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Året som gått
Circle K Sverige är en del av den kanadensiska
koncernen Alimentation Couche-Tard Inc (CoucheTard) som är ett världsledande servicehandelsföretag med huvudkontor i Laval, Kanada. CoucheTards nätverk består av drygt 16 000 butiker/
stationer med över 130 000 passionerade medarbetare som möter över 9 miljoner kunder varje dag.
Couche-Tard är marknadsledande på den kanadensiska servicehandelsmarknaden och störst i USA till
antalet bolagsägda butiker.

Circle K är Sveriges största leverantör av förnybara
drivmedel och vi arbetar intensivt med att erbjuda
allt från rena biobränslen såsom HVO100, B100 och
biogas, till att bygga ut vårt nät av snabbladdare
för laddningsbara bilar. Under året lanserades Circle
K:s första egna snabbladdare och antalet platser för laddning utökades på stationer över hela
landet. Dessutom öppnade Circle K korridorer med
supersnabbladdare från IONITY mellan Stockholm
och Oslo, mellan Oslo och Köpenhamn och mellan
Stockholm och Köpenhamn.

I Europa är Couche-Tard ledande inom servicehandeln med drivmedel för vägtransporter i Skandinavien, Baltikum och Irland och med en stark position
i Polen. Man har också ett stort stationsnätverk i
Skandinavien (Norge, Sverige och Danmark), Polen,
Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), Irland och
Ryssland.

Satsningen på ett nytt butikskoncept har fortsatt
under året. Nya butiker där matupplevelsen står i
fokus har öppnats på flera håll i landet. Totalt har
60 butiker uppdaterats med det nya konceptet,
där det serveras ett bredare vegetariskt utbud,
stenugnsbakade pizzor, sallader och mackor, samt
ett nytt mexikanskt sortiment. I ett samarbete med
Edward Blom, en av Sveriges största matprofiler,
tog Circle K även fram en ny lyxig korv på älgkött
som serverades under en begränsad period.

Det europeiska stationsnätverket består av cirka
2 700 stationer/ butiker, varav de flesta erbjuder
både drivmedel och servicehandelsprodukter.
Couche Tard driver också större drivmedelsterminaler och depåer i sex europeiska länder. I Europa
arbetar cirka 25 000 medarbetare.

Circle K arbetar ständigt med att uppfylla kundlöftet, att göra livet enklare för kunderna. Under det
gångna året har flera nya initiativ genomförts, som
alla syftar till att förenkla människors vardag. Exempelvis lanserades möjligheten att betala för sin
tankning direkt i mobiltelefonen. Den nya tjänsten
kan användas på samtliga fullservicestationer för
att betala både miles drivmedel och spolarvätska.

Circle K bedriver verksamhet i Sverige under två
separata varumärken, Circle K och INGO. Circle
K Sverige AB har cirka 750 drivmedelsstationer
anpassade för både personbilar och tung trafik.
292 av dessa är fullservicestationer som erbjuder
drivmedel, biltvätt, biluthyrning, kaffe och mat.

För andra året i rad utsågs Circle K till drivmedelsbranschens starkaste varumärke inom drivmedel
och för tredje året i rad inom biluthyrning i Evimetrix kundundersökning ”Swedish Brand Awards”.
Dessutom fick Circle K, för fjärde året i rad, utmärkelsen Sveriges bästa marknadschef i kategorin
drivmedel av tidningen Resumé. Sammantaget är
detta en bekräftelse på att Circle K är branschledande inom marknadsföring och kommunikation,
och att svenska konsumenter uppskattar Circle K:s
varumärke.

Under varumärket INGO med 288 automatstationer
över hela Sverige, kan kunderna tanka drivmedel till
ett lågt pris dygnet runt.
På Circle K:s fullservicestationer runt om i landet
erbjuder vi drivmedel, biluthyrning, biltvätt och
spolarvätska på pump ute på pumpplan. Inne i
butiken erbjuds ett brett utbud av god, färsk och
hälsosam mat, vårt rättvisemärkta och ekologiska
kaffesortiment, samt ett brett butikssortiment med
det mesta som kan behövas längs vägen, för både
bilen och bilisten.

Våra medarbetare är i särklass företagets viktigaste
tillgång. De möter Circle K:s 250 000 kunder varje
dag och påverkar därmed kundens hela upplevelse
av varumärket. Därför var det extra glädjande att
vår employer branding-kampanj Circle K Life, som
syftade till att skapa stolthet, gemenskap och ökat
engagemang bland våra medarbetare, tilldelades
guld vid SM i Employer Branding 2019.

