarks första tankstationer med flytande naturgas (LNG) 
för lastbilar i Padborg samt Hirtshals. Padborg är en av Europas mest trafikerade transportcentraler med över 
7 000 passerande lastbilar per dygn, vilket gör det till en knutpunkt för transport av varor mellan Skandinavien 
och resten av Europa. På sikt ska 100 % fossilfri flytande biogas ersätta naturgasen. Anläggningen beräknas 
stå klar i slutet av 2021.

Lansering av bilförsäkring 
OKQ8 fortsatte att stärka sitt erbjudande inom försäkringsområdet och lanserade OKQ8 Bilförsäkring under året. 
Det är en komplett försäkring som går att teckna som trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring. Kompletterad 
med OKQ8:s tilläggsförsäkring BackUp Plus, ger de två produkterna marknadens mest omfattande bil- och 
självriskreduceringsförsäkring under samma varumärke. Något som har efterfrågats av många av OK-före- 
ningarnas över en och en halv miljon medlemmar. 

200 stationer med Starbucks goda kaffe 
Under 2019 påbörjades arbetet med att installera Starbucksmaskiner under konceptet ”Starbucks on the Go” 
på stationerna i Sverige. Sedan tidigare fanns samarbetet i Danmark. Den 4 december passerades milstolpen 
200 stationer när OKQ8 på Blå vägen i Storuman kunde erbjuda medlemmar och kunder 131 sorters dryck av 
högsta kvalitet.  Det gör idag OKQ8 till en av Sveriges största cafékedjor bland mycket annat. 

Bara det godaste är gott nog. Vårt 
kaffe från Starbucks är inte bara 

en ren njutning att dricka, det gör 
också gott för miljö och människor 
eftersom det är 100%hållbart odlat. 

Och många goda koppar kaffe blir det. 
Vi har haft nöjet att servera hela sex 

miljoner koppar kaffe under 2020.

Lyxigt och hållbart kaffe 
från Starbucks
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Möjliggöra för hållbara människor och samhällen

Tvättabonnemang för smidig tvätt och minskat antal hemmatvättar 
Tidigare förvärv av biltvättanläggningarna iWASH i Eskilstuna och Norrköping under föregående verksamhetsår 
skapade förutsättningar för framtidens biltvätt. Med start i oktober finns nu bl a tvättabonnemang på ett antal stationer i 
Sverige. Genom att erbjuda medlemmar och kunder en prisvärd och enkel lösning med möjligheten att tvätta bilen till 
en fast månadskostnad antas de miljöbelastande hemmatvättarna minska.

Grön el till inköpspris 
Under året kompletterades OKQ8:s elavtal med ”Inköpspris-timme” som ger kunden ett unikt spotpris per kilowattimme 
baserat på när elförbrukningen har skett. Genom att förbruka el på timmar när elpriset är lågt kan elpriset pressas till att 
bli lägre än ett vanligt rörligt elpris. Kunden betalar ett fast pris varje månad utöver förbrukade kilowattimmar.

Ny app för smartare elanvändning och ökad kunskap 
Med den nya appen ”OKQ8 Hemma” kan kunden enkelt sänka både sin miljöpåverkan och sina kostnader. Smarta 
algoritmer håller koll på när elpriset och miljöpåverkan är som lägst och användaren kan styra sin energianvändning till 
dessa tider. Ihopkopplad med smarta hem-produkter blir användningen både enkel och kostnadseffektiv.  

Snålspolande kranar 
Med start i juli installerades snålspolande kranar på majoriteten av stationerna i Sverige, genom ett munstycke som 
säkerställer ett högre vattentryck och samtidigt mer finfördelade vattendroppar. Den nya vattenstrålsamlaren är en 
svensk uppfinning som sparar upp till 60 000 liter/tappställe, beroende på utnyttjandegraden. Vid handtvätt under 
denna typ av kranar blir händerna renare på kortare tid tack vare det högre trycket och finfördelningen av dropparna. 
Bra för klimatet, bra för ekonomin. 

Tvätthallar  
Minskad vatten- och energianvändning i biltvättanläggningarna är ett prioriterat område och särskilt fokus läggs på att 
reducera andelen färskvatten vid tvätt. Tack vare biologiska reningsverk använder våra iWASH-anläggningar i Norrköping 
och Eskilstuna samt våra nybyggda OKQ8-anläggningar endast 30 liter färskvatten per tvätt där resterande 220 liter 
som används är återanvänt och renat vatten. Endast Svanen-märkta kemikalier, anpassade för det nordiska klimatet, 
används. På våra iWASH-anläggningar blåses överskottsvärmen i teknikutrymmet in i tvätthallen för att återvinna även den. 

Hämtning av matkassar på OKQ8 
Under året genomfördes ett pilotprojekt tillsammans med Coop Butiker & Stormarknader som ställde ut externa 
”hämtaskåp” på OKQ8 vid Glädjens Trafikplats i Upplands Väsby, norr om Stockholm. I en tid då allt fler väljer att handla 
på nätet möjliggör detta en smidigare hantering och ökat kundflöde till stationen. Ett liknande projekt genomfördes 
under året tillsammans med Matkomfort, där färdiga middagskassar kan hämtas vid stationerna i Nacka, Brommaplan 
och Haninge. 

Övrigt 

Nedläggning Loudden 
Enligt tidigare beslut av Stockholms Stad är sedan 2019/2020 OKQ8:s depåverksamhet samt smörjmedelsfabrik Petrolia 
på Loudden i Stockholm avvecklad. Under året har nedmontering och saneringsarbeten inletts. Arbeten följer i allt 
väsentligt både tidplan och budget. Försörjning av produkter som tidigare producerats i dotterbolaget Petrolia sker nu 
från Kuwait Petroleum i Antwerpen, Belgien.
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Framtida utveckling

Tillsammans med medlemmar och kunder kan vi göra stor skillnad i omställningen till en hållbar bilism, infrastruktur 
och mobilitet. Det är därför glädjande att se en allt snabbare förändringstakt i den bransch vi verkar inom, men 
också att OKQ8 kan inta en ledande position i branschen. I slutet av 2020 kunde vi med glädje meddela att 
vi slutit ett samarbetsavtal med Skellefteå Kraft om att etablera snabbladdare för elfordon på 400 stationer i 
Sverige och Danmark, med 100 % el från förnybara källor. Det är ytterligare ett viktigt steg mot vårt mål att 
vara kundernas och medlemmarnas föredragna möjliggörare för hållbar rörelse.

Vi ser en stark efterfrågan för våra företagskort som ger tillgång till över 1 000 laddplatser i Sverige och 10 000 
laddplatser runt om i Europa. Allt fler företag vill också ha egna lösningar för hållbar laddning av bilar. Genom 
etableringen av affärsområdet Clean Energy erbjuder vi nu kompletta energilösningar till våra företagskunder 
– med allt från solpaneler på taket till laddstolpar på parkeringen. Produkt- och tjänsteerbjudandena inom 
detta område kommer stadigt att breddas och utvecklas. Även inom ramen för vår egen stationsverksamhet 
installeras solpaneler på taken för att producera egen el. Under året har 20 tak försetts med paneler, vilket 
kommer att utökas i stadig takt kommande år. 

2020/2021 har också antalet stationer där biobränsle finns tillgängligt kraftigt utökats. Vid utgången av verk-
samhetsåret fanns biodieseln Neste MY Förnybar diesel (HV0100) tillgängligt på 170 stationer och utbygg-
naden fortgår. Det betyder att OKQ8 har flest antal stationer med, och det bredaste utbudet av, biodrivmedel 
i form av HVO100, biogas och etanol. Under kommande år fortsätter vi utveckla utbudet och tillgängligheten 
för icke-fossila bränslen. 

