”Tredje kvartalet blev ett utmanande kvartal för KappAhl med en mycket svag avslutning på de
nordiska marknaderna. Försäljningen av dammode har minskat, samtidigt som barnkläder har ökat
och uppvisat en fortsatt stark affär. E-handeln stod för 6.2 (5.6) procent av den totala försäljningen
under kvartalet.”

Läs hela vd-ordet på nästa sida.

 Försäljningen minskade under tredje kvartalet med 3,3 procent. Under perioden september-maj ökade
försäljningen med 1,6 procent.
 Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgick till 60,8 (64,5) procent. Under perioden september-maj var den
60,5 (62,7) procent.
 Rörelseresultatet minskade till 6 (121) MSEK för tredje kvartalet. Under perioden september-maj uppgick det
till 60 (216) MSEK.
 Rörelseresultatet har påverkats av engångskostnader på 43 MSEK för det program som påbörjats för att
förstärka resultatet. Rörelseresultatet justerat för engångskostnader blir för kvartalet 49 (121) och ackumulerat
103 (216) MSEK.
 Elisabeth Peregi, ny vd och koncernchef för KappAhl, har tillträtt sin tjänst den 7 april 2019.

För ytterligare information

Elisabeth Peregi, vd och koncernchef. Tel 0704-71 56 31.
Peter Andersson, finansdirektör. Tel. 0703-31 55 70.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31.
E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

Tredje kvartalet blev ett utmanande kvartal för KappAhl
med en mycket svag avslutning på de nordiska marknaderna.
Försäljningen av dammode minskade, samtidigt som barnkläder
ökade och uppvisade en fortsatt stark affär. E-handeln stod för
6.2 (5.6) procent av den totala försäljningen under kvartalet.
Det hårda konkurrenstrycket ledde till en högre sänkningsgrad
än föregående år och påverkade tillsammans med ökade
inköpspriser bruttomarginalen som för kvartalet blev 60,8
(64,5) procent. Lagernivåerna är högre än planerat men består
till största del av sommarvaror som fortfarande är aktuella.

Elisabeth Peregi
Vd och koncernchef

Försäljningsmässigt har det tredje kvartalet varit en besvikelse,
bortsett från Polen som fortsatt utvecklas mycket bra. KappAhl
har haft ett för svagt erbjudande på de nordiska marknaderna då
vårt damerbjudande inte varit tillräckligt attraktivt. Vi har helt
enkelt inte varit tillräckligt relevanta för vår viktiga damkund.
Ackumulerat efter nio månader är rörelseresultatet 60 (216)
MSEK och rörelsemarginalen 1,7 (6,1) procent.

