”KappAhls verksamhet för helåret 2018/19 har präglats av intensivt arbete för att möta hård konkurrens
och vikande besökssiffror. Det har även kännetecknats av utvecklingsarbete för att möta branschens
transformation, på både kort och lång sikt.”
Läs hela vd-ordet på nästa sida.
 Försäljningen ökande under kvartalet med 6,7 procent till 1 322 (1 239) MSEK. För helåret, septemberaugusti, ökade försäljningen med 3,0 procent till 4 901 (4 760) MSEK.
 Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 56,8 (59,2) procent. För helåret, september-augusti, var den 59,5
(61,8) procent.
 Rörelseresultatet ökade till 108 (66) MSEK för kvartalet. För helåret, september-augusti, uppgick det till 168
(282) MSEK. Justerat för engångskostnader om 43 MSEK blev rörelseresultatet 211 (282) MSEK.
 KappAhls majoritetsägare, Mellby Gård AB, har under kvartalet lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till
samtliga aktieägare i KappAhl. Den 7 oktober förklarade Mellby Gård AB erbjudandet ovillkorat samt att
erbjudandet fullföljs då Mellby Gård AB kontrollerade mer än 90 procent av aktierna i KappAhl. Mellby Gård
AB meddelade vidare att de kommer att verka för att aktierna i KappAhl avnoteras från Nasdaq Stockholm.

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.

KappAhls verksamhet för helåret 2018/19 har präglats av intensivt
arbete för att möta hård konkurrens och vikande besökssiffror. Det
har även kännetecknats av utvecklingsarbete för att möta
branschens transformation, på både kort och lång sikt.

Elisabeth Peregi
Vd och koncernchef

Under fjärde kvartalet ökade försäljningen med 6,7 procent
jämfört med samma period föregående år, en tydlig förbättring
jämfört med den svaga försäljning vi redovisade under tredje
kvartalet. Årets totala försäljning ökade med 3,0 procent vilket
främst kan hänföras till nya butiker och valutaeffekter. Vi har
under året öppnat tio KappAhl-butiker och stängt nio, vår första
KappAhl Kids-butik och tio nya Newbie-butiker samt stängt två.
Polen fortsätter öka sin försäljning, totalt i år med 17 procent och
även verksamheterna i Storbritannien och Norge uppvisar en
positiv trend. E-handeln var 5,5 (4,7) procent av försäljningen och
har ökat med 20 procent under året.

Konkurrensen har genomgående över året varit mycket hård på
alla marknader med ökande prisnedsättningar som följd. Detta
tillsammans med ökande inköpspriser har påverkat bruttomarginalen negativt i samtliga kvartal. Vid
räkenskapsårets slut hade värdet på lagret ökat med 90 MSEK, främst orsakat av en högre dollarkurs.
Vi ser tydliga effekter av det resultatförstärkningsprogram om 100 MSEK som initierades under andra kvartalet.
Rörelseresultatet i fjärde kvartalet påverkades positivt genom lägre kostnader i både butik och administration,
total effekt under året var cirka 32 MSEK. Programmet kommer ge full effekt under nästa verksamhetsår. Som vi
aviserade vid föregående delårsrapport kommer resultatförstärkningsprogrammet att utökas. I nuläget adderas
ytterligare 50 MSEK där hyror och butiksytor, övriga omkostnader och en fortsatt översyn av organisationen
kommer att stå för ungefär lika delar. Arbetet fortgår för att identifiera ytterligare resultatförstärkningsmöjligheter.
Vårt viktiga hållbarhetsarbete, Responsible Fashion, har i år nått flera viktiga delmål. Hela vårt denimsortiment är
från i höst tillverkat i mer hållbara material (odlade med mer hållbara metoder) och med mer hållbara
produktionsprocesser (mindre vatten-, energi- och kemikalieåtgång). Vi har förstärkt arbetet för att uppnå FNs
klimatmål genom att vara en av initiativtagarna till branschsamarbetet Swedish Textile Initiative for Climate
Action (STICA) och som nyblivna delägare i textilåtervinningsföretaget Re:newcell ökar vårt bidrag till arbetet
med att skapa industriella metoder för att återvinna textilier.
Årets rörelseresultat blev 168 (282) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,4 (5,9) procent. Rörelseresultatet justerat för engångskostnader om 43 MSEK, hänförliga till resultatförstärkningsprogrammet, uppgick
till 211 (282) MSEK.
Arbetet med vår affärsplan intensifieras nu. Med stort fokus på affärsmodell och varumärkesstrategi tar vi nya tag
kring utmaningarna att skapa ett Damsortiment med ökad relevans för vår kund. Vi kommer även att utveckla vår
redan starka barnaffär vidare. Exempel på detta så här långt är öppningen av vår första KappAhl Kids-butik i
februari och att Newbie fortsätter växa som shop-in-shop på KappAhl och i egna butiker och marknader. Bilden
av vad vi behöver göra för att bli varje prioriterad kundgrupps förstahandsval blir allt tydligare.
Elisabeth Peregi
vd och koncernchef