Som en ledande aktör inom drivmedelsbranschen
har vi både ett stort ansvar och stora möjligheter
att arbeta för ett fossilfritt Sverige. Riksdagen har
beslutat att Sveriges utsläpp av växthusgaser inom
transportsektorn ska minska med 70 procent till
år 2030. Det innebär att vi står inför en historisk
omställning.

Vi på Circle K har under många år haft ett nära
samarbete med Bris och stödjer organisationen genom flera kampanjer. Liksom tidigare år genomfördes Bristvätten, insamlingen Kaffe för barn och den
ständigt pågående Brispanten under året. Under
kalenderåret 2019 bidrog Circle K med 3,3 miljoner
kronor till Bris. Totalt har Circle K sedan samarbetet
startade 2013, samlat in över 17 miljoner kronor till
Bris via olika kampanjer. Detta motsvarar kostnaden för fler än 28 heltidsanställda kuratorer på Bris.
Vi är mycket stolta över vårt samarbete och glada
att kunna bidra till Bris viktiga arbete.

Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen har under lång tid varit världsledande i att
utveckla nya, hållbara biodrivmedel. Nu har branschen gemensamt, genom Svenska Petroleum och
Biodrivmedel Institutet (SPBI), antagit en färdplan
för att bli klimatneutral senast år 2045. Färdplanen
beskriver hur omställningen ska genomföras, de
förutsättningar som krävs och hur en övergång till
hållbara, förnybara drivmedel ska gå till, med bibehållen konkurrenskraft.
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Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden
Circle K Sverige AB (556000-6834) är ett helägt
till dotterbolag till Couche-Tard Luxembourg
S.à.r.l. med registreringsnummer B1685869 med
Alimentation Couche-Tard Inc., Kanada, noterat
på Toronto-börsen, som yttersta moderbolag.
Circle K Sverige AB hade vid årets utgång två
dotterbolag – Circle K International Card Center
AB, Circle K Detaljist AB.
Verksamhet
Circle K Sverige AB bedriver ett rikstäckande
stationsnät bestående av 751 stationer. På fullservicestationerna erbjuds våra privatkunder och
företagskunder drivmedel, snabbmat, livsmedel
samt bil- och fritidsprodukter. Även biltvätt och
biluthyrning ingår i utbudet på stationerna. I til�lägg har Circle K Sverige AB ett heltäckande nät
av truckdieselautomater anpassade speciellt för
tung trafik samt automatstationer under varumärket Ingo.
Marknadsutveckling
Drivmedelsmarknaden för nätverk i Sverige ökade
med 1,2 % jämfört med föregående år. Marknaden
för diesel ökade med 2,8 %, medan marknaden
för bensin minskade med 1,4 %. Försäljningen av
E85 ökade med 33,2 % under året.
Organisation
Circle K Sverige AB hade i medeltal 1 707 anställda under räkenskapsåret (1 726 under 2018/19).
Resultat
Rörelseresultatet uppgick 2019/20 till 936 Mkr
(659 Mkr 2018/19). Rörelseresultatet ger en räntabilitet på 15 % på genomsnittligt sysselsatt kapital
(10 % för 2018/19). Resultatet stöds även i år av
stabila marginaler. Finansnettot uppgick till en
kostnad om 6 Mkr (1 Mkr intäkt 2018/19).
Finansiering
Det genomsnittliga sysselsatta kapitalet uppgick
till 6 451 Mkr (6 851 Mkr 2018/19). Soliditeten ökade med 2 procentenheter till 62 % (60 % 2018/19).
Moderbolaget, Alimentation Couche-Tard Inc. har
ställt sina dotterbolag i pant för sin externa belåning.
Investeringar
Under året har investeringarna uppgått till 516
Mkr (403 Mkr 2018/19). Investeringsnivån förklaras av sedvanliga investeringar i servicestationer
och automatstationer.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och
efter räkenskapsårets slut
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av Covid-19
utbrottet påverkar eller kan påverka bolagets
framtida utveckling och/eller risker som kan
påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi

bedömer att påverkan på bolaget är begränsad,
dock är det svårt att bedöma konsekvenserna av
en eventuell kommande lågkonjunktur.
Framtida utveckling
Circle K Sverige AB har som målsättning att behålla sin ledande marknadsposition i Sverige, med
fokus på drivmedel och servicebutiker.
Inom transportsegmentet fortsätter Circle K uppbyggnaden av ett nätverk med supersnabbladdare för eldrivna fordon, i samarbete med bland
annat IONITY, med den högsta kapaciteten i
Europa. Under året har 18 stationer fått snabbladdare installerade och under nästa räkenskapsår
kommer ytterligare 4 stationer få installation.
Företaget arbetar kontinuerligt med att uveckla
kunderbjudande och sortiment i butikerna, där
ett fokusområde är materbjudandet. Detta för
att möta och tillgodose kundernas förväntningar
idag men även i morgon. Man fortsätter också att
utveckla sitt butikskoncept för att möta kundernas framtida behov.
Risker och osäkerheter
Förändringar i världsmarknadspriser och valutakurser utgör en risk i den mån dessa inte kan tas
ut i ökade försäljningspriser. Väsentliga prisökningar kan även ha påverkan på försäljningsvolymerna.
Bolagets risk för prisförändringar på lager är
begränsad till stationslagren, som ägs av Circle K
Sverige AB.
Miljöredovisning
Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet
Merparten av bolagets terminaler har avyttrats,
dock har vissa kvarvarande terminaler tillstånd
enligt miljöbalken. Tillståndsplikten gäller
samtidig lagring av mer än 50 000 ton petroleumprodukter.
Miljöpåverkan från terminaler kan uppstå genom
utsläpp till luft via förångning av drivmedel och
från eventuellt spill till mark och vatten samt
genom buller.
Stationsdrift är ytterligare ett av Circle K Sveriges väsentliga affärsområden. Vid årsskiftet
2019/2020 omfattades 705 tankanläggningar
av anmälningsplikt då de sålde mer än 1 000 m3
motorbränslen. Anmälningsplikten avser försäljning av mer än 1 000 m3 motorbränsle per
kalenderår.
Dessutom omfattades 219 biltvättar av anmälningsplikt. Anmälningsplikten avser mer än 5 000
tvättar av personbilar per kalenderår.
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Saneringsbehov
Hantering av bränslen har bedrivits i många år på
samtliga terminaler. Det förväntas därför att marken är förorenad. För konstaterade föroreningar
har pengar avsatts i saneringsfonder.

Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisningen presenteras som en
bilaga till årsredovisningen.

Saneringar av stationsfastigheter sker i samband
med nedläggningar, köp/försäljning, upptäckter
vid normal stationsdrift, omhändertagande av
nyligen upptäckta eller sedan tidigare kända restförorening samt inom ramen för SPIMFAB:s (SPI
Miljösaneringsfond AB) verksamhet. SPIMFAB
är ett branschgemensamt företag som sanerar
nedlagda bensinstationer. SPIMFAB lämnar själva
miljöredovisning.

Förändring av eget kapital				

Under tidsperioden 1 maj 2019 till 30 april 2020
har 11 anläggningar stängts och upphört. Miljökontroll och sanering har genomförts på samtliga
anläggningar.

Förslag till vinstdisposition beträffande bolagets
vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel,
kronor 4 184 795 972 kr, disponeras enligt
följande:			
		

Vidare har saneringar genomförts på stationer
som är i fortsatt drift. Merparten av dessa saneringar har gjorts i samband med andra entreprenadarbeten.

Aktie- Bundna Balanserad
Årets Totalt
kapital reserver
vinst resultat

Belopp vid årets
ingång
200
40
3 078
1 044 4 362
Vinstdisposition			
1 044 -1 044
0
Utdelning			
-1 000		-1 000
Årets resultat				 1 063 1 063
Belopp vid årets
utgång
200
40
3 122
1 063 4 425

Utdelning, 40 000 aktier à
22 500 kr per aktie
Balanseras i ny räkning

900 000 000 kr
3 284 795 972 kr
4 184 795 972 kr

Under tidsperioden 1 maj 2019 till 30 april 2020
har ca 17 000 ton förorenad jord grävts bort i
samband med saneringar på stationer i drift, nedläggningar av stationer samt omhändertagande
av gamla restföroreningar. Massorna har transporterats till godkända behandlingsanläggningar. På
ett fåtal stationer som är drift pågår även in-situ
saneringar där detta alternativ har varit en bättre
lösning än schaktsanering.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen:
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med reglerna i ABL 17 kap 3§.
Utdelningen bedöms inte att hindra bolaget från
att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt,
inte heller från att göra erforderliga investeringar.

Miljöinvesteringar m m
Fortsatta investeringar har gjorts under räkenskapsåret, för att uppfylla villkor i miljöprövningar
och interna krav.