De administrativa kostnaderna minskade under kvartalet som en effekt av det tidigare aviserade
resultatförstärkningsprogrammet. Vi har minskat bemanningen med 50 administrativa tjänster, varav 40 på
huvudkontoret. Vi har också identifierat 20 butiker som inte uppfyller våra lönsamhetskrav och därför
kommer att stängas. Tillsammans med intensifierade hyresförhandlingar och omförhandlingar av övriga
avtal kommer detta att ge oss en resultatförstärkande effekt om 100 MSEK med full effekt från september
och tolv månader framåt.
Under mina första intensiva månader på KappAhl har en kortsiktig och en långsiktig plan arbetats
fram. Kortsiktigt gör vi vad vi måste för att förbättra utgångsläget, en smärtsam men nödvändig process. Vi
ser att resultatförstärkningsprogrammet kommer att bli mer omfattande än de 100 MSEK som tidigare
beslutats. Vilka åtgärder som tillkommer ska vi arbeta fram inom kort. Det vi säkert vet är att ett fortsatt stort
fokus kommer att läggas på att anpassa våra butikshyror och butiksytor till dagens besöksnivåer.
Långsiktigt ska vi under de kommande åren använda och vässa KappAhls styrkor – vårt attraktiva
butiksnät, kompetenta medarbetare, starka kundbas och förmåga att bygga starka varumärken – och
genomföra förändringar där det krävs. I fokus kommer delar som affärsmodell, damsortiment,
etableringsstrategi och samspelet mellan de fysiska och digitala försäljningskanalerna att stå. Det finns ett
gediget underlag där vi tydligt ser vad vi behöver göra för att utveckla KappAhl-koncernen och våra olika
varumärken. Målet är att KappAhl ska vara varje prioriterad kundgrupps förstahandsval.
Elisabeth Peregi
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--KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 382 KappAhl- och Newbie-butiker
i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i
egen design till de många människorna. Idag är 57% av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var
omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq
Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Nettoomsättning och resultat
KappAhls nettoomsättning
uppgick under kvartalet till
1 200 (1 242) MSEK, en
minskning med 3,3 procent.
Utvecklingen förklaras av
förändringen i jämförbara butiker
-5,6 procent, nya och stängda
butiker 1,5 procent samt
valutakursdifferenser om totalt
0,8 procent.
För kvartalet uppgick bruttoresultatet till 730 (801) MSEK, vilket motsvarar en
bruttomarginal om 60,8 (64,5) procent.
Försäljnings- och administrationskostnaderna för kvartalet uppgick till 724 (680)
MSEK. Kostnadsökningen förklaras av engångskostnader på 43 MSEK för det program
som påbörjats för att stärka resultatet.
Rörelseresultatet uppgick till 6 (121) MSEK. Det motsvarar en rörelsemarginal om 0,5
(9,7) procent. Rörelseresultatet justerat för engångskostnader blir 49 (121) MSEK.
Avskrivningar uppgick till 40 (43) MSEK.
Finansnettot uppgick till -4 (0) MSEK för kvartalet. Resultat före skatt uppgick till 2
(121) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 6 (94) MSEK. Resultat per aktie var för
kvartalet 0,08 (1,22) kronor.
Skatter
Skatten i perioden uppgår till 4 (-27) MSEK. Koncernen har netto uppskjutna
skattefordringar om 60 (58) MSEK och uppskjutna skatteskulder om 143 (157) MSEK.
KappAhl redovisar uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag hänförligt till
Finland. Uppskjuten skattefordran avseende förluster i Polen värderas inte.

Varulager
Vid periodens utgång uppgick
varulagret till 801 (692) MSEK.
Lagerökningen jämfört med
samma period förgående år är
orsakad av den sämre
försäljningen i kvartalet jämfört
med förgående år samt av en högre
dollarkurs men består till största
del av sommarvaror som
fortfarande är i säsong.
Kassaflöde
KappAhls kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
uppgick till 50 (158) MSEK. Förändringen i kassaflödet hänför sig främst till försämrat
rörelseresultat. Kassaflödet från förändringarna i rörelsekapital uppgick till 133 (134)
MSEK. Koncernens investeringar under kvartalet uppgick till 56 (36) MSEK och avsåg
investeringar i befintliga och nyöppnade butiker, samt digitala satsningar. Kassaflödet
från finansieringsverksamheten uppgick till -104 (-239) MSEK.

Finansiering och likviditet
KappAhl har vid periodens slut
netto räntebärande skulder om
504 (267) MSEK. Netto
räntebärande skulder/EBITDA
uppgick till 1,8 för senaste tolv
månaderna. Soliditeten har
minskat till 51,1 (57,2) procent.
Likvida medel uppgick den 31
maj 2019 till 76 (54) MSEK. Vid periodens utgång fanns outnyttjade krediter om cirka
525 (725) MSEK.

Butiksnätet och expansion
I slutet av perioden uppgick det
totala antalet butiker till 383
(369), varav 26 (19) Newbie
Store. Av totala antalet butiker
fanns 183 i Sverige, 101 i Norge,
62 i Finland, 32 i Polen och 5 i
Storbritannien.
Under kvartalet har fem butiker
öppnats och två stängts.
Arbetet med att söka attraktiva butikslägen på befintliga marknader fortgår, men
prioritet ligger på att optimera butiksytorna för koncernen som helhet.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 7 (4) MSEK och resultatet
före skatt uppgick till 1 (-1) MSEK. Moderbolaget har inte gjort några investeringar
under perioden.