En annan viktig drivkraft – och möjliggörare – till förändring är digitaliseringen. Under 2020 lanserades digitala 
biltvättsabonnemang som kommer att bli tillgängliga på fler stationer under kommande år. I Stockholms-
området kan kunderna dessutom boka en biltvätt på nätet och få tjänsten utförd vid hemmet eller arbetsplatsen, 
med en teknik som rengör bilen med ånga och tvättdukar vilket förbrukar mindre än fem liter vatten per tvätt. 
Digitaliseringen gör det enklare för kunden samtidigt som en effektivare drift med mindre miljöpåverkan, 
genom bland annat lägre åtgång av vatten, energi och kemikalier.

OKQ8:s framtida utveckling är beroende av att vi lyckas utveckla verksamheten avseende både hållbarhet och 
digitalisering. Vi avser därför fortsätta satsa betydande resurser på dessa områden och samtidigt utveckla 
erbjudandet för att svara mot medlemmars och kunders behov – såsom vi alltid gjort.

 + Nästan dubbelt så många 
  stationer med solceller, från  
 20 till 37

 + Sveriges största nätverk av  
 Neste My Förnybar Diesel   
 (HVO100) med 170  
 stationer över hela landet 

 + Samarbete med Skellefteå Kraft  
 som kommer att ge Sveriges och  
 Danmarks största och snabbaste  
 laddnätverk

Några viktiga insatser 
under 2020/2021



OK-Q8 AB   I   Årsredovisning 20/21-14-

Forskning och utveckling
OKQ8 koncernen bedriver ingen egen forskning och utveckling utan tillgodogör sig resultatet av forskning inom 
ägarkoncernen Kuwait Petroleum International.

Risker och osäkerheter
OKQ8 koncernens resultat och ställning påverkas främst av de noterade priserna på raffinerade petroleumprodukter 
och dollarkursens utveckling. Prisutvecklingen på petroleumprodukter har stor påverkan på varulagervärdet.

OK-Q8 AB och dess dotterbolag utsätts även för kreditrisker. Med kreditrisker avses risk för att en kredittagare inte 
kan fullgöra sina skyldigheter gentemot bolaget. För att minimera kreditrisken genomförs löpande bevakning 
av utestående fordringar och stora enskilda kundexponeringar. Åldersanalyser utförs regelbundet på kund-
stockarna. Koncernen har processer för kreditgivning samt effektiva krav och inkassoprocesser för utestående 
transaktioner. Den kreditprövningsmodell som används är väl beprövad.

Ränterisk påverkar också OKQ8 koncernens verksamhet. Ränterisk är risk för förluster vid plötsliga förändringar i 
ränteläget. OKQ8 koncernen har rörliga räntor i både in- och utlåning för att skydda sig mot denna risk.

OK-Q8 AB och dess dotterbolag överlåter en stor del av sina kundfordringar till OK-Q8 Bank AB. I det factoringavtal 
som upprättats med bolagen finns garantivillkor om återköp av kundfordringar vid eventuella kreditförluster.

Valutaexponering
OKQ8 koncernens inköp av petroleumprodukter sker till stor del i dollar men försäljning till slutkund sker i 
svenska eller danska kronor. Detta ger upphov till en transaktionsexponering som kan påverka verksamheten 
i koncernen. För att mildra effekterna av exponeringen säkrar koncernen del av dollarrisken genom att köpa 
motsvarande valutaterminer. Målet är att betala inköp av drivmedel i samma valutakurs som ligger till grund 
för prissättning mot kund samt skydda koncernen emot ogynnsamma effekter från förändringar i valutakurser.

I försäljningspriset till kunderna finns en valutakursfaktor. I praktiken säkrar OK-Q8 AB bruttomarginalen på sålda 
petroleumprodukter genom köp av valutainstrument där volymen i valutainstrumenten motsvarar dagens 
prognostiserade försäljningsvolym.

Hållbarhet
OK-Q8 AB har upprättat en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020/2021 som gäller för det egna bolaget samt 
dess dotterbolag. Hållbarhetsrapporten upprättas i en separat handling enligt årsredovisningslagen 6 kap 11§. 
� Hållbarhetsrapporten finns att läsa på OKQ8.se/sustainability.

Miljöpåverkan
OKQ8 koncernen bedriver ett flertal verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken 
och är för sin verksamhet beroende av de tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningarna. Miljöpåverkan 
vid anläggningarna sker främst genom utsläpp till luft och vatten. 

De åtta depåer där OK-Q8 AB är verksamhetsutövare har tillstånd enligt Miljöbalken 9 kap 6§ och övergångs-
bestämmelserna i SFS 1998:899 för hantering av petroleumprodukter. Därutöver har bolaget även tillstånd 
för en bergrumsanläggning. 

Enligt miljöbalkens 9 kap 6§ och 21§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet skall samtliga försäljnings-
ställen med en försäljningsvolym på minst 1 000 m3 motorbränsle/år och/eller med kapacitet att utföra minst 
5 000 biltvättar/år inkomma med anmälan till berörda myndigheter. Bemannade servicestationer drivs i regi 
av det närstående bolaget OK Detaljhandel AB.
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Förslag till disposition av företagets vinst i kronor

Förslag till vinstdisposition

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till 40,2 procent och koncernens soliditet 
till 46,9 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med 
lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes 
betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående 
bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. 
Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st 
(försiktighetsregeln). Det föreslås att styrelsen skall bemyndigas att fastställa betalningsdag för utdelningen.

Resultat och ställning
Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets 
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Moderbolaget

Balanserade vinstmedel 2 803 765 334

Årets resultat 219 485 042

Summa vinstmedel till årsstämmans förfogande 3 023 250 376

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Utdelning till aktieägare, 300 SEK per aktie, totalt 300 000 000

Att i ny räkning överförs 2 723 250 376

Totalt 3 023 250 376

Förekomsten av markföroreningar har översiktligt kartlagts tidigare år på bolagets bensinstationer och på 
samtliga depåer. En av dessa depåer hyrs ut till annan verksamhetsutövare. Depån vid Loudden i Stockholm är 
under nedläggning. Vid flertalet av dessa depåer har föroreningar påvisats. Föroreningarna har historisk bak- 
grund då oljeprodukter har hanterats på dessa depåer i många år med en tidigare säkerhetsnivå som inte 
nådde upp till dagens standard. Föroreningar har påvisats även på vissa av bolagets bensinstationer. 
OKQ8 koncernen anlitar årligen extern expertis som gör markundersökningar där markföroreningar har upptäckts 
eller misstänks. Utifrån den externa rapporteringen gör OKQ8 koncernen i redovisningen en avsättning för 
framtida saneringskostnader (miljöskuld). Markföroreningar som upptäcks och åtgärdas löpande (utanför 
den årliga stora undersökningen) redovisas som kostnad i takt med att de uppstår.
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Resultaträkning, koncernen (MSEK)