Vad beträffar företagets resultat och ställning
i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Certifiering
Inom Circle K’s verksamhet är tillhandahållande
av drivmedel genom ledningens styrning av värdekedjan från varuförsörjning till försäljning
certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO
9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015.

Nyckeltal för de senaste fem åren (mkr)				
					
		
2015/16		2016/17		 2017/18
Nettoomsättning		
33 241		 34 988		 38 410
Varuskatter		
-13 560		 -14 244		 -15 163
Nettoomsättning efter varuskatter
19 681		 20 744		 23 247
Rörelseresultat		
1 707		
1 387		
954
Resultat efter finansiella poster
1 690		 1 509		
963
Investeringar		
494		
589		
448
Skatter
-279		 -250		
-325
Soliditet %
48		
44		
58
Sysselsatt kapital, genomsnitt
4 222		 3 997		
5 531
Räntabilitet på genomsnittligt						
sysselsatt kapital %		
40		
35		
17
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2018/19 2019/20
41 816
-15 047
26 769
659
681
403
-263
59
6 851

40 432
-14 888
25 544
936
930
516
-348
62
6 451
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BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING

			
Mkr
Not
			

2019-05-012020-04-30

2018-05-012019-04-30

Nettoomsättning
1
Varuskatter		
Kostnad för sålda varor		

40 432
-14 888
-21 967

41 816
-15 047
-23 098

3 577

3 671

-3 099
-102
575
-15

-3 499
-110
600
-3

BRUTTORESULTAT		
			
Försäljningskostnader		
Administrationskostnader		
Övriga rörelseintäkter		
Övriga rörelsekostnader		
RÖRELSERESULTAT

2,3,4,5

Resultat från andelar i koncernföretag 		
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
6
Övriga räntekostnader och
liknande resultatposter
7
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
			
Bokslutsdispositioner
8
Skatt på årets resultat
9
ÅRETS RESULTAT		
			
			

936

659		

0

24

13

14

-19

-16

930

681

481
-348

626
-263

1 063

1 044

Mkr
Not
2020-04-30
2019-04-30
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
10			
Goodwill		 308
473
Immateriella anläggningstillgångar		 42
68
		
350
541
Materiella anläggningstillgångar
11		
Byggnader och mark		
3 756
3 573
Inventarier, verktyg och
installationer		
1 597
1 601
Pågående nyanläggningar
och förskott			
avseende materiella
anläggningstillgångar		
177
191
		
5 530
5 365
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag
12
614
614
Andra långfristiga värdepappersinnehav		 0
0
Värde av kapitalförsäkring		
34
34
Uppskjutna skattefordringar		
0
0
Andra långfristiga fordringar		
1
1
		
649
649
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
6 529
6 555
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 		
Varulager m.m.			
Färdiga varor och
handelsvaror
13
378
525
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		
1 548
2 025
Fordringar hos koncernföretag 		
640
1 192
Övriga fordringar		
45
49
Aktuella skattefordringar		
23
0
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
14
50
77
		
2 306
3 343
			
Kassa och bank		
156
42
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
2 840
3 910
SUMMA TILLGÅNGAR		
9 369
10 465
EGET KAPITAL OCH
SKULDER
EGET KAPITAL
15		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (40 000 aktier)		
200
200
Reservfond		 40
40
		
240
240
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst 		
3 122
3 078
Årets resultat		
1 063
1 044
		
4 185
4 122
SUMMA EGET KAPITAL		
4 425
4 362
OBESKATTADE RESERVER 16
1 817
2 298
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner		
34
34
Övriga avsättningar
17
90
88
SUMMA AVSÄTTNINGAR		
124
122
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		 375
Skulder till koncernföretag		
312
Aktuella skatteskulder 		
0
Övriga skulder
18
1 539
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
19
310
SUMMA KORTFRISTIGA
SKULDER		
2 536

593
256
51
1 992
306
3 198

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Uppskjutna skatteskulder		
Övriga skulder		
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER		
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467
0
467

481
4
485

9 369

10 465
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KASSAFLÖDESANALYS

		

Mkr
Not
2019-05-01		2020-04-30
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella
poster 		

2018-05-01
2019-04-30

930

681

Justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet, m.m.				
Förändring avsättningar		
2
-59
Reaförlust/ reavinst		
0
310
Avskrivningar
4
524
545
Betald skatt		
-436
-363
Kassaflödet från den
löpande verksamheten
före förändringar av
rörelsekapital		
1 020
1 114
			
Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital				
Ökning (-)/minskning (+)
av varulager		
147
-38
Ökning (-)/minskning (+)
av fordringar		
1 060
-152
Ökning (+)/minskning (-)
av kortfristiga skulder		
-612
2
Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital 		
595
-188
				