Nettoomsättning och resultat
KappAhls nettoomsättning uppgick
under kvartalet till
1 322 (1 239) MSEK, en ökning
med 6,7 procent. Utvecklingen
förklaras av förändringen i
jämförbara butiker 4,8 procent, nya
och stängda butiker 1,3 procent
samt valutakursdifferenser om totalt
0,6 procent.
För kvartalet uppgick bruttoresultatet till 751 (733) MSEK, vilket motsvarar en
bruttomarginal om 56,8 (59,2) procent.
Försäljnings- och administrationskostnaderna för kvartalet uppgick till 643 (667)
MSEK. Kostnadsminskningen förklaras företrädesvis av det sparprogram som nu
genomförs för att stärka resultatet.
Rörelseresultatet uppgick till 108 (66) MSEK. Det motsvarar en rörelsemarginal om
8,2 (5,3) procent.
Avskrivningar uppgick till 41 (41) MSEK.
Finansnettot uppgick till -4 (-1) MSEK för kvartalet. Resultat före skatt uppgick till
104 (65) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 96 (49) MSEK. Resultat per aktie
var för kvartalet 1,25 (0,64) kronor.
Skatter
Skatten i perioden uppgår till -8 (-16) MSEK, minskningen förklaras främst av aktiverade
uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag hänförligt till Polen. Koncernen
har netto uppskjutna skattefordringar om 67 (61) MSEK och uppskjutna skatteskulder om
137 (151) MSEK. KappAhl redovisar uppskjutna skattefordringar avseende
underskottsavdrag hänförliga till Finland och Polen.

Varulager
Vid periodens utgång uppgick
varulagret till 854 (764) MSEK.
Lagerökningen jämfört med samma
period förgående år är främst orsakad
av en högre dollarkurs.

Kassaflöde
KappAhls kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
uppgick till 96 (66) MSEK. Förändringen i kassaflödet hänför sig främst till förbättrat
rörelseresultat. Kassaflödet från förändringarna i rörelsekapital uppgick till -60 (-113)
MSEK. Koncernens investeringar under kvartalet uppgick till 43 (44) MSEK och avsåg
investeringar i befintliga och nyöppnade butiker, samt digitala satsningar. Kassaflödet
från finansieringsverksamheten uppgick till -24 (78) MSEK.

Finansiering och likviditet
KappAhl har vid periodens slut
netto räntebärande skulder om
534 (373) MSEK. Netto
räntebärande skulder/EBITDA
uppgick till 1,6 för senaste tolv
månaderna. Soliditeten har
minskat till 52,4 (57,6) procent.
Likvida medel uppgick den 31
augusti 2019 till 46 (36) MSEK. Vid periodens utgång fanns outnyttjade krediter om
cirka 550 (647) MSEK.

Butiksnätet och expansion
I slutet av perioden uppgick det
totala antalet butiker till 379
(369), varav 28 (22) Newbie
Store. Av totala antalet butiker
fanns 181 i Sverige, 100 i Norge,
62 i Finland, 30 i Polen och 6 i
Storbritannien.
Under kvartalet har två butiker öppnats och sex 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 3 (12) MSEK och resultatet
före skatt uppgick till 15 (16) MSEK. Moderbolaget har inte gjort några investeringar
under perioden.