Rörelsens intäkter Not 21-02-28 20-02-29

Nettoomsättning 3 33 647 39 891

Punktskatter -15 197 -15 555

Övriga rörelseintäkter 4 1 501 1 206

Summa intäkter m m 19 951 25 542

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -15 191 -20 714

Övriga externa kostnader 5 -2 068 -2 280

Personalkostnader 6 -996 -1 025

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

-684 -828

Övriga rörelsekostnader 7 -462 -167

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är  
anläggningstillgångar

-2 -9

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 16 28

Räntekostnader och liknande resultatposter -22 -21

Skatt på årets resultat 9 -134 -128

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 411 404

Innehav utan bestämmande inflytande -3 -6

Resultat efter finansiella poster 542 526

Årets resultat 408 398

Rörelseresultat 8 550 528

20-03-01 19-03-01
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Balansräkning, koncernen (MSEK)

Immateriella anläggningstillgångar Not 21-02-28 20-02-29

Goodwill 10 238 261

Övriga immateriella anläggningstillgångar 11 295 244

Summa immateriella anläggningstillgångar 533 505

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 0 2

Färdiga varor och handelsvaror 1 509 1 691

Summa varulager m m 21 1 509 1 693

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 2 106 2 224

Nedlagda utgifter på annans fastighet 13 0 1

Inventarier, verktyg och installationer 14 1 794 1 929

Pågående nyanläggningar 15 259 278

Summa materiella anläggningstillgångar 4 159 4 432

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 16, 17 3 5

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 7 8

Uppskjutna skattefordringar 19 147 190

Andra långfristiga fordringar 20 13 13

Summa finansiella anläggningstillgångar 170 216

Anläggningstillgångar

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 4 862                      5 153

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 027 4 181

Fordringar hos närstående företag 22 543 541

Aktuella skattefordringar 43 11

Övriga kortfristiga fordringar 154 150

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 82 120

Summa kortfristiga fordringar 4 849 5 003

Summa tillgångar 12 000 11 958

Kassa och bank 780 109

Summa omsättningstillgångar 7 138                      6 805
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Eget kapital Not 21-02-28 20-02-29

Aktiekapital 100 100

Övrigt tillskjutet kapital 1 198 1 198

Balanserat resultat inklusive årets resultat 4 476 4 480

Avsättningar

Uppskjutna skatter 19 405 417

Övriga avsättningar 25 144 165

Summa avsättningar 549 582

Eget kapital och skulder

Eget kapital härförligt till moderbolagets aktieägare 5 774 5 778

Innehav utan bestämmande inflytande 14 17

Långfristiga skulder

Skulder till närstående företag 600 600

Övriga långfristiga skulder 36 55

Summa långfristiga skulder 26 636 655

Summa eget kapital och skulder 12 000 11 958

Summa eget kapital 5 788 5 795

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 27 0 0

Förskott från kunder 2 3

Leverantörsskulder 1 296 1 362

Skulder till närstående företag 619 600

Övriga kortfristiga skulder 2 853 2 728

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 257 233

Summa kortfristiga skulder 5 027 4 926
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Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balan- 
serat 

resultat 
inkl årets  

resultat

Summa

Innehav  
utan 

bestäm-
mande 

inflytande

Summa 
eget 

kapital

Ingående eget kapital 2019-03-01 100 1 198 4 335 5 633 5 5 638

Årets resultat 404 404 -6 398

Omräkningsdifferens 39 39 39

Premie teckningsoptioner 3 3 3

Förvärv av dotterföretag 18 18

Utdelning -300 -300 -300

Ingående eget kapital 2020-03-01 100 1 198 4 480 5 778 17 5 795

Årets resultat 411 411 -3 408

Omräkningsdifferens -114 -114 -114

Premie teckningsoptioner 0 0 0

Utdelning -300 -300 -300

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till 994 (994) MSEK.

Utgående eget kapital 2020-02-29 100 1 198 4 480 5 778 17 5 795

Utgående eget kapital 2021-02-28 100 1 198 4 476 5 774 14 5 788

Förändringar i eget kapital, koncernen (MSEK)
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Den löpande verksamheten Not 21-02-28 20-02-29

Resultat efter finansiella poster 542 526

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 29 673 788

Betald skatt -150 -69

Kassaflöde för den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 1 065 1 245

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 162 253

Förändring kundfordringar 108 -231

Förändring av kortfristiga fordringar 211 0

Förändring av kortfristiga skulder -32 120

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 514 1 387

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -143 -98

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -392 -508

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 15 68

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar – -12

Investeringar i koncern- och intresseföretag -18 -241

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -538 -784

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån -2 -695

Utbetald utdelning -300 -300

Amortering av leasingskuld 0 -5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -302 -1 000

Årets kassaflöde 674 -397

Likvida medel vid årets början 109 507

Kursdifferens i likvida medel -3 -1

Likvida medel vid årets slut 30 780 109

Kassaflödesanalys, koncernen (MSEK)

20-03-01 19-03-01
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Rörelsens intäkter Not 21-02-28 20-02-29

Nettoomsättning 3 24 451 28 625

Punktskatter -11 874 -11 951

Övriga rörelseintäkter 4 1 353 1 030

Summa intäkter m m 13 930 17 704

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -10 967 -14 687

Övriga externa kostnader 5 -1 408 -1 482

Personalkostnader 6 -404 -386

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -429 -512

Övriga rörelsekostnader 7 -451 -148

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 31 – -45

Resultat från andelar i intresseföretag 31 – -1

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 32 11 18

Räntekostnader och liknande resultatposter 33 -20 -21

Bokslutsdispositioner 37, 38 21 -25

Resultat före skatt 283 415

Skatt årets resultat 9 -64 -102

Resultaträkning, moderbolaget (MSEK)

Rörelseresultat 8, 39 271 489

Resultat efter finansiella poster 262 440

Årets resultat 219 313

20-03-01 19-03-01
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Immateriella anläggningstillgångar Not 21-02-28 20-02-29

Goodwill 10 5 –

Övriga immateriella anläggningstillgångar 11 249 203

Summa immateriella anläggningstillgångar 254 203

Varulager m m 

Färdiga varor och handelsvaror 968 1 093

Summa varulager m.m 21 968 1 093

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 1 397 1 445

Inventarier, verktyg och installationer 14 1 233 1 294

Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar

15 223 226

Summa materiella anläggningstillgångar 2 853 2 966

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 34, 35 2 379 2 409

Fordringar hos koncernföretag 36 248 247

Andelar i intresseföretag 16, 17 8 1

Andra långfristiga fordringar 20 5 3

Uppskjuten skattefordran 19 13 8

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 652 2 668

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 5 759 5 837

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 322 2 314

Fordringar hos koncernföretag 759 975

Fordringar hos närstående företag 22 34 71

Aktuella skattefordringar 32 –

Övriga kortfristiga fordringar 89 20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 50 82

Balansräkning moderbolaget (MSEK)

Tillgångar

Kassa och bank 616 0

Summa omsättningstillgångar 4 870 4 557

Summa kortfristiga fordringar 3 286 3 463

Summa tillgångar 10 630 10 394
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Eget kapital

Summa eget kapital 3 143 3 229

Bundet eget kapital Not 21-02-28 20-02-29

Aktiekapital 100 100

Reservfond 20 20

Summa bundet eget kapital 120 120

Eget kapital och skulder

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 804 2 796

Årets resultat 219 313

Summa fritt eget kapital 24 3 023 3 109

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar 37 773 797

Periodiseringsfonder 38 906 903

Summa obeskattade reserver 1 679 1 700

Avsättningar

Uppskjutna skatter 19 30 32

Övriga avsättningar 25 105 109

Summa avsättningar 136 141

Långfristiga skulder 26

Skulder till koncernföretag 1 0

Skulder till närstående företag 600 600

Övriga långfristiga skulder 6 4

Summa långfristiga skulder 607 604

Summa eget kapital och skulder 10 630 10 394

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 27 – –

Förskott från kunder 1 2

Leverantörsskulder 544 588

Skulder till koncernföretag 2 725 2 439

Skulder till närstående företag 39 17

Aktuella skatteskulder – 7

Övriga kortfristiga skulder 1 520 1 499

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 236 167

Summa kortfristiga skulder 5 065 4 720
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  Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktie- 
kapital

Reserv-
fond

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående eget kapital 2019-03-01 100 20 3 093 3 213

Årets resultat 313 313

Utdelning -300 -300

Fusionsresultat 2 2

Utgående eget kapital 2020-02-29 100 20 3 109 3 229

Årets resultat 219 219

Utdelning -300 -300

Fusionsresultat -5 -5

Summa totalresultat -86 -86

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 969 (969) MSEK.

