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VD-KOMMENTAR

År 2001 var ett förlustår för KappAhl. Vi har tappat marknads-

andelar på samtliga marknader, framför allt på damsidan. En ljus-

glimt är dock att vi samtidigt har ökat våra marknadsandelar för

barnkläder på alla marknader.

Det finns flera orsaker till det negativa resultatet.

Varumärkets attraktionskraft har minskat och bidragande fakto-

rer till det är felsatsningar i sortimentet, förändrad varuvisning –

som inte uppskattades av kunderna – och otydlig extern kom-

munikation. Reklamen har inte lyckats förmedla vad KappAhl står

för utan istället skapat osäkerhet kring varumärket.

En annan orsak till årets resultat är att vi under flera år fokuserat

på den inre effektiviteten. Detta har visserligen inneburit att

mindre resurser satsats på varumärkets attraktionskraft, men

också att vi nu kommer att bli mycket effektiva genom hela

varuförsörjningskedjan, inte minst genom vår nya distributions-

central som skall tas i bruk under år 2002. Den är en förutsätt-

ning för att vi skall kunna fördela varorna mer utifrån efterfrågan

och innebär att KappAhl får en av Europas modernaste distri-

butionscentraler för kläder, med kapacitet att hantera våra

samtliga marknader.



MARKNADER

Årets stora händelse var att vi etablerade oss i ett nytt land –

Tjeckien. Under hösten öppnade den första KappAhl-butiken i

ett stort köpcenter i Prag och starten har varit god. Den

tjeckiska ekonomin har återhämtat sig och börjat växa, och vi

räknar med att etablera ytterligare två till tre butiker i Tjeckien

under 2002.

I Polen har tillväxten sjunkit. Det beror bland annat på att

politiska åtgärder styrt ekonomin från konsumtion till sparande

samt att medelklassen inte vuxit enligt förväntningarna. Därför

slår vi nu av på utvecklingstakten, men räknar ändå med att

öppna ytterligare två butiker under det kommande året. Fyra

butiker öppnades under 2001.

På den svenska marknaden har KappAhl under många år

byggt upp en stark position och det är också här vi är mest

framgångsrika. Dessutom stärker MedMera-kortet relationen

med våra kunder. Överhuvudtaget fungerar våra kort och kort-

aktiviteter mycket bra på alla marknader.

I Norge är det fortsatt fokus på att etablera det samman-

slagna KappAhl-Adelsten som en av de ledande klädkedjorna

under det gemensamma namnet KappAhl. Det gäller nu för oss

att dels få kunderna till våra butiker, dels att göra mötet med

butiken så intressant att de kommer tillbaka. Detta kräver bland

annat en stark marknadsföringsstrategi.

I Finland har vi känt av en ökad konkurrens, inte bara från

inhemska konkurrenter. Här finns nu samma utbud och aktörer

som på våra övriga marknader.Vi har öppnat fem butiker under

2001.

I Danmark säljs KappAhl-sortimentet under varumärket

MacCoy. Vår utveckling har varit negativ och vi planerar därför

att se över butiksbeståndet.

Vid årsskiftet 1999/2000 förvärvade KappAhl kosmetik-

kedjan Kicks från KF och under 2001 öppnades sex nya butiker.

De förväntade synergieffekterna av sammanslagningen har dock

inte infriats och därför separerades åter verksamheterna per den

1 januari 2002.

YTTRE ATTRAKTIVITET 

Av central betydelse är nu att få hela organisationen fokuserad

på att öka attraktionskraften i vårt erbjudande till kunden. Ett

åtgärdsprogram har därför tagits fram i syfte att öka KappAhls

yttre attraktivitet. Programmet berör delar som extern kommu-

nikation, butikskommunikation och sortimentsarbete.

För att samla medarbetarna till intäktshöjande åtgärder har

förändringar skett inom organisationen på servicekontoret. Bland

annat har en befattning som Commercial Director, med ansvar

för marknad och inköp, inrättats.

Vi har även utvecklat ett nytt butikskoncept med ny inred-

ning, ny miljö och ny känsla. För att testa idéerna öppnades under

hösten en pilotbutik utanför Göteborg. Med utgångspunkt från

det nya butikskonceptet kommer vi också att öka renover-

ingstakten för våra butiker.