Nettoomsättning och resultat
KappAhls nettoomsättning uppgick
till 4 901 (4 760) MSEK för helåret.
Det är en ökning med 3,0 procent
jämfört med föregående år.
Försäljningen i jämförbara butiker
är oförändrad från föregående år.
Utvecklingen förklaras enbart av
nya och stängda butiker med 1,5
procent samt valutakursdifferenser om totalt 1,4 procent.
För perioden uppgick bruttoresultatet till 2 917 (2 942) MSEK, vilket motsvarar en
bruttomarginal om 59,5 (61,8) procent.
Försäljnings- och administrationskostnaderna för perioden uppgick till 2 749 (2 660)
MSEK. Kostnadsökningen förklaras delvis av engångskostnader på 43 MSEK för det
program som påbörjats för att stärka resultatet. Programmet har gett en positiv effekt på
kostnaderna under fjärde kvartalet.
Rörelseresultatet uppgick till 168 (282) MSEK. Det motsvarar en rörelsemarginal om
3,4 (5,9) procent. Rörelseresultatet justerat för engångskostnader uppgick till 211 (282)
MSEK.
Avskrivningar uppgick till 158 (151) MSEK.
Finansnettot uppgick till -13 (0) MSEK för helåret. Resultat före skatt uppgick till 155
(282) MSEK och resultat efter skatt var 141 (224) MSEK.
Resultat per aktie var för perioden 1,83 (2,92) kronor.
Kassaflöde
KappAhls kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
uppgick under året till 228 (296) MSEK. Förändringen beror främst på ett lägre
rörelseresultat vilket delvis möts av lägre betald skatt. Förändringar i rörelsekapitalet
uppgick till -27 (-2) MSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten var -185 (-172)
MSEK och avser i huvudsak investeringar i befintliga och nyöppnade butiker samt
digitala satsningar. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -7 (-325)
MSEK. Förändringen mot föregående år hänför sig främst till inlösen av aktier med 499
MSEK som skedde under det andra kvartalet 2017/2018.
Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick för helåret till 15 (26) MSEK och resultatet
före skatt uppgick till 54 (47) 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 helåret har transaktioner skett med närstående bolag. Inköp har skett med 2,1
MSEK från bolag i Mellby Gård-koncernen. Inköpen har skett till marknadsmässiga
villkor.

Finansiell kalender
Årsstämma 6 dec. 2019
Q1 18 december 2019
Q2 17 mars 2020
Q3 24 juni 2020
Q4 7 oktober 2020

KappAhl grundades
1953 i Göteborg och är
en av Nordens ledande
modekedjor med drygt
380 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 58% av bolagets
produkter hållbarhetsmärkta.
2018/2019 var
omsättningen 4,9
miljarder SEK och
antalet anställda cirka
4 000 i tio länder.
KappAhl är noterat på
Nasdaq Stockholm. Mer
information finns på
www.kappahl.se.

Risker och osäkerhetsfaktorer
De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som berör KappAhls verksamhet
och bransch är utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2018/2019. 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
2018/2019, not 18. De redovisade riskerna bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.
Bud från Mellby Gård AB
Under kvartalet har KappAhls majoritetsägare, Mellby Gård AB, lämnat ett offentligt
uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i KappAhl. Vid utgången av den förlängda
acceptfristen den 4 oktober kontrollerade Mellby Gård AB mer än 90 procent av aktierna
i KappAhl. Den 7 oktober förklarade Mellby Gård AB erbjudandet ovillkorat samt att
erbjudandet fullföljs. Mellby Gård AB meddelade vidare att de kommer att lösa in
resterande aktier genom ett tvångsinlösenförfarande och verka för att aktierna i KappAhl
avnoteras från Nasdaq Stockholm.
Årsstämma
Årsstämma avses hållas på bolagets huvudkontor i Mölndal den 6 december klockan
10.00. Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig på bolagets hemsida den 11
november. Styrelsen avser att återkomma om eventuellt utdelningsförslag.
Händelser efter balansdagen
Förutom budet från Mellby Gård (ovan) har det inte inträffat några väsentliga händelser
efter balansdagen fram till dagen för denna rapports undertecknande.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Mölndal den 9 oktober 2019
KappAhl AB (publ)

Elisabeth Peregi
vd och koncernchef

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 9 oktober 2019 kl. 07.30 CET.