Utgående eget kapital 2021-02-28 100 20 3 023 3 143

Förändringar i eget kapital,  
moderbolaget (MSEK)
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Den löpande verksamheten Not 21-02-28 20-02-29

Resultat efter finansiella poster 262 440

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 29 438 544

Betald inkomstskatt -109 -65

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 591 919

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av varulager 125 212

Förändring av kortfristiga fordringar 642 -356

Förändring av kortfristiga skulder -44 504

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 314 1 279

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -126 -54

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -254 -348

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 49

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -299

Investeringar i koncern- och intresseföretag -18 -36

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar -2 10

Kassaflöde från investeringsverksamheten -398 -678

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån 0 -572

Utbetald utdelning -300 -300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -300 -872
 

Årets kassaflöde 616 -271

Livida medel vid årets början 0 271

Likvida medel vid årets slut 30 616 0

Kassaflödesanalys, moderbolaget (MSEK)

20-03-01 19-03-01
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OKQ8:s nya helhetskoncept Clean Energy hjälper företag att ställa om mot en mer hållbar verksamhet, utifrån deras egna förutsättningar. 
Inom erbjudandet ryms en mångfald av energitjänster och lösningar för fastigheter, transporter och medarbetare. Solceller är en viktig 
lösning på vägen mot ett klimatneutralt samhälle, för både fastighets- och villaägare. 

Med OKQ8:s Clean Energy kan företag kan ställa  
om mot fossilfritt redan här och nu
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Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
OK-Q8 ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning
OK-Q8 AB upprättar koncernredovisning. Företag där OK-Q8 AB innehar majoriteten av rösterna på bolags-
stämman och företag där OK-Q8 AB genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotter-
företag och konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella 
anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet upphör. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och samtliga dotterföretag och har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar 
och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade 
nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade 
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritets-
intresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Omräkning av posterna i dessa företags 
balans- och resultaträkningar görs till balansdagskurs respektive genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser 
som uppkommer redovisas i koncernens egna kapital.

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Kursdifferenser av rörelsekaraktär brutto-
redovisas under övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. 

Geografiska marknader
Koncernen bedriver verksamhet i Sverige och Danmark samt i Finland genom Kraftpojkarna.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning 
av tjänster innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Försäljning redovisas netto 
efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras 
koncernintern försäljning.

Noter (MSEK)
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Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:

 » Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser

 » Ränteintäkter: intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden

 » Provisionsintäkter och provisionskostnader: redovisas i den period de intjänas

 » Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker

 » Statliga stöd: redovisas i den period de intjänas

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter 
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas 
inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell 
skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en 
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för utveckling av programvaror

Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av koncernen 
och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras som immateriell 
tillgång. Direkta kostnader inkluderar personalkostnader för programutvecklande personal och en rimlig andel 
av relevanta indirekta kostnader.

Utgifter som väsentligen adderar ny funktionalitet eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess 
ursprungliga nivå redovisas som en förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Balanserade 
utgifter för utveckling av programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst sju år.

Goodwill

Koncerngoodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Koncerngoodwill skrivs av över fem 
eller tio år.

Utgifter för internt upparbetade tillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det 
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång 
aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i 
BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggnings-
tillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens 
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation 
och underhåll redovisas som kostnader.

Utgifter för byggnadsinvesteringar på annans fastighet

Utgifter som avser byggnadsinvesteringar på annans fastighet i koncernföretaget Q8 Danmark A/S balanseras 
som materiell tillgång i koncernen. Balanserade utgifter på annans fastighet skrivs av linjärt över nyttjandetiden. 
Förpliktelser förknippade med hyreskontrakt redovisas som avsättning eller eventualförpliktelse.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig 
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgång-
arnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Mark har obegränsad 
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

 » Industribyggnader som används i rörelsen  

 » Markanläggningar    

 » Byggnadsinventarier    

 » Cisterner     

 » Mätare     

 » Maskiner     

 » Inventarier     

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har 
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. 
Återvinningsvärdet är det högsta verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. 
Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge 
upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som 
används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som 
avser tillgången. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som 
tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

25 år

20 år

5-20 år

10-15 år

3-5 år

3-8 år

3-20 år
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Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt 
överförs från leasegivaren till ett företag i OK-Q8 ABs koncern klassificeras som finansiella leasingavtal. Finansiella 
leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. 
Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimilease-
avgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna 
fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den 
period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden.

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår 
hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga 
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, skulder till kreditinstitut och närstående företag. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut 
eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid 
överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränte- 
intäkt i resultaträkningen.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av ett mindre innehav av räntebärande tillgångar, såsom obligationer och certifikat. 
Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande redovisning till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Derivatinstrument
OK-Q8 AB nyttjar derivatinstrument för att hantera valutarisk samt råvarurisk som uppstår vid olika inköp till 
verksamheten i utländsk valuta. Kontrakten skyddar koncernen mot förändningar i valutakurser genom att 
kontrakten fastställer den kurs till vilken en tillgång eller skuld i utländsk valuta kommer att realiseras.

Då koncernen inte tillämpar säkringsredovisning värderas dessa kontrakt till lägsta värdets princip, vilket innebär 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
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Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast 
då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring 
av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer koncernen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de 
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning 
redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. 
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggnings-
tillgångar som är väsentliga.

Varulager
Varulagret värderas enligt en metod som bygger på vägda genomsnittspriser. För råvaror ingår alla utgifter som 
är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor under tillverkning och färdiga 
varor inkluderar anskaffningsvärdet formgivningskostnader, råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader, 
hänförbara indirekta tillverkningskostnader samt lånekostnader.

Avsättningar
Avsättningar för miljöåterställande åtgärder redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till 
följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än 
att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hantering av bränslen har bedrivits i 
många år på samtliga depåer och servicestationer och det förväntas därför att marken är förorenad.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård 
och bonus. Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när 
de relaterade tjänsterna erhålls. 

Ersättningar efter avslutad anställning
För avgiftsbestämda planer betalar koncernföretagen fastställda avgifter till ett annat företag och har inte 
någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla 
sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts. Koncernen 
redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklingsregler avseende pensionsplaner i 
Sverige som tryggats genom överföring av medel till Konsumentkooperationens pensionsstiftelse. En avsättning 
redovisas om stiftelsens förmögenhet understiger förpliktelsen. De pensionsförpliktelser vars värde är beroende av 
värdet på en kapitalförsäkring redovisas till värdet på kapitalförsäkringen. Om kapitalförsäkringens verkliga 
värde är högre än anskaffningsvärdet, redovisas det överskjutande beloppet som en eventualförpliktelse inom linjen.

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före 
den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om 
frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk 
fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan 
ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att 
reglera förpliktelsen på balansdagen. 
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar 
som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
- har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:

- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av 
en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller 
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och 
eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall 
som anges nedan.