FRAMTID 

Inför framtiden gäller det för oss att driva på och vara tydliga

med vad KappAhl står för, så att förtroendet mellan kunden och

varumärket återskapas. För att underlätta för våra medarbetare

att vara entydiga i sitt förhållningssätt till varumärket har vi där-

för skapat en mycket tydlig varumärkesplattform som kom-

municeras i hela organisationen.

I april 2002 öppnar vi en butik i Mariehamn på turistintensiva

Åland. Att öppna ytterligare nya marknader är inte aktuellt utan

den långsiktiga utvecklingen kommer att ske i de länder där vi

finns idag, framför allt då Polen och Tjeckien.

Nu gäller det att komma till rätta med kärnaffären, skapa ett

bra sortiment och stärka varumärket.

Thommy Nilsson

Verkställande direktör
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MÅLGRUPP

Med familjen i fokus vänder sig KappAhl till kvinnor och män i

åldern 30-50 år med barn från 0-13 år.Vi erbjuder ett brett ur-

val i allt från underkläder till ytterplagg. Ledorden är prisvärde

och välklädd stil, en stil som skall möta kundens behov för var-

dagens olika roller – på arbetet, fritiden och festen.

IMAGE

Image är det totala intryck vi vill att våra kunder skall ha av före-

taget KappAhl. Faktorer som påverkar bilden är bland annat de

budskap vi kommunicerar via butiker, sortiment, reklam och

övrig marknadsföring, vår ståndpunkt i frågor som rör etik och

miljö samt vårt uppträdande som individuella företrädare för

företaget. Genom ett naturligt och konsekvent agerande, baserat

på affärsidén, skapar vi tillsammans en positiv bild av KappAhl.

BUTIKEN 

Butiken är vårt viktigaste medium och en styrka för KappAhl är

det stora butiksutbudet. Vi finns nära kunden i allt från huvud-

städer till mindre orter och anpassar varje enskild butik enligt

förutsättningarna på den lokala marknaden – läge, kundkrets, efter-

frågan. Det innebär att såväl sortiment som butikernas storlek

och karaktär växlar.

Relationen mellan KappAhl och våra kunder skall präglas av

ömsesidig tillit. Kunderna skall bemötas med respekt och erbju-

das plagg som verkligen motsvarar deras krav och önskemål.

Under besöket skall det vara enkelt och roligt att handla. Efter

besöket skall de känna att de handlat klokt och att de är rätt

klädda för det dagliga livets många olika roller.

REKLAM

Reklamens roll är att konsekvent visa på KappAhls attraktivitet.

Den skall placera modet i ett sammanhang som utstrålar

naturligt självförtroende, värme och relationer. Reklamen har till

uppgift att locka kunderna till butiken.

STÄNDIG UTVECKLING

I Norden, och framför allt Sverige, är KappAhl ett mycket välkänt

varumärke. För att ytterligare stärka det arbetar vi kontinuerligt

med förbättringar på alla områden, från butikskoncept och varu-

visning till inredningssystem.Vi vill att det skall vara enkelt för våra

kunder att handla rätt mode till rätt pris och att de skall bemötas

på ett trevligt och aktivt sätt i butiken.Vi vill helt enkelt ge dem en

upplevelse som gör dem så nöjda att de gärna kommer tillbaka.

PÅ PLATS I EUROPA

Med en tydlig affärsidé och en klar strategi i botten har KappAhl,

genom de lyckade etableringarna i Polen och Tjeckien, lagt grun-

den för en fortsatt expansion på den europeiska marknaden.

MARKNADSFÖRING

Internationaliseringen på modemarknaden accelererar och samma aktörer möts allt oftare runt om i Europa. När
konkurrensen hårdnar blir därför betydelsen av ett starkt varumärke, ett tydligt koncept och ett konsekvent marknads-
uppträdande ännu viktigare.
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MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

KappAhl-koncernen verkar på sex marknader: Sverige,
Norge, Finland, Danmark, Polen och Tjeckien.Varje mark-
nad har sin egen landsorganisation vars uppdrag är att
driva verksamheten och förverkliga KappAhls koncept. I
uppdraget ingår även att etablera butiker i attraktiva
lägen på respektive marknad.

KappAhl är det gemensamma varumärket på
samtliga marknader utom den danska, där butikerna –
som enbart för damsortimentet – går under varumärket
MacCoy. Under verksamhetsåret drev KappAhl även
kosmetikkedjan Kicks.

OMSÄTTNING OCH MARKNADSANDELAR

Sverige har 125 (126) KappAhl-butiker som under året omsatte

1974 MSEK (1978 MSEK). Av de 126 butikerna under 2000 var

18 Adelstenbutiker som under året omvandlades till KappAhl.

Juridiskt övertogs dessa butiker den 1 november 2000. KappAhls

marknadsandel (enligt Gfk) uppgick 2001 till 6,9% (7,5%).

KappAhl har 75 (75) butiker i Norge. Omsättningen var 922

MNOK (382 MNOK). Av de 75 butikerna under 2000 var 55

Adelstenbutiker som under året omvandlades till KappAhl.

Juridiskt övertogs dessa butiker den 1 december 2000.

Marknadsandelen uppgick till 4,6% (5,6%).

I Finland är antalet butiker 30 (25) och omsättningen uppgick

till 41 MEURO (43 MEURO). Marknadsandelen var 2,8 % (3%).

KappAhls 8 (4) butiker på den polska marknaden omsatte

38 MPLN (26 MPLN). Beslut finns om att under 2002 öppna

ytterligare två butiker i Polen.

I Tjeckien öppnades under hösten 2001 KappAhls första

butik och omsättningen uppgick till 24 MCZK. Planer finns på att

öppna ytterligare två, eventuellt tre, nya butiker under 2002.

KappAhls 43 (43) butiker i Danmark drivs under namnet

MacCoy. Omsättningen uppgick till 132 MDKK (158 MDKK).

Kosmetikkedjan Kicks med 58 (54) butiker omsatte 519

MSEK (438 MSEK). Den 1 januari 2002 övergick Kicks till KF.

KUNDKORT 

Under året har organisationerna i Sverige, Norge och Finland

arbetat med att öka mervärdet för de kunder som är anslutna

till kundkort, bland annat genom särskilda erbjudanden.

I Sverige går ca 55 % av försäljningen via MedMera-kortet

och ca 1,2 miljoner konton var aktiva under 2001. I Norge sker

ca 29 % av den totala försäljningen via Coop-kortet. Knappt 0,4 

miljoner konton var aktiva under året. Omkring 36 % av

försäljningen i Finland sker genom Tradeka-kortet och under året

var ca 0,9 miljoner konton aktiva.

KUNDMÖTET 

Vår vision är att bli branschens bästa serviceföretag. Därför är

varje enskilt kundmöte betydelsefullt för vår framgång på lång sikt.

Mötet med kunden börjar redan utanför butiken. Om skylt-

ningen ser inbjudande ut, visar attraktiva produkter och förmed-

lar ”rätt känsla” lockas fler besökare in i butiken. När kunden väl

kommit in i butiken gäller det att följa upp skyltfönstrets löften så

att hon blir köpsugen. Det första intrycket är avgörande, både

när det gäller varor och personal. Därför skall varorna presen-

teras på ett sådant sätt att kunden får idéer och inspiration. Här

spelar också säljarna en viktig roll – en duktig och välklädd säljare

fungerar som en levande inspirationskälla.

För att sätta extra fokus på att sälja, har en koncerngemen-

sam säljtävling genomförts under året. Under 2002 planeras en

liknande aktivitet.

LEDNINGSVERKTYG

KappAhl arbetar aktivt med Balanced Scorecard som ett verktyg

för att styra och utveckla verksamheten. Detta innebär att både

den centrala landsorganisationen och varje enskild butik har ett

styrkort med därtill hörande handlingsplaner. I Sverige är dess-

utom hela landsorganisationen uppdelad efter styrkortets fokus-

områden – ekonomi, kund, medarbetare, inre effektivitet och

utveckling – och för varje medarbetare finns ett individuellt

styrkort.
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INKÖP, DESIGN OCH KVALITET

Modets ständiga skiftningar kräver allt kortare ledtider och en allt effektivare upphandlingsteknik. Därför har vi på några få år minskat

antalet leverantörer från drygt 800 till färre än 200. På så sätt uppnår vi också ett närmare samarbete.Vi har även kapat mellanleden och

arbetar oftast direkt mot leverantörerna. Detta innebär att vi blir en stor och viktig kund, och därmed prioriteras våra beställningar högre.

Våra designers uppgift är att skapa attraktiva produkter för KappAhls målgrupper. Så gott som alla plagg i KappAhls kollektioner form-

ges idag av egna designers, som arbetar med allt från idéskisser till produktbeställningar hos våra leverantörer. För att effektivisera det

kreativa arbetet med sortimentsplanering och produktutveckling har vi skapat olika former av verktyg och systemstöd.