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 och ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal.
KappAhl har tillämpat den framåtriktade övergångsmetoden vilket innebär att jämförelsetalen inte räknats om. Införandet av den nya standarden har inte haft någon väsentlig påverkan på KappAhls resultat- eller balansräkning. Redovisningen av returrätter i balansräkningen har förändrats och bruttoredovisas i balansräkningen från och med den 1
september 2018. Bedömda returrätter redovisas som en avsättning och kostnad sålda varor avseende den redovisade
returrätten ökar varulager istället för att som tidigare nettoredovisas i skulden på avsättningen för bedömda returer. Varulagret har vid årsskiftet ökat med 3 MSEK i och med denna förändring.
IFRS 9 Finansiella instrument har ersatt merparten av vägledningen i IAS 39. I enlighet med standarden har inte jämförelsetalen räknats om. Den nya standarden uppdaterar klassificering, redovisning och nedskrivningstest för finansiella
tillgångar liksom ställer nya krav vid tillämpning av säkringsredovisning samt innebär även ökade upplysningskrav och
förändringar i presentationen. KappAhl har inga resultat - eller balansmässiga övergångseffekter från den här
standarden. De aktuella säkringsförhållandena uppfyller villkoren för säkringsredovisning vid tillämpning av IFRS 9
och KappAhl har uppdaterat dokumentationen runt säkringar i enlighet med IFRS 9.
Implementeringen av IFRS 16 kommer innebära att nästan samtliga leasingkontrakt kommer att redovisas i
leasetagarens balansräkning, då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. Enligt den
nya standarden ska en tillgång (rättigheten att använda en leasad tillgång) och en finansiell skuld avseende skyldigheten
att betala leasingavgifter redovisas. Korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett
mindre värde undantas. KappAhl har under det gångna året granskat koncernens samtliga leasingavtal med anledning av
de nya reglerna i IFRS 16. Standarden kommer främst att påverka redovisningen av koncernens operationella
leasingavtal och då framförallt hyreskontrakt avseende lokaler. IFRS 16 kommer att tillämpas av KappAhl från och med
1 september 2019 och KappAhl har valt att vid övergången använda sig av den förenklade övergångsmetoden innebärande att jämförelsetalen inte räknas om. Således har den ingående balansen för 2019/2020 räknats om i enlighet med
den nya standarden. För leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal med KappAhl som
leasingtagare finns åtaganden som hänförs till korttidsleasingavtal och till leasingavtal för vilka den underliggande
tillgången har ett mindre värde. Dessa kommer att redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. För de
återstående leasingåtagandena som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal kommer KappAhl redovisa
nyttjanderätter som uppgår till cirka 2 245 MSEK per 1 september 2019 och leasingskulder på ca 2 245 MSEK. Ingen
övergångseffekt kommer således presenteras i eget kapital. Kostnaderna för dessa leasingavtal kommer i resultaträkningen att redovisas som avskrivning respektive räntekostnad vilket kommer att påverka resultatmått såsom EBITDA,
rörelseresultat och finansnetto. Mer detaljer av implementeringseffekterna kommer att presenteras i KappAhls
årsredovisning för 2018/2019.
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 tillämpar IFRS 13 för finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen och använder
följande hierarki för att klassificera instrumenten utifrån värderingstekniken:
- Nivå 1 - Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder
- Nivå 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)
- Nivå 3 - Indata för tillgången eller skulden i fråga, som inte bygger på observerbara marknadsdata (icke
observerbara indata)
Koncernen har finansiella instrument i form valutaderivat som värderas till verkligt värde i balansräkningen. Värdering
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. Verkligt värde på finansiella derivatinstrument
uppgick till 0 (21) MSEK för valutaterminer.
Koncernen har även finansiella instrument i nivå 3 i form av placeringar i onoterade andelar i bolaget Renewcell AB.
Verkligt värde på de här placeringarna uppgick till 3 (0) MSEK.

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.