Eget kapital
I moderbolaget delas eget kapital in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld 
som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapital-
tillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om av-
talen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp-
skjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster före avdrag för räntekostnader i förhållande till sysselsatt kapital.

Vinstmarginal
Rörelseresultat inklusive finansiella intäkter i förhållande till rörelsens nettoomsättning samt övriga rörelseintäkter.
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Vårt mål är att vara en hjälp på vägen för att förenkla våra kunders vardag."Servicehjälpen" är ett uppskattat inslag på stationerna 
runt om i Sverige där vi fyller på spolarvätska, kollar oljan och säkerställer rätt lufttryck i däcken. Under året har vi också genomfört 
pilotprojekt där kunder kan hämta upp matkassar hos oss från närliggande leverantörer. 

Servicehjälpen − vårt  
koncept för en enklare vardag
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Not 2. Uppskattningar och bedömningar

OK-Q8 AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar 
och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Inkurans i varulager
OK-Q8 ABs drivmedelslagers bokförda värde testas med jämna mellanrum i enlighet med lägsta värdets princip 
(LVP). Enligt lägsta värdets princip ska en omsättningstillgång värderas till det lägsta av anskaffningsvärde 
och verkligt värde. Verkligt värde är i OK-Q8 ABs fall för de produkter som säljs försäljningsvärdet minskat med 
försäljningsomkostnader. För de varor i lager som inte säljs separat - till exempel additiv som istället blandas 
i andra produkter för att ändra deras egenskaper - antas verkligt värde vara återanskaffningsvärdet. Värdet 
per produktslag enligt bokföringen jämförs med verkligt värde och när verkligt värde är lägre än bokfört värde 
skrivs värdet i böckerna ned till verkligt värde. Nedskrivningen kvarstår till dess att ett nytt LVP-test visat att 
nedskrivningen ska vara en annan eller att ingen nedskrivning krävs.

Beräkningar av skatter och tidpunkter för utflöden
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. Antaganden och bedömningar påverkar den redovisade uppskjutna skatten, dels för att fastställa 
det redovisade värdet på olika tillgångar och skulder, dels beträffande prognoser om framtida skattepliktiga 
vinster, i de fall ett framtida utnyttjande av uppskjutna skattefordringar är beroende av detta. Väsentliga 
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bedömningar och antaganden görs även vad gäller redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser 
avseende skatterisker och möjliga effekter av pågående skatterevisioner. Balansräkningen omfattar uppskjutna 
skattefordringar vilka är föremål för antaganden och bedömningar.

Nedskrivningsprövning för goodwill, andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och andelar i 
dotterbolag och intressebolag
Då det i normala fall inte föreligger några noterade priser vilka kan användas för att bedöma tillgångens 
nettoförsäljningsvärde blir nyttjandevärdet normalt det värde som bokfört värde jämförs med. 

Beräkningen av nyttjandevärdet grundas på antaganden och bedömningar, se not 1. De mest väsentliga 
antagandena avser den organiska försäljningstillväxten, rörelsemarginalens utveckling, i anspråkstagandet av 
operativt sysselsatt kapital samt den relevanta WACC, vilken används för att diskontera de framtida kassaflödena.

Avsättningar för miljöåtaganden
Avsättningar görs för miljöåtaganden för kända och planerade saneringsarbeten. En eventuell framtida nedläggning 
av verksamheter inom koncernen kan innebära krav på sanering och återställningsarbeten. Detta bedöms dock 
ligga långt fram i tiden och de eventuella framtida utgifterna för detta bedöms inte kunna beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Sådana eventuella miljöåtaganden ingår inte i koncernens avsättningar i balansräkningen och 
inte heller som eventualförpliktelser.

Genom att tvätta bilen i någon av 
OKQ8:s tvättanläggningar säkerställs 
att inga kemikalier och föroreningar 

når naturen och känsliga vattendrag. 
OKQ8 erbjuder såväl tvätta själv-anlägg- 

ningar som automattvätt och våra tvätt-
kemikalier är Svanenmärkta. Dessutom 

renar vi allt spillvatten så att våra kunder 
kan tvätta bilen med rent samvete.

Hållbara biltvättar på 
OKQ8 skonar miljön
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Not 3. Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar  
och geografiska marknader

Not 4. Övriga rörelseintäkter

Nettoomsättningen per rörelsegren 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Petroleumprodukter 31 577 38 238 24 413 28 579

Solenergiprodukter 386 405 – –

Övriga rörelsegrenar 1 684 1 248 38 46

Summa 33 647 39 891 24 451 28 625

Nettoomsättningen per rörelsegren 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Hyresintäkter 260 334 311 313

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 13 17 1 2

Provisionsintäkter 28 46 0 14

Bensingasreturer 4 8 4 8

Marknadsföringsersättningar 53 44 53 44

Försäkringsintäkter 9 11 9 11

Kreditgivningsverksamhet 4 82 – –

Övriga transportintäkter 117 121 117 120

Valutakursvinster 467 127 461 126

Övrigt 546 416 397 392

Summa 1 501 1 206 1 353 1 030

Nettoomsättningen per geografisk marknad

Sverige 24 903 29 197 24 451 28 625

Danmark 8 744 10 694 – –

Summa 33 647 39 891 24 451 28 625

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

KPMG 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Revisionsuppdrag 3 3 1 1

Andra uppdrag 0 1 0 0

Summa 3 4 1 1

Koncernen ModerbolagetNot 5. Ersättningar till revisorerna

20-03-01 19-03-01 20-03-01 19-03-01

20-03-01 19-03-01 20-03-01 19-03-01

20-03-01 19-03-01 20-03-01 19-03-01
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Medeltalet anställda fördelade per land 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Sverige, kvinnor 208 192 164 131

Sverige, män 277 285 192 187

Danmark, kvinnor 372 376 – –

Danmark, män 353 354 – –

Summa, kvinnor 580 568 164 131

Summa, män 630 639 192 187

Totala medelantal anställda 1 210 1 207 356 318

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD 12 15 7 7

Övriga anställda 745 746 227 208

Summa 757 761 234 215

Sociala kostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal 124 122 92 85

Pensionskostnader 100 99 49 39

Summa 224 221 141 124

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 32 % 27 % 29 % 17 %

Andel män i styrelsen 68 % 73 % 71 % 83 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 60 % 60 % 60 % 60 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 40 % 40 % 40 % 40 %

Koncernen Moderbolaget

Not 6. Medeltal anställda, löner, andra 
ersättningar och sociala avgifter

Pensionskostnader för nuvarande VD uppgår till 2 (1) MSEK. OK-Q8 AB har gjort utfästelse om direktpension till VD.

20-03-01 19-03-01 20-03-01 19-03-01
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Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 201 209 91 85

Summa 201 209 91 85

I koncernens redovisning utgörs de under perioden kostnadsförda leasingavgifterna, till stor del av hyrda fastigheter och 
lokaler samt tvättanläggningar. Avtalen för lokaler löper i genomsnitt på 3 år, varefter de i de flesta fall förlängs. Rester-
ande del av leasingkostnaderna avser markarrende samt leasing av cisterner och fordon kopplade till koncernens depåer. 
Avtalen för markarrende har en kvarvarande kontraktslängd på i genomsnitt 7 år och avtalen för cisterner och depåfordon i 
genomsnitt 5 år. I periodens leasingkostnader ingår också operationell leasing av hyr- och tjänstebilar med en genomsnittlig 
löptid mellan 1 och 2 år. Koncernens framtida leasingavgifter omfattar kostnader för ovan nämnda kategorier.