KappAhl vill erbjuda sina kunder prisvärda produkter, ett begrepp som bland annat innebär rätt kvalitet till rätt pris. Kvalitetsarbetet

har därför mycket stor betydelse och vi har en särskild kvalitetsavdelning som enbart arbetar med dessa frågor. Bland annat ställer vi

mycket höga krav på våra leverantörer. Det handlar om allt från miljöfrågor och vilka tester som skall göras under produktion, till finishen

på det färdiga plagget.

KappAhls krav för samtliga produktgrupper finns samlade i vår Test and Manufacturing Guide som varje leverantör får när kontraktet

skrivs.Varje order kontrolleras noga ända fram till färdigt plagg. Dessutom görs inspektioner under produktion och stickprovskontroller

vid leverans till vår distributionscentral.Vi har ett eget laboratorium på servicekontoret och tester utförs även på oberoende laboratorier

som är godkända av KappAhl och som fått vår guide.
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SATELLITKONTOR

Satellitkontoren är servicekontorets förlängda arm och länken till våra leverantörer runt om i världen. För närvarande har KappAhl åtta

satellitkontor: tre i Kina samt ett i vardera Indien, Bangladesh, Litauen,Turkiet och Korea. Genom att ha kontor i de länder där våra varor

tillverkas kan vi lättare överblicka och upprätthålla samma krav överallt. Satellitkontoren spelar också en viktig roll i det ständigt pågående

arbetet med att utveckla inköpsprocessen avseende ledtider, upphandling, miljö och kvalitetsarbete.

Medarbetarna på satellitkontoren talar landets språk och känner till kulturen. Detta har stor betydelse när det gäller till exempel direkt-

kontakterna med fabrikerna eller för att kontrollera efterlevnaden av vår uppförandekod, något som också ingår i satellitkontorens uppgifter.

KVALITETSKONTROLLANTER

Varje satellitkontor har kvalitetskontrollanter, vars arbete följer KappAhls fastställda kvalitetsstandarder.Vi har sedan många år tillbaka hår-

dare krav och kontroll av kemikalier än vad lagen kräver i alla länder där KappAhl finns. Genom att finnas nära leverantörerna spelar de en

central roll när det gäller att övervaka produktionen och kontrollera att design, kvalitet, finish, packsätt och dokumentation uppfyller våra krav.

UPPFÖRANDEKOD

Vi vill att de kläder vi säljer skall vara tillverkade på ett etiskt försvarbart sätt vad gäller arbetsmiljö, löner, arbetarbostäder etc. Därför ar-

betar KappAhl sedan flera år med en uppförandekod som numera är en naturlig del i relationen med våra leverantörer. Eftersom vi anser

att uppförandekoden är oerhört viktig, har vi valt att avstå från tillverkning på marknader där vi inte kan ha en tillfredsställande kontroll

över produktionsvillkoren.Våra kvalitetskontrollanter och satellitkontorschefer är därför utbildade enligt etikstandarden SA 8000.

Vi ställer krav på våra leverantörer utifrån ett nordiskt perspektiv och vi ser arbetet med uppförandekoden som en process där vi

steg för steg har möjlighet att förbättra arbetsmiljön hos våra leverantörer. Detta innebär att vi inom områden som gäller hälsa och säker-

het har stora möjligheter att påverka de anställdas villkor på kort tid, medan det tar betydligt längre tid att påverka områden som anställ-

ningstrygghet och övertidsarbete.

För att kontrollera att leverantörerna följer uppförandekoden görs dels regelbundna inspektioner av medarbetare från våra satellit-

kontor, dels ett antal oanmälda inspektioner från externa revisionsfirmor.Vi har också infört ett ledningssystem för uppförandekoden, både

för att bli effektivare internt och för att kunna granskas av tredje part. Ledningssystemet har granskats av KPMG Miljö- och Etikrevision

med avseende på 2001.





MILJÖ

Miljöfrågorna ligger KappAhl varmt om hjärtat och sedan många år arbetar vi aktivt för att ständigt bli bättre.

Sedan 1999 är ledning, varuflödesorganisation, administration, distribution och butiksdrift i Sverige och Finland ISO 14001-certi-

fierade. Miljöcertifieringen kontrolleras genom två årliga uppföljningsrevisioner av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. År 2001

genomfördes den fjärde och femte revisionen med gott resultat. Ett av de viktigaste kraven i ISO 14001 är att företaget ständigt skall bli

bättre. Så fort ett uppsatt mål är uppnått, skärps kraven ytterligare. På så sätt blir miljöarbetet ständigt bättre – men aldrig helt färdigt.