Investeringsverksamheten
10,11			
Förvärv av immateriella
och materiella
anläggningstillgångar		-516
-403
Försäljning av immateriella
och materiella anläggningstillgångar		 15
232
Försäljning av övriga
finansiella anläggningstillgångar		0
21
Försäljning av andra
tillgångar		0
13
Kassaflöde från investeringsverksamheten 		
-501
-137
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning		
-1 000
Erhållen utdelning		
0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 		
-1 000
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets slut		

114
42
156

-800
2
-798
-9
51
42
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Tilläggsupplysningar
Allmänna redovisningsprinciper
Circle K Sverige ABs årsredovisning har upprättats
enligt årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3-reglerna).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden respektive nominellt värde, om inget
annat anges nedan.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats
till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster
redovisas som rörelseresultat då dessa avser icke-finansiella balansposter.
Varulager
Varulager redovisas enligt FIFU-principen (först in, först
ut). Lagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde. För lager avseende annat
än petroleumprodukter har individuellt inkuransavdrag
beaktats.
Intäkter
Försäljning redovisas efter att de avgörande riskerna
och nyttan som sammanhänger med äganderätten
överförts till köparen och ingen dispositionsrätt eller
möjlighet till faktisk kontroll över varorna kvarstår. I de
flesta fall innebär det att försäljning redovisas vid leverans av varorna till kunden. Försäljningen redovisas med
avdrag för rabatter. För biluthyrning redovisas hyresintäkten i den period uthyrningen avser.
Anläggningstillgångar och avskrivningar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerad nedskrivning. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av
tillgången. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad nyttjandeperiod.
Tillgångarna skrivs i normalfallet ned till noll utan något
kvarvarande restvärde. Mark förutsätts ha en oändlig
nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. Skillnaden
mellan planenliga och bokförings-mässiga avskrivningar redovisas som bokslutsdispositioner. I tabell
nedan redovisas procentsatser, baserade på ekonomisk
livslängd, som används för avskrivningar enligt plan.
Det genomförs en årlig prövning av tillgångarna med
avseende på förväntad livslängd. Vid indikationer på
en varaktig nedgång av livslängden görs en engångsnedskrivning. Immateriella tillgångar i form av goodwill
skrivs av på 10 år.
Inventarier, verktyg och installationer
Byggnader
Markanläggningar
Immateriella tillgångar

3-30
2-10
5
10

%
%
%
%

Leasade anläggningstillgångar
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är operationella
eller finansiella, redovisas som operationella leasingavtal. Leasingavgiften redovisas som kostnad i resultaträkningen då den uppstår.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar:
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter,
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning:
I Circle K Sverige AB förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget 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. Resultatet belastas för kostnader i takt med att
de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.
Vid förmånsbestämda planer står Circle K Sverige AB i
allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att
kosta mer än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.
Företaget redovisar förmånsbestämda pensionsplaner
i enlighet med K3s förenklingsregler. Företaget har
förmånsbestämda planer som innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer. De pensionsförpliktelser vars värde är
beroende av värdet på en kapitalförsäkring, redovisas
till kapitalförsäkringens redovisade värde.
Ersättningar vid uppsägning:
Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget 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.
Skatt
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.
Fordringar 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. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget
kapital.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som
bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
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Uppskattningar och bedömningar
Reserv för osäkra kundfordringar: Reservens storlek är
baserad på en riskprocent i olika ratingklasser i kreditportföljen. Informationen avseende rating och riskprocent kommer från en extern part, som har värderat
verkligt utfall på den svenska marknaden. Reservens
storlek på balansdagen var 14 mkr.
Miljöreserv: I den mån det har påvisats föroreningar på
våra stationer och terminaler, t ex vid provtagningar,
görs en bedömning om storleken på framtida saneringskostnader, som sedan reserveras. Bedömningen
görs oftast av en extern part. Reservens storlek på
balansdagen var 83 mkr.
Omstruktureringsreserv: För en pågående omorganisation och nedbemanning, som ger en övertalighet, har en
reservering gjorts för utbetalning av avgångsvederlag.
Underlaget för bedömningen av reserven utgörs av
övertaligheten. Reservens storlek på balansdagen var 7
mkr.
Koncernuppgifter
Circle K Sverige AB (556000-6834) är ett helägt dotterbolag till Couche-Tard Luxembourg S.à.r.l. med registreringsnummer B1685869 med Alimentation Couche-