För moderbolaget inkluderar uppgifterna i denna not även alla väsentliga finansiella leasingavtal som i juridisk person 
redovisas som operationella.

21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Valutakursförluster 445 137 442 135

Förlust vid avyttring inventarier 0 17 0 0

Utrangeringar inventarier 17 13 9 13

Summa 462 167 451 148

21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Inom ett år 170 168 91 85

Senare än ett år men inom fem år 388 428 268 291

Senare än fem år 147 166 116 121

Summa 705 762 475 497

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 7. Övriga rörelsekostnader

Not 8. Operationella leasingavtal
Framtida minimileasingavgifter, för icke uppsägningsbara 
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

20-03-01 19-03-01 20-03-01 19-03-01

20-03-01 19-03-01 20-03-01 19-03-01
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* Gällande skattesatser uppgår till 21,4% i Sverige och 22,0% i Danmark.

Skatt på årets resultat 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Aktuell skatt -107 -108 -68 -101

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -4 0 -2 0

Uppskjuten skatt -23 -20 6 -1

Totalt redovisad skatt -134 -128 -64 -102

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -115 -77 – –

Årets avskrivning -46 -37 -1 –

Årets omräkningsdifferenser 4 -1 – –

Vid årets slut -157 -115 -1 –

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt 542 488 283 415

Skatt enligt gällande skattesats* -116 -104 -61 -89

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -17 -19 -7 -12

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 6 0 0 0

Schablonintäkt på periodiseringsfond -1 -1 -1 -1

Skatt hänförlig till tidigare år -5 1 -2 0

Effekt ändrad skattesats 2 1 7 0

Underskott utan motsvarande aktivering uppskjuten skatt -2 -6 – –

Redovisad effektiv skatt -134 -128 -64 -102

Redovisad effektiv skatt i procent 24,65 26,31 22,48 24,61

Koncernen ModerbolagetNot 9. Skatt på årets resultat

21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 376 124 – –

Förvärv 25 250 6 –

Årets omräkningsdifferenser -6 2 – –

Vid årets slut 395 376 6 –

ModerbolagetKoncernenNot 10. Goodwill

Redovisat värde vid årets slut 238 261 5 –

20-03-01 19-03-01 20-03-01 19-03-01
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Ackumulerade anskaffningsvärden 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 656 738 546 593

Omklassificeringar inklusive nyanskaffningar 142 64 119 85

Avyttringar och utrangeringar 0 -148 0 -99

Omklassificeringar – – 0 -33

Omräkningsdifferenser -7 2 – –

Vid årets slut 791 656 665 546

Ackumulerade avskrivningar

Avskrivningar vid årets början -412 -405 -343 -303

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 0 148 0 99

Årets avskrivning -90 -187 -73 -172

Omklassificeringar 6 33 0 33

Omräkningsdifferenser – -1 – –

Vid årets slut -496 -412 -416 -343

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -1 -1 – –

Årets avskrivning 0 0 – –

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 -1 – –

Redovisat värde vid årets slut 295 244 249 203

Redovisat värde vid årets slut 0 0 – –

Ackumulerade anskaffningsvärden 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Patent vid årets början 1 1 – –

Vid årets slut 1 1 – –

Koncernen

KoncernenPatent

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 11. Övriga immateriella anläggningstillgångar
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Idag är det självklart att man kan ta en korv på bensinstationen. Men när korven gjorde 
sitt intåg på de klassiska mackarna var det en gamechanger och bensinstationen 

gick från att vara ett tankställe till en plats där man kunde ta en skön paus.

Idag har vi mängder av olika korvar att välja på, alla omsorgsfullt 
framtagna med fokus på kvalitet och smak. Självklart finns 

även vegetariska alternativ. 

Och för den som inte känner för korv har vi numera 
ett brett sortiment av goda produkter.  

Så att våra kunder kan tanka både 
drivmedel och energi hos oss. 

Korven − en riktig gamechanger, och ständigt aktuell
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Not 12. Byggnader och mark

21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 4 219 4 093 2 404 2 303

Nyanskaffningar 94 124 57 109

Avyttringar och utrangeringar -37 -100 -37 -8

Omklassificeringar -76 74 -75 0

Årets omräkningsdifferenser -83 28 – –

Vid årets slut 4 117 4 219 2 349 2 404

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -2 017 -1 897 -981 -889

Årets avskrivning -175 -194 -102 -97

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 32 90 33 5

Omklassificeringar 76 0 76 0

Årets omräkningsdifferenser 50 -16 – –

Vid årets slut -2 034 -2 017 -974 -981

Ackumulerade uppskrivningar vid årets början 22 22 22 22

Omklassificeringar 76 0 75 0

Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp -74 – -74 –

Avyttringar och utrangeringar -1 0 -1 0

Vid årets slut 23 22 22 22

Redovisat värde vid årets slut 2 106 2 224 1 397 1 445

Koncernen Moderbolaget

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -8 -8

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 0 1

Årets avskrivning 0 -1

Årets omräkningsdifferenser 0 0

Vid årets slut -8 -8

21-02-28 20-02-29

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 9 9

Nyanskaffningar 0 1

Avyttringar och utrangeringar -1 -1

Årets omräkningsdifferenser 0 0

Vid årets slut 8 9

KoncernenNot 13. Nedlagda utgifter på annans fastighet

Redovisat värde vid årets slut 0 1
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Ackumulerade avskrivningar vid årets början -3 794 -3 567 -2 309 -2 107

Årets avskrivning -395 -397 -253 -242

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 206 192 205 40

Omklassificeringar 0 -22 – –

Årets omräkningsdifferenser 68 0 – –

Vid årets slut -3 915 -3 794 - 2 357 -2 309

21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 5 723 5 586 3 603 3 410

Omklassificeringar inklusive nyanskaffningar 301 351 201 245

Avyttringar och utrangeringar -220 -246 -214 -52

Årets omräkningsdifferenser -95 32 – –

Vid årets slut 5 709 5 723 3 590 3 603

Not 14. Inventarier, verktyg  
och installationer

Redovisat värde vid årets slut 1 794 1 929 1 233 1 294

Koncernen Moderbolaget

I posten inventarier i koncernen ingår bilar som nyttjas under finansiella leasingavtal med 3 (27) MSEK. Den övervägande 
delen av koncernens samtliga bilar som används inom hyrbilsverksamhet såväl som tjänstebilar leasas. Under föregående 
år har ett nytt operationellt leasingavtal tecknats. Vagnpark under tidigare avtal håller på att fasas ut, och beräknas vara 
avslutat under år 21/22.