Våra 25 interna miljörevisorer är en viktig del i detta arbete.

En väsentlig del av miljöarbetet är att försöka åtgärda de mest miljöbelastande faktorerna. I KappAhls fall handlar det om tillverkning

och transporter.Vi har sedan många år tillbaka hårdare krav och kontroll av kemikalier än vad lagen kräver i alla länder där KappAhl finns.

Vi har skärpt kraven ytterligare på våra leverantörer, bland annat har vissa kemikalier förbjudits, kriterier för läder har tillkommit och

användningen av PVC har upphört.

Vi styr transporterna mot det minst miljöbelastande alternativet och mäter transporterat ton per färdmedelkilometer. En allt större

del av transporterna sker numera med tåg vilket innebär att koldioxidutsläppen minskar.

Samtliga KappAhl-butiker, kontor och distributionscentral källsorterar allt sitt avfall.

Vi använder också miljömärkt el överallt där så är möjligt. Av KappAhls totala elkonsumtion år 2001 var 60 % (12 miljoner kWh)

miljömärkt. Andelen miljöhälsomärkta kläder i vårt sortiment ökar kontinuerligt och under år 2001 uppnådde vi vårt mål på drygt 3 %

(1 127 000 plagg, varav hälften barnkläder) av det totala antalet plagg.

För att stimulera medarbetarna att aktivt delta i miljöarbetet utses varje år Bästa miljöbutik och Bästa miljöidé.



STÖDPROJEKT

Genom att stödja FN:s barnfond Unicef bidrar KappAhl sedan tre år

till att barn i tredje världen får tillgång till utbildning, rent vatten och

förbättrade sanitära förhållanden. Samarbetet sker genom ett lång-

siktigt avtal med Svenska Unicef.Vi har valt att rikta insatserna mot

de länder där våra kläder tillverkas.

I Bangladesh deltar vi i ett av Unicefs utbildningsprojekt, BRAC

(Bangladesh Rural Advancement Committee), vars grundare Fazie

Hasan Abed utsetts till mottagare av årets Olof Palme-pris. Projektet

vänder sig framför allt till flickor eftersom deras utbildning är lågt

prioriterad av föräldrarna. Av den anledningen är ca 70 % av elever-

na flickor. Byskolorna skall ge barnen baskunskaper i läsning, räkning

och social medvetenhet. BRAC-projektets långsiktiga mål är att lätta

fattigdomen och ge fattiga människor större makt över sina liv.

KappAhl stödjer även ett vatten- och sanitetsprojekt för att

befolkningen i utvecklingsländer skall få tillgång till nya brunnar och

rent vatten.
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16 LOGISTIK

En effektiv logistik är förutsättningen för att vi skall kunna styra

våra varor dit efterfrågan och kunder finns. Under 2001 har där-

för KappAhls interna effektiviseringsarbete koncentrerats på

logistik och distribution. Ett resultat av detta är den nya distri-

butionscentral som nu är klar att tas i bruk efter halvtannat års

byggnadsarbeten, tekniska installationer och testkörning av de

nya systemen. Med den nya anläggningen kommer KappAhl de

närmaste åren definitivt att ligga i framkant i Europa när det

gäller logistik och distribution.

Med det nya systemet kan vi styra kläder till varje enskild

butik utifrån efterfrågan. Det innebär att fler plagg kan säljas till

ordinarie pris samt att butikerna slipper ligga med stora lager –

istället fungerar distributionscentralen som mellanlager.Tidigare

fick butikerna fasta varuleveranser beroende på sin försäljnings-

budget.

Det nya systemet klarar att samtidigt sköta sorteringen för

alla de sex länder där KappAhl har butiker. Förut fick hela sor-

teringen ställas om vid byte av mottagarland. Dessutom kan sor-

teringsverket fördela varorna avdelningsvis. Det betyder att

kläderna kommer till dam-, herr- och barnavdelningarna i olika

lådor istället för som tidigare då sampackning tillämpades.

Den nya anläggningen innebär också såväl miljömässiga som

ergonomiska förbättringar för medarbetarna. Miljön är ljus, luftig

och mer lättarbetad än tidigare genom tekniska hjälpmedel. Den 

nya tekniken bidrar till färre förslitningsskador. Större arbets-

rotation, där uppgifterna växlar mellan enkla och mer avan-

cerade, skall göra arbetet mer omväxlande och skapa möjlighet

för medarbetarna att växa i jobbet.