Tard Inc., Kanada, noterat på Toronto-börsen, som
yttersta moderbolag. Eftersom Alimentation CoucheTard Inc. upprättar koncernredovisning, lämnar Circle K
Sverige AB i enlighet med årsredovisningslagen 7 kap.
2§ ingen koncernredovisning. Koncernredovisningen
finns på www.couche-tard.com.
Definitioner nyckeltal
Sysselsatt kapital
Genomsnittlig balansomslutning exklusive räntebärande
tillgångar minskat med icke räntebärande skulder.
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt
kapital
Justerat eget kapital
Redovisat eget kapital (aktiekapital, reservfond och
balanserade vinstmedel inklusive årets vinst) ökat med
78,6 % av obeskattade reserver.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Noter
NOT 1. Inköp och försäljning mellan koncernföretag		

NOT 4. Avskrivningar			

Försäljning till koncernföretag har skett med 633 Mkr (645 Mkr
2018/2019). 						
		
Inköp från koncernföretag har uppgått till 18 860 Mkr (20 011 Mkr
2018/2019).

Mkr		
2019/2020
Avskrivningar enligt plan		
Maskiner och inventarier		
-205
Byggnader och markanläggningar
-108
Immateriella tillgångar		
-211
Summa
-524

NOT 2. Anställda och personalkostnader			

NOT 5. Leasingkostnader			

Medelantalet anställda 		
2019/2020
2018/2019
Totalt		
1 707
1 726
Varav män		
42%
44%
				
Medelantalet anställda beräknas med totalt antal arbetade timmar i
relation till normalarbetstid enligt Svenskt Näringsliv.		
			
Könsfördelning bland ledande
befattningshavare		
2019/2020
2018/2019
Styrelseledamöter		
3
3
Varav män		
3
3
				

Mkr			 2019/2020
2018/2019
Under året kostnadsförda
leasingkostnader			
244
210
					
Upplysning om framtida minimileasingavgifter och ingångna
leasingavtal		2020-05-01- 2021-05-01 2025-05-01		2021-04-30 2025-04-30
Mark och markanläggningar,
avtalsperiod 2020-2074		
218
313
749
Lokalhyror,
avtalsperiod 2020-2033		
49
157
495
Leasingbilar och släp,
avtalsperiod 2020-2022		
138
15
Övrig utrustning,
avtalsperiod 2020-2021		
2
Summa		
407
485
1 244

Ledande befattningshavare inkl VD
11
11
Varav män		
7
7
				
Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader
Mkr
2019/2020
2018/2019
Styrelse och VD		
3
3
Övriga anställda		
734
726
Summa
737
729
Sociala kostnader		
295
296
Varav pensionskostnader
53
52
			
Pensionskostnader uppgår till 53 Mkr (2018/2019 52 Mkr).		
			
Pensionskostnader för bolagets tidigare VD:ar motsvarar 0,4
Mkr (2018/2019 0,2 Mkr). Bonus till styrelse och VD är 0,5 Mkr
(2018/2019 0,8 Mkr). 				
		

2018/2019
-230
-105
-210
-545

NOT 6. Ränteintäkter och liknande resultatposter		

		
Mkr		
2019/2020
2018/2019
Räntor från koncernföretag
0
0
Övriga ränteintäkter		
11
12
Övriga finansiella intäkter
2
2
Summa
13
14

NOT 7. Räntekostnader och liknande resultatposter		

Avgångsvederlag			
Bolagets VD har en arbetsbefriad uppsägningstid om tolv månader
med fulla förmåner inklusive fast månadslön.
				
Pensionsförpliktelse			
Pensionerna är fullt tryggade i Statoil Pensionsstiftelse sedan 2002.
Överskottet i stiftelsen, d v s skillnaden mellan marknadsvärdet på
stiftelsens tillgångar och skulders storlek, uppgår till 665 Mkr.		

			
Mkr		
2019/2020
2018/2019
Räntor till koncernföretag
-7
-12
Övriga räntekostnader		
-2
-1
Övriga finansiella kostnader
-10
-3
Summa		
-19
-16

NOT 8. Bokslutsdispositioner		
Mkr		
2019/2020
Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
141
Återföring periodiseringsfond Tax 2014
0
Återföring periodiseringsfond Tax 2015
340
Summa		
481

NOT 3. Revisorers arvode			
I företaget har PricewaterhouseCoopers AB (PwC) anlitats under
2014-2020
Mkr		
2019/2020
2018/2019
Revisionsuppdrag		
1
2
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdrag 		
0
0
Skatterådgivning 		
0
0
Övriga tjänster		
0
0
Summa		
1
2
			
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga
arbetsuppgifter. Inga tjänster utöver revisionsuppdraget har utförts
av PwC.
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NOT 9. Skatt på årets resultat		

2018/2019
276
350
0
626

			
Mkr		
2019/2020
2018/2019
Aktuell skatt		
-362
-329
Aktuell skatt avseende tidigare
räkenskapsår		
0
0
Uppskjuten skatt		
14
66
Summa skatter		
-348
-263
			
Redovisat resultat enligt resultaträkningen		
930
681

Årsredovisning

Skatt 21,4 % (22 %) 		
Avstämningsposter, skatteeffekt:
Ej avdragsgilla poster		
Ej skattepliktiga poster		
Återföring periodiseringsfond
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring överavskrivningar
Ränta på IB periodiseringsfond
Skatt hänförlig till tidigare års resultat
Redovisad skattekostnad

-199

-150

-57
0
-73
0
-30
-3
14
-348

-45
5
-77
0
-61
-1
66
-263

Inköp		
117
210
Försäljningar		
-148
-1 268
Omklassificeringar		
87
93
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden		
3 753
3 697
			
Ingående avskrivningar		
-2 096
-2 658
Tillkommer genom fusion
0
0
Försäljningar		
141
786
Omklassificeringar		
4
6
Årets avskrivningar 		
-205
-230
Utgående ackumulerade avskrivningar
-2 156
-2 096
			

Uppskjuten skatt har redovisats med en skattesats om 20,6%

NOT 10. Immateriella anläggningstillgångar			
Mkr
GOODWILL		
2019/2020
2018/2019
Ingående anskaffningsvärden
1 837
1 837
Tillkommer genom fusion
0
0
Inköp		
24
0
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden		
1 861
1 837
			
Ingående avskrivningar		
-1 364
-1 177
Tillkommer genom fusion
0
0
Årets avskrivningar 		
-189
-187
Utgående ackumulerade avskrivningar
-1 553
-1 364
			
Utgående redovisat värde

308

473

ÖVRIGA IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Ingående anskaffningsvärden
741
741
Tillkommer genom fusion
0
0
Inköp		
0
0
Utrangering		
-4
0
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden		
737
741
			
Ingående avskrivningar		
-673
-650
Tillkommer genom fusion
0
0
Utrangering		
0
0
Årets avskrivningar 		
-22
-23
Utgående ackumulerade avskrivningar
-695
-673
			

Utgående planenligt restvärde
1 597
1 601
				
Utgående ackumulerade avskrivningar
utöver plan		
-1 038
-1 179
			
Utgående redovisat värde

559

549

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
AVSEENDE MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Ingående anskaffningsvärden
191
173
Inköp		
150
155
Omklassificeringar		
-164
-137
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden		
177
191
				
Utgående redovisat värde
177
191

NOT 12. Andelar i koncernföretag			
Mkr				2019/2020
2018/2019
Ingående anskaffningsvärden			
614
614
Andelar anskaffade via omvänd fusion		
0
0
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden				
614
614
					

		
Kapital
Antal
Bokfört
Eget
		
andel andelar
värde kapital
Circle K Detaljist AB
100%
500
0
0
Circle K International
Card Center AB		
100%
1 000
0
0
Circle K Holding Russia		
99%		
614
431
Utgående redovisat värde
42
45
Summa		
1 500
614
431
				 					
Utgående redovisat värde immateriella
Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:		
anläggningstillgångar		
350
541
		
		Organisationsnummer		
Säte
Circle K Detaljist AB		556020-3282			 Stockholm
Circle K International
Card Center AB		556445-9013 			 Stockholm
NOT 11. Materiella anläggningstillgångar			
Circle K Holding Russia 1037843046955		S:t Petersburg
Mkr		
2019/2020
2018/2019
BYGGNADER OCH MARK
Ingående anskaffningsvärden
5 312
5 467
Tillkommer genom fusion
0
0
Inköp		
225
38
Försäljningar		
-60
-234
Omklassificeringar		
78
41
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden		
5 554
5 312
			
Ingående avskrivningar		
-1 739
-1 771
Tillkommer genom fusion
0
0
Försäljningar		
53
141
Omklassificeringar		
-5
-4
Årets avskrivningar 		
-108
-105
Utgående ackumulerade avskrivningar
-1 799
-1 739
				
		
Utgående redovisat värde
3 756
3 573
INVENTARIER, VERKTYG OCH
INSTALLATIONER		
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommer genom fusion