21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Vid årets början 278 287 226 260

Under året gjorda investeringar 417 313 381 122

Omklassificeringar -434 -323 -384 -156

Årets omräkningsdifferenser -2 1 – –

Redovisat värde vid årets slut 259 278 223 226

21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Ingående anskaffningsvärden 5 1 1 1

Inköp 0 12 0 0

Nedskrivningar 0 -5 0 0

Fusion – – 7 0

Resultatandel -2 -3 – –

Redovisat värde vid årets slut 3 5 8 1

Not 15. Pågående  
nyanläggningar

Not 16. Andelar i  
intresseföretag

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget
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Not 17. Specifikation andelar i intresseföretag

Ingående anskaffningsvärden 8 7

Tillkommande tillgångar 0 1

Avgående tillgångar -1 0

Årets omräkningsdifferenser 0 0

Redovisat värde vid årets slut 7 8

KoncernenNot 18. Andra långfristiga värdepappersinnehav

Namn

POL Transport AB 556014-6143 Solna 100 000 50 50 0

Sv Petroleum Förvaltning AB 556067-8459 Stockholm 100 000 23 23 0

AB Djurgårdsberg 556077-3714 Stockholm 100 000 37 37 0

Lasingoo Sverige AB 556973-1630 Stockholm 50 000 17 17 1

SteamRex by OKQ8 AB 559211-2295 Stockholm 50 000 50 50 7

Summa 8

SäteOrg.nr
Aktie- 

kapital
Bokfört värde

21-02-28
Kapital- 
andel %

Rösträtts- 
andel %

21-02-28 20-02-29
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Belopp 
vid årets 

ingång

Redovisat 
i resultat- 

räkning

Redovisat 
i eget 

kapital
Övrigt

Belopp 
vid årets 

ingång

Redovisat 
 i resultat- 

räkning

Redovisat 
i eget 

kapital
Övrigt

Belopp
vid årets 

utgång

Materiella anläggnings- 
tillgångar

-215 6 – – -209 8 10 – -191

Periodiseringsfond -215 -4 10 – -209 1 -4 – -212

Övrigt 10 – -10 – -0 – -2 – -2

Summa -420 2 0 0 -418 9 4 – -405

Belopp 
vid årets 

ingång

Redovisat 
i resultat- 

räkning

Redovisat 
i eget 

kapital
Övrigt

Belopp 
vid årets 

ingång

Redovisat 
 i resultat- 

räkning

Redovisat 
i eget 

kapital
Övrigt

Belopp 
vid årets 

utgång

Materiella anläggnings- 
tillgångar

-31 -1 – – -32 1 – – -30

Summa -31 -1 – – -32 1 – – -30

Materiella anläggnings- 
tillgångar

180 -23 3 – 160 -46 – – 114

Kundfordringar 4 4 – – 8 1 – – 9

Avsättningar 8 – – – 8 5 – – 13

Räntebärande skulder 11 -5 – – 6 -5 – – 1

Upplupna kostnader 9 – – – 9 -2 – – 7

Övrigt -1 2 – -1 -0 15 -10 -1 4

Summa 210 -22 3 -1 190 -32 -10 -1 147

Avsättningar 8 – – – 8 5 – – 13

Summa 8 – – – 8 5 – – 13

Not 19. Förändring i uppskjuten skatt i temporära skillnader 
och underskottsavdrag

Koncernen, förändring av uppskjuten skatt

Moderbolaget, förändring av uppskjuten skatt

2019-03-01

2019-03-01

2020-03-01

2020-03-01

2021-02-28

2021-02-28

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran

Summa resultateffekt -20 -23

Summa resultateffekt – -1 – – – 6 – – –
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Anskaffningsvärden 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Vid årets början 13 14 3 2

Tillkommande fordringar 4 9 2 1

Reglerade fordringar -4 -10 – –

Årets omräkningsdifferenser – – – –

Redovisat värde vid årets slut 13 13 5 3

21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Råvaror och förnödenheter 0 2 – –

Färdigvarulager 1 509 1 691 968 1 093

Summa 1 509 1 693 968 1 093

Not 20. Andra långfristiga fordringar

Not 21. Varulager

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

I varulagret för moderbolaget ingår utlånad varulagervolym till ett värde av 15,9 (108,1) MSEK. Inlånad volym till ett 
värde av -195,2 (-174,6) MSEK har reducerat lagervärdet. Dessa varufordringar och skulder avser mellanhavanden med 
andra rikstäckande oljebolag och skall regleras genom återlämnande av motsvarande volymer.

21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 541 525 71 74

Tillkommande fordringar 44 16 5 0

Avgående fordringar -42 0 -42 -3

Redovisat värde vid årets slut 543 541 34 71

Not 22. Fordringar hos  
närstående företag

Koncernen Moderbolaget
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21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Förutbetalda hyror och arrende 13 17 7 8

Förutbetald räntekostnad 1 0 1 0

Försäkringar 3 3 3 0

Interchange 0 1 – –

Visaintäkter 0 7 – –

Bygg, logistik 2 28 1 23

Förvaltningsavgift, support, service 16 17 16 17

Övriga poster 47 47 22 34

Summa 82 120 50 82

Not 23. Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

Not 24. Förslag till disposition av resultatet (SEK)

Koncernen Moderbolaget

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 21-02-28

Balanserad vinst 2 803 765 334

Årets vinst 219 485 042

Summa 3 023 250 376

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Utdelning till aktieägare, 300 SEK per aktie, totalt 300 000 000

Att i ny räkning överförs 2 723 250 376

Summa 3 023 250 376

Återställande av miljö 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Vid årets början 165 143 109 88

Avsättning som gjorts under året 5 32 5 25

Belopp som tagits i anspråk under året -24 -11 -9 -4

Omräkningsdifferenser -2 1 – –

Redovisat värde vid årets slut 144 165 105 109

Not 25. Övriga avsättningar Koncernen Moderbolaget
20-03-01 19-03-01 20-03-01 19-03-01
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21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Upplupna personalkostnader 124 106 115 89

Upplupen varukostnad 0 17 – 17

Beräknad fastighetsskatt 16 14 16 13

Övriga poster 117 96 105 48

Summa 257 233 236 167

Not 28. Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

Förfaller senare än fem år efter balansdagen 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Skulder till koncernföretag – – 1 0

Skulder till närstående företag 600 600 600 600

Övriga skulder 36 55 6 4

Summa 636 655 607 604

Not 26. Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget

21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Beviljat belopp på checkräkningskredit och andra 
kreditfaciliteter

2 200 1 900 2 200 1 900

Utnyttjade kreditbelopp – – – –

Not 27. Checkräkningskredit, mm Koncernen Moderbolaget

Per 2019-02-29 fanns även en kreditfacilitet hos bank om 550 MSEK.
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21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Nedskrivning 1 6 – –

Vinst vid försäljning av inventarier 12 -4 11 11

Förändring av övriga avsättningar -24 -42 -2 21

Avskrivningar 684 828 429 512

Summa 673 788 438 544

Not 29. Justering för poster 
som inte ingår i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget

Likvida medel 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Banktillgodohavanden 780 109 616 –

Summa 780 109 616 –

21-02-28 20-02-29

Nedskrivning andelar i koncernföretag – -45

Nedskrivning andelar i intresseföretag – -1

Summa – -46

Not 30. Likvida medel

Not 31. Resultat från andelar i koncernföretag  
och intresseföretag

Koncernen Moderbolaget

Moderbolaget

21-02-28 20-02-29

Ränteintäkter från koncernföretag 5 4

Övrigt 6 14

Redovisat värde vid årets slut 11 18

21-02-28 20-02-29

Räntekostnader till koncernföretag 0 -1

Övrigt -20 -20

Summa -20 -21

Not 32. Övriga ränteintäkter 
och liknande resultatposter

Not 33. Räntekostnader och 
liknande resultatposter

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget hade vid utgången av räkenskapsår 2019/2020 en skuld i koncernens cash-pool.