Den nya distributionscentralen är en satsning på framtiden

– inte minst för KappAhls medarbetare.

FAKTA DISTRIBUTIONSCENTRAL

GOLVYTA: 17 000 kvadratmeter 

TAKHÖJD: 11 meter 

SORTERINGSVERK

Liggande plagg: 6 500 enheter per timme (tidigare 1 200)     

Hängande plagg: 4 500 per timme (sköttes tidigare manuellt) 

PACKNINGSSYSTEM

Liggande varor: 900 backar per timme (130)

LAGRINGSKAPACITET

Liggande varor: 5 100 backar (1 500)

Hängande plagg: 600 000 (400 000)

Pallplatser : 6 000 EUR-pallar
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Säkerhetsfrågorna i och kring IT-miljön är en ständigt pågående

process. KappAhl har under ett antal år arbetat aktivt med dessa

frågor och arbetet intensifierades ytterligare under 2001.

Säkerhetsarbetet inriktas framför allt på två områden: Dels

på att säkra organisationens IT-miljö mot yttre påverkan, dels på

att öka riskmedvetandet inom den egna organisationen, efter-

som det är användaren som är den största säkerhetsrisken. En

betydande del av säkerhetsarbetet är därför att öka förståelsen

för hur verktyg och applikationer skall hanteras, så att systemen

används på ett korrekt sätt. För det ändamålet håller en säker-

hetshandbok på att tas fram.

IT-avdelningen har under året även ägnat mycket kraft åt att

skapa stabilitet i IT-systemen. En av KappAhls ambitioner är att

korta kommunikationsvägarna on-line.Tack vare vår autonoma

systemstruktur är det möjligt för oss att successivt genomföra

större förändringar i IT-miljön. Bland annat har vi etablerat nya

systemlösningar gentemot leverantörer och speditörer och vi

har försett butikerna med handdatorer för varupåfyllning.Vi har

också byggt om och moderniserat vårt intranät för att förstär-

ka den interna informationsöverföringen. Utöver detta kommer

logistiksystemet att bytas i syfte att förbättra varuplanering och

varupåfyllning.

Under 2001 har KappAhl allt mer gått från att imple-

mentera till att integrera, dvs. vi skapar färre IT-lösningar själva

och köper istället fler färdiga system. En supportfunktion i form av 

en central servicecentergrupp har inrättats i syfte att förkorta

tiden mellan problem och lösning. IT-avdelningen är därmed

uppdelad i tre grupper: En systemgrupp som arbetar projekt-

relaterat, en teknikgrupp som arbetar med teknisk infrastruktur

och en servicecentergrupp som fungerar som länk mellan IT-

systemen och verksamheten.

Idag står hela industrin inför ett teknikskifte och det gäller

att både följa med i utvecklingen och göra rätt vägval. Tekniskt

och kunskapsmässigt sett befinner sig KappAhl bland de främs-

ta i branschen och vår IT-avdelning bevakar kontinuerligt den

fortsatta utvecklingen på området.





JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Jämställdhet och mångfald är viktigt för KappAhl. Alla anställda

skall erbjudas samma möjligheter. Därför vill vi till exempel

underlätta för våra anställda att förena arbete med föräldraskap,

betala lika lön för lika arbete och uppnå en jämnare fördelning

mellan kvinnor och män på olika befattningar. Idag är ca 90 % av

koncernens 3 800 anställda kvinnor. På chefsnivå är 62 % kvinnor.

ORGANISATION OCH UTBILDNING

För att säkerställa att tagna beslut genomförs och för att för-

bättra kommunikationen har två ledningsgrupper bildats: En

kommersiell och en administrativ.

För att underlätta internrekrytering och säkerställa den fort-

satta ledarförsörjningen i organisationen bedriver koncernen

flera olika ledarutvecklingsprogram, LUPP, för nya chefer på

butiks- och teamledarnivå. För högre nivåer genomför KappAhl i

samarbete med KF-koncernen utbildningsprogram, där med-

arbetare från olika företag inom KF deltar. Samtliga ledarprogram

är upplagda över en längre tid och enligt principen action, reflec-

tion, learning.

Under 2002 kommer vi bland annat att ta fram interaktiva

utbildningsprogram inom miljö, sälj, textil och introduktion.

STYRKORT

Sedan många år arbetar KappAhl med styrverktyget Balanced

Scorecard – styrkort. Med styrkortet mäts inte bara ekonomin,

utan även sådant som kunder, medarbetare och framtid fokuse-

ras och följs upp. Styrkortet hjälper koncernledningen att tydligt

beskriva de viktigaste målen och bidrar på så sätt till att skapa

delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Det visar vilka

områden som är i fokus och beskriver hur vi skall arbeta för att

bli framgångsrika. Personalens attityd mäts regelbundet enligt

NMI – Nöjd medarbetareindex.

Under 2001 har ett av våra fokus legat på ett mer aktivt sälj-

arbete. En koncerngemensam säljtävling har genomförts på

butiks- och individnivå. Syftet var att ändra beteende från passiv

till aktiv säljare och mätningar visar ett positivt resultat, dvs.

kunderna upplevde säljarna som mer aktiva.

FRISKVÅRD

Sjukfrånvaron på den svenska och norska arbetsmarknaden ökar.

Genom att sätta arbetsmiljö och hälsa i fokus och ta ett större

grepp om friskvården vill vi hjälpa våra anställda att hålla sig friska

och aktiva.

DEN GODA ARBETSPLATSEN

KappAhls vision är att bli branschens bästa serviceföretag och vägen dit börjar i den egna organisationen. Det hand-
lar bland annat om att attrahera medarbetare och skapa trivsel, att utveckla såväl organisation som kompetens och
att erbjuda ett gott ledarskap – att vara ”den goda arbetsplatsen”. Dessa tankar genomsyrar allt som rör personal,
utbildning och organisation.
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KICKS

Kicks verksamhetsområden är Kosmetik, Hygien och Bijouterier.

Högst prioritet har kosmetikområdet där Kicks andel av mark-

naden är omkring 17-20 %. På hygiensidan är dagligvaruhandeln

störst medan marknadsandelar för bijouterier inte mäts

överhuvudtaget.

Kicks expansion fortsatte planenligt och vid årets slut fanns

58 butiker, en nettoökning med fyra stycken. Sex butiker öpp-

nades under året medan två stängdes. Under året har vi fortsatt

vårt långsiktiga arbete med att uppgradera butiksnätet, förfina

urvalet och öka servicen. Vi har även genomfört ytterligare

satsningar på personalutbildning.
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HISTORIK

1950-TALET

1953 öppnar Per-Olof Ahl sin första butik, Kappaffären, på

Omvägen i Göteborg. Affärsidén är ”God kvalitet till lågt pris”.

Försäljningen går strålande och ibland fyller Per-Olof sin buss

med kappor och åker på försäljningsturné runt om i landet.

1956 invigs den första butiken i Stockholm, belägen på

Hornsgatan.

1959 öppnar Per-Olof en renodlad herrbutik i Göteborg. Den

heter Herrman och ligger på Korsvägen.

1960-TALET

Per-Olof Ahls affärsidé börjar bli ett begrepp hos gemene man.

Butikerna är framgångsrika och svenska kvinnor blir allt mer väl-

klädda.

1963 finns KappAhl på 25 ställen i Sverige och omsätter ungefär

50 miljoner kronor.

1970-TALET

1972 är antalet butiker uppe i 53 och företaget spränger 100-

miljonersgränsen i omsättning. Under 70-talet förnyar man kon-

ceptet och satsar på nya målgrupper.

1978 öppnar KappAhls första barnavdelning.

1980-TALET

Nu inleds KappAhls stora expansionsfas. Nya butiker, volym och

tillväxt prioriteras.

1980 lockar KappAhls ungdomsavdelning ”Intact” de svenska

tonåringarna till butikerna.

1982 har KappAhl 57 butiker och når för första gången en om-

sättning på 500 miljoner kronor.

1985 öppnar KappAhl sin första utlandsbutik i Basel, Schweiz.

Antalet butiker är nu 69 och omsättningen en miljard kronor.

1986 lämnar företagets grundare Per-Olof Ahl VD-posten.

1988 får Norge sin första KappAhl-butik.

1990-TALET

1990 köper Kooperativa Förbundet (KF) företaget. KappAhl

etablerar sig i Finland och finns därmed på 114 ställen i Norden.

Omsättningen är nu två miljarder kronor.

1997 etablerar sig KappAhl i Danmark genom att förvärva samtli-

ga MacCoy-butiker.