Nettoomsättning och resultat
KappAhls nettoomsättning
uppgick till 3 580 (3 522) MSEK
för niomånadersperioden. Det är
en ökning med 1,6 procent
jämfört med föregående år.
Utvecklingen förklaras av
förändring i jämförbara butiker
med -1,6 procent, nya och
stängda butiker med 1,5 procent
samt valutakursdifferenser om
totalt 1,7 procent.
För perioden uppgick bruttoresultatet till 2 167 (2 209) MSEK, vilket motsvarar en
bruttomarginal om 60,5 (62,7) procent.
Försäljnings- och administrationskostnaderna för perioden uppgick till 2 107 (1 993)
MSEK. Kostnadsökningen förklaras delvis av engångskostnader på 43 MSEK för det
program som påbörjats för att stärka resultatet.
Rörelseresultatet uppgick till 60 (216) MSEK. Det motsvarar en rörelsemarginal om
1,7 (6,1) procent. Rörelseresultatet justerat för engångskostnader blir 103 (216) MSEK.
Avskrivningar uppgick till 117 (110) MSEK.
Finansnettot uppgick till -10 (1) MSEK för niomånadersperioden Resultat före skatt
uppgick till 50 (217) MSEK och resultat efter skatt var 45 (175) MSEK.
Resultat per aktie var för perioden 0,58 (2,28) kronor.
Kassaflöde
KappAhls kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
uppgick under året till 133 (232) MSEK. Förändringen beror på ett lägre rörelseresultat
samt lägre betald skatt. Det ökade varulagret under perioden är den främsta anledningen
till ett minskat kassaflöde från förändringar i rörelsekapital, vilket för
niomånadersperioden uppgick till 30 (111) MSEK. Kassaflöde från
investeringsverksamheten var -141 (-128) MSEK och avser i huvudsak investeringar i
befintliga och nyöppnade butiker samt digitala satsningar. Kassaflöde från
finansieringsverksamheten uppgick till 17 (-403) MSEK. Förändringen mot föregående
år hänför sig till inlösen av aktier med 499 MSEK som skedde under det andra kvartalet
2017/2018.
Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick för niomånadersperioden till 13 (14) MSEK
och resultatet före skatt uppgick till 41 (31) MSEK. Moderbolaget har erhållit utdelning
från dotterföretag med 49 (50) MSEK. Utdelning har lämnats till aktieägarna med 154
(154) MSEK. Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden.

Närståendetransaktioner
Under niomånadersperioden har transaktioner skett med närstående bolag. Inköp har skett
med 3,8 MSEK från bolag i Mellby Gård-koncernen. Inköpen har skett till
marknadsmässiga villkor.
Risker och osäkerhetsfaktorer
De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som berör KappAhls verksamhet
och bransch är utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2017/2018. Riskerna utgörs
bland annat av konkurrensen inom modebranschen, konjunkturförändringar, modetrender, väderleksförhållanden, butikslägen, förändrade kundbeteenden samt betydande
kursförändringar av de för bolaget väsentliga valutorna. Företaget arbetar med en
kundorienterad affärsmodell där kundens inköpsmönster och beteenden kontinuerligt
analyseras. Bolagets hantering av risker beskrivs dessutom i bolagsstyrningsrapporten i
samma årsredovisning under avsnittet ”Rapport om intern kontroll”. Detsamma gäller
koncernens hantering av de finansiella riskerna, vilka redogörs för i årsredovisningen för
2017/2018, not 18. De redovisade riskerna bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.
Händelser efter balansdagen
Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter balansdagen fram till dagen för
denna rapports undertecknande.
Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Mölndal den 26 juni 2019
KappAhl AB (publ)
Finansiell kalender
Fjärde kvartalet 2018/19
9 oktober 2019.
Årsstämma 6 december
2019.
Presentation av
rapporten
En presentation av
rapporten kommer att
sändas via webben och
som telefonkonferens
idag, 26 juni klockan
09.00. För att delta per
telefon ring
08-505 583 55 cirka 5
minuter före start.
Webbsändningen nås via
www.kappahl.se, under
rubriken ”Finansiell
information”, välj
”Rapporter &
presentationer”.
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Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom vd och koncernchef Elisabeth Peregis försorg, för
offentliggörande den 26 juni 2019 kl. 07.30 CET.

KappAhl AB (Publ), org nr 556661-2312
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för
KappAhl AB (Publ) per 31 maj 2019 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår
översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning
har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen
samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Mölndal den 26 juni 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor

Not 1 Redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de antagits av EU.
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen för år 2017/2018 med
undantag att koncernen från och med den 1 September 2018 tillämpar IFRS 15 samt IFRS 9. IFRS 15 är den nya
standarden för intäktsredovisning. IFRS 15 har ersatt IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 bygger på
principen att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten – en princip som har
ersatt den tidigare principen att intäkter redovisas när risker och förmåner övergått till köparen. IFRS 9 Finansiella
instrument har ersatt merparten av vägledningen i IAS 39. Den nya standarden uppdaterar klassificering, redovisning
och nedskrivningstest för finansiella tillgångar liksom ställer nya krav vid tillämpning av säkringsredovisning. KappAhl
har inga väsentliga resultat- och balansmässiga övergångseffekter från IFRS 9 och IFRS 15.
IFRS 16 Leasing kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal. Standarden träder i kraft den 1 januari 2019 men förtida
tillämpning är tillåten. Företagsledningen bedömer att standarden kommer att få väsentlig effekt på koncernens
redovisade tillgångar och skulder hänförliga till koncernens lokalhyresavtal, men har ännu inte kvantifierat effekterna
av denna. För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen för år 2017/2018.
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34. För moderbolaget är rapporten avgiven i enlighet med
Årsredovisningslagen jämte Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.
KappAhl har för närvarande inga utestående aktiebaserade incitamentsprogram.
Not 2 Beräkning av resultat per aktie
Resultat per aktie är omräknade för jämförelseperioder. Antalet aktier har justerats för att beakta effekt av inlösen av
teckningsoptionerna.
Not 3 Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
Koncernens finansiella instrument består av kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder,
räntebärande skulder, valutaterminer och räntederivat. Kundfordringar och leverantörsskulders redovisade värden utgör
en rimlig uppskattning av deras verkliga värden. Koncernens lån värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Verkligt värde hierarki:
Koncernen har finansiella instrument i form av valutaterminer som värderas till verkligt värde i balansräkningen.
Värderingen till verkligt värde för valutaterminer baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad. Derivaten
värderas till verkliga värden utifrån indata enligt nivå 2 i verkligt värde hierarkin.
Koncernen använder följande hierarki för att klassificera instrumenten utifrån värderingstekniken:
1. Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.
2. Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, som är observerbara för tillgången eller skulden antingen
direkt (d.v.s. som priser) eller indirekt (d.v.s. härledda från priser).
3. Indata för tillgången eller skulden i fråga, som inte bygger på observerbara marknadsdata (icke observerbara indata).
Koncernen använder derivatinstrument för att hantera valutarisker. I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när en
effektiv koppling finns mellan säkrade flöden och finansiella derivatinstrument. Verkligt värde på finansiella
derivatinstrument uppgick till 7 (21) MSEK för valutaterminer. Koncernen säkrar valutaflöden i USD, för vilka
valutaterminer har en löptid upp till 6 månader.

Vissa uppgifter i denna rapport som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling
är inte upprättade enligt IFRS.
Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar för investerare att analysera koncernens resultatutveckling och
finansiella struktur. Investerare bör betrakta dessa uppgifter som ett komplement snarare än en ersättning för finansiell
redovisning enligt IFRS.