20-03-01 19-03-01

20-03-01 19-03-01

20-03-01 19-03-01

20-03-01 19-03-01 20-03-01 19-03-01
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Not 35. Specifikation andelar i koncernföretag Moderbolaget

Moderbolaget

OK-Q8 Bank AB 556008-0441 Stockholm 424 058 100 604 604

OKQ8 Marknad AB 556609-6151 Stockholm 90 000 80 7 7

Petrolia AB 556545-0342 Stockholm 4 050 81 – –

Q8 Danmark A/S CVR 61082913 Köpenhamn 251 000 100 1 456 1 456

Bensinpumpen Benfa Fast AB 556563-1727 Stockholm 1 000 100 15 15

OKQ8 Invest AB 559192-5754 Stockholm – –  – 285

OKQ8 Solar Holding AB 559192-5689 Stockholm 47 240 94 236

• Kraftpojkarna Sverige AB 559191-0004 Västerås 25 000 100

Eazywash i Norrköping AB 556870-6674 Stockholm 500 100 3 2

Iwash Eskilstuna AB 556807-2333 Stockholm 500 100 22 15

Iwash Norrköping AB 556975-5829 Stockholm 500 100 21 13

Tunneltvätten AB 556683-0807 Stockholm 1020 100 15 12

Summa 2 379 2 409

SäteOrg.nr
Bokfört värde

20-02-29
Bokfört värde

21-02-28
Antal  

andelar
Andel  

i %

21-02-28 20-02-29

Vid årets början 247 168

Tillkommande fordringar 1 79

Redovisat värde vid årets slut 248 247

Not 36. Fordringar hos koncernföretag

21-02-28 20-02-29

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 2 454 2 111

Nyanskaffningar och lämnade aktieägartillskott 18 343

Fusion -49 –

Vid årets slut 2 424 2 454

Ackumulerade nedskrivningar vid årets början -45 –

Årets nedskrivningar – -45

Vid årets slut -45 -45

Not 34. Andelar i koncernföretag Moderbolaget

Under året har OKQ8 Invest fusionerats med OK-Q8 AB.

Redovisat värde vid årets slut 2 379 2 409

20-03-01 19-03-01

20-03-01 19-03-01
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20-03-01 19-03-01

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Uppgifter om moderföretaget

Med koncernföretag avses samtliga företag i den koncern i vilken OK-Q8 AB är moderbolag. OK-Q8 AB ägs till 
50% vardera av OK Ekonomisk Förening, org nr 702000-1660, med säte i Stockholm, respektive Kuwait 
Petroleum Europe BV, org nr 24148084, med säte i Haag, Holland. Med närstående företag avses företag 
inom Kuwait Petroleum Europe BV - respektive OK Ekonomisk Förening-koncernerna.

För moderbolaget avser 0,4 (2,3) procentenheter av årets inköp och 0,2 (0,4) procentenheter av årets försäljning 
egna dotterföretag.

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transak-
tioner med externa parter.

21-02-28 20-02-29

Avsatt räkenskapsår 2014/2015 – 103

Avsatt räkenskapsår 2015/2016 111 111

Avsatt räkenskapsår 2016/2017 255 255

Avsatt räkenskapsår 2017/2018 162 162

Avsatt räkenskapsår 2018/2019 114 114

Avsatt räkenskapsår 2019/2020 158 158

Avsatt räkenskapsår 2020/2021 106 –

Summa 906 903

Antal aktier Kvotvärde

Antal A-aktier 500 000 100

Antal B-aktier 500 000 100

Summa 1 000 000

Not 38. Periodiseringsfonder

Not 39. Transaktioner med närstående företag

Not 40. Aktiekapital

Moderbolaget

21-02-28 20-02-29

Vid årets början 797 777

Årets avskrivning 0 20

Årets återföringar -24 0

Redovisat värde vid årets slut 773 797

Not 37. Ackumulerade överavskrivningar
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Bolaget har kartlagt förekomsten av markföroreningar på depå- och stationsanläggningar samt förpliktelser 
för övriga återställningsåtgärder på arrenderade fastigheter. På vissa anläggningar har saneringsåtgärder 
utförts. Bolaget kan komma att drabbas av ytterligare omfattande kostnader och kommer att ta ansvar för 
dessa löpande. Omfattningen av eventuella framtida utgifter kan i dagsläget ej uppskattas, men bedöms ej 
vara så väsentliga att de kan äventyra bolagets fortlevnad.

OK-Q8 AB har ett avtal med Nordea Finans AB avseende finansiell leasing av hyr- och tjänstebilar. Ett nytt 
operationellt avtal har under föregående år tecknats med en annan finansiär och kommer framåt att fullt ut 
ersätta det befintliga avtalet. De bilar som idag ingår i avtalet med Nordea Finans AB kommer att successivt 
fasas ut i takt med att de enskilda kontrakten löper ut. Detta beräknas vara avslutat under år 21/22. Beloppet 
angivet i noten avser framtida leasingavgifter på vagnpark inkluderade i avtalet med Nordea Finans AB.

OK-Q8 AB har ett avtal med Atria Sverige AB om leasing av s.k. korvmoduler (grillutrustningen för korv m.m., 
som finns på bensinstationerna). OK Ekonomisk Förenings dotterbolag OK Detaljhandel AB betalar leasing- 
avgiften för denna utrustning, trots att OK-Q8 AB är avtalspart gentemot Atria Sverige AB. Ifall att OK 
Detaljhandel AB skulle komma på obestånd är OK-Q8 AB förpliktigad att träda i OK Detaljhandels ställe och 
betala leasingavgifterna till Atria Sverige AB. Under föregående år har  utrustning inom avtalet med Atria i allt 
väsentligt övergått i bolagets ägo, varvid återstående förpliktelseför OK-Q8 AB att träda in i OK Detaljhandels 
ställe och betala leasingavgifter understiger 1 MSEK.

Kapitallivränteförsäkring, pantförskriven till VD, har ett redovisat värde på 4 (3) MSEK.

Garantiförpliktelser till PRI finns i moderbolaget och koncernen för 2% av den beräknade pensionsskulden per 
2020-12-31. Detta ingår i eventualförpliktelser. OK-Q8 AB har även ställt borgen till PRI för OK-Q8 Bank AB och 
OKQ8 Marknad AB:s skyldigheter enligt försäkringsvillkoren.

I koncernens danska bolag, Q8 Danmark A/S, finns ställda garantier. Merparten av dessa är ställda till 
Vejdirektoratet.

Ställda säkerheter 21-02-28 20-02-29 21-02-28 20-02-29

Ställda säkerheter 22 3 4 3

Summa 22 3 4 3

Eventualförpliktelser

Finansiell leasing bilar 27 58 27 58

Garantier 35 18 5 0

Summa 62 76 32 58

Not 41. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget
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Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 april 2021

KPMG AB

Göran Lindblå
Styrelseordförande

Stockholm den 29 april 2021

Britt Hansson
Ledamot

Azzam H A B Almutawa
Ledamot

Magnus Kamryd
Verkställande direktör

Jimmy Jansson 
Ledamot

Fadel Al-Faraj 
Ledamot

Marit Landegren 
Arbetstagarrepresentant

Steffen Pedersen
Ledamot

Tomas Gerhardsson
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor

Christel Caldefors
Auktoriserad revisor

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med 
faktiska förhållanden.
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för OK-Q8 AB för räkenskapsåret 
2020-03-01–2021-02-28. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 6-53 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings- 
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 28 februari 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för räkenskapsåret enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen.

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-
finns på sidorna 1-5. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi 
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat 
övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i OK-Q8 AB, org. nr 556027-3244
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Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

– identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

– skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

– utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

– inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för OK-Q8 AB för räkenskapsåret 2020-03-01–2021-02-28 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moder-
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller 

– på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och  
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett 
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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Stockholm den 30 april 2021

KPMG AB

Tomas Gerhardsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Christel Caldefors
Auktoriserad revisor
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