1999 öppnar KappAhl två butiker i Polen. KF köper norska

Adelsten. Per-Olof Ahl kommer på tredje plats på en lista över

århundradets handlare.

2000-TALET

KappAhl utvecklas och växer vidare med utgångspunkt från den

idé som Per-Olof Ahl etablerade för nära ett halvt sekel sedan:

Välklätt och prisvärt.

2000-2001 öppnas åtta butiker i Polen.

2001 är det premiär för KappAhls första butik i Tjeckien.

2003 fyller KappAhl 50 år. Det som började med en stor portion

entreprenörsanda och en liten butik i Göteborg, har under ett

halvt sekel vuxit till en av Nordens största modekedjor med

cirka 280 försäljningsställen i Nord- och Centraleuropa. Det skall

vi verkligen fira.
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1997 1998 1999 2000 2001

OMSÄTTNING EXKL MOMS (MKR) 2344 2750 2902 3917 4195

INVESTERINGAR (MKR) 98 86 106 132 265

NETTOMARGINAL (%) 4,4 3,8 5,2 4,2 -6,3

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER (MKR) 104 104 150 144 -265

FÖRSÄLJNINGSYTA (KVM) 143 149 156 213 221

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL (%) 52 42 47 19 -14
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och den verkställande direktören för KappAhl AB, org

nr 556060-4158, får härmed avge årsredovisning och koncern-

redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2001.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Koncernen

Koncernen är verksam inom detaljhandel för försäljning av dam-,

herr- och barnkläder samt kosmetik. I koncernen ingår förutom

moderföretaget, KappAhl AB, de helägda dotterbolagen KappAhl

AS, Norge, KappAhl OY, Finland, KappAhl Polska Sp.z o.o., Polen,

KappAhl Czech Republic s.r.o., Tjeckien, MacCoy A/S, Danmark,

Vestfold Logistikksenter AS, Norge, KappAhl Far East Ltd, Kina

samt KF Kosmetikkedjan AB (Kicks), Sverige. Koncernen har

dessutom filialer i Turkiet, Litauen, Bangladesh och Indien.

Bolaget i Hong Kong har till uppgift att söka nya leverantörs-

kontakter samt att ansvara för produktions- och leverans-

bevakning i Fjärran Östern.Vestfold Logistikksenter AS ansvarar

för logistikverksamheten i Norge. Övriga dotterbolag är försälj-

ningsbolag som ansvarar för butiksförsäljningen i respektive land.

Verksamheten hos filialerna utgörs av inköpsstöd och kvalitets-

kontroll på respektive marknad. Verksamheten i koncernen är

indelad i två koncept; KappAhl och Kicks. Verksamheten i

KappAhl är indelad i fyra affärsområden; Dam, Herr, Barn och

Kosmetik.

Koncernen hade vid ingången av verksamhetsåret 327 butiker

och vid utgången av året uppgick antalet butiker till 340. Under

året har det öppnats 12 nya KappAhl butiker medan 3 har

stängts. Kicks har öppnat 6 butiker och stängt 2 butiker.

KappAhl AB är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet

(KF) ekonomisk förening.

Moderföretaget

Moderföretaget ansvarar för koncernens totala varuinköp av

kläder, butikskoncept och marknadsföring samt försäljningen i

KappAhl-butiker som är belägna i Sverige. Dessutom ansvarar

moderbolaget för IT, finansiering och logistik.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Koncernen

I oktober öppnades koncernens sjätte försäljningsmarknad

genom en butik i Prag i Tjeckien. Detta är ett led i koncernens

fortsatta satsning på Centraleuropa. Denna del av Europa har

visserligen en lägre köpkraft än Västeuropa, men tillväxten

förväntas under de kommande åren vara hög.

FÖRSÄLJNING

Koncernen 

KappAhl-koncernens sammanlagda försäljning uppgick till 4 195

Mkr exkl moms (3 917). Utvecklingen har varit svag, framförallt

under andra halvåret. Detta beror i första hand på att sorti-

mentet inte tilltalat våra kunder. Bruttograden blev dock oför-

ändrad, 47 %, jmf f.å.(beräknad exklusive KF-intern försäljning).

Utlandsandelen av koncernens försäljning ökade till 41 % (36).

Moderföretaget

Moderföretagets försäljning uppgick till 2 724 Mkr exkl moms

(2 893) inkl försäljning till dotterbolag. Försäljningen till dotter-

bolag uppgick till 750 Mkr (813).

RESULTAT

Koncernen