3 697
0

4 662
0
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NOT 13. Varulager				
Mkr		
Kommersiellt lager av
petroleumprodukter		
Övriga produkter för återförsäljning
Totalt varulager 		

2019/2020

2018/2019

273
105
378

421
104
525

NOT 14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Mkr		
Hyror		
Fordringar leverantör		
Upplupna intäkter		
Övriga poster		
Summa		

2019/2020
9
0
26
15
50

2018/2019
25
0
43
9
77

Årsredovisning

NOT 22. Transaktioner med närstående			

NOT 15. Aktiekapital				
Mkr		
Aktiekapital 		
Antal aktier (st)		

2019/2020
200
40 000

2018/2019
200
40 000

Inga övriga transaktioner med närstående, utöver vad som redovisas i not 1, har skett under året.

NOT 23. Väsentliga händelser efter balansdagen		

				
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av Covid-19 utbrottet påverkar
eller kan påverka bolagets framtida utveckling och/eller risker som
kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Från mitten av
mars minskade trafikströmmarna till stationer, vilket föranledde
införandet av ett kostnadsbesparingsprogram för att möta den
minskade intjäningen. Bolaget räknar med fortsatt minskad drivmedelsförsäljning, främst inom privatsegmentet, och man kommer
att även nästa räkenskapsår anpassa kostnaderna till den uppkomna situationen. Man siktar på att de åtgärder som har satts in ger
resultat och omsättningen planeras att vara i paritet med årets.		
			

NOT 16. Obeskattade reserver			
Mkr		
Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
Periodiseringsfond tax 2015
Periodiseringsfond tax 2016
Periodiseringsfond tax 2017
Summa		

2019/2020

2018/2019

1 038
0
404
375
1 817

1 179
340
404
375
2 298

Not 17. Övriga avsättningar

		

Mkr		
2019/2020
2018/2019
Miljöfond SPIMFAB		
4
3
Miljöfond		
79
73
Omstruktureringskostnader
7
12
Summa övriga avsättningar
90
88
				
			

NOT 18. Övriga skulder			
Mkr		
Varuskatteskuld		
Momsskatteskuld		
Övriga skulder		
Summa övriga skulder		

2019/2020
1 003
488
48
1 539

2018/2019
1 220
724
48
1 992

NOT 19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Mkr		
Rabattreserv		
Upplupna lönerelaterade kostnader
Hyror		
Upplupna transportkostnader
Upplupna skatter		
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader

2019/2020
14
166
3
0
21
106
310

2018/2019
18
169
3
0
19
96
305

NOT 20. Ställda säkerheter			
Mkr		
För eget pensionsåtagande
Summa ställda panter		

2019/2020
34
34

2018/2019
34
34

NOT 21. Eventualförpliktelser			
Mkr		
PRI		
Övriga eventualförpliktelser
Summa eventualförpliktelser

2019/2020
13
20
33

2018/2019
12
20
32
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NOT 24. Vinstdisposition			

Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel,
4 184 795 972 kr disponeras enligt följande:			
			
Utdelning, 40 000 aktier à 22 500 kr per aktie
900 000 000
		
Balanseras i ny räkning 		
3 284 795 972
4 184 795 972
		

Årsredovisning

Styrelsens underskrifter
Stockholm den 31 augusti 2020

Hans-Olav Høidahl
Styrelsens ordförande

Niall Anderton

Vår revisionsberättelse har avgivits den 31 augusti 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Madeleine Edberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
TILL BOLAGSSTÄMMAN I CIRCLE K SVERIGE AB
Organisationsnummer 556000-6834
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

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 .

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Circle
K Sverige AB för räkenskapsåret 1 maj 2019 till 30 april
2020.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Circle K
Sverige ABs finansiella ställning per den 30 april 2020
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen . Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Circle K Sverige
AB.

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Circle K Sverige AB för räkenskapsåret 1 maj 2019 till 30 april 2020 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational 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 Circle K Sverige AB enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

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

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

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 Circle
K Sverige AB 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 och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att
den 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 årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

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 verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov , likviditet och ställning i övrigt.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets 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.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 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. Den 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
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen 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
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Revisionsberättelse
TILL BOLAGSSTÄMMAN I CIRCLE K SVERIGE AB
Organisationsnummer 556000-6834
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:

sionssed 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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Stockholm den 31 augusti 2020
PricewaterhouseCoopers AB

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 revi-

Madeleine Edberg
Auktoriserad revisor

17

Årsredovisning

www.circlek.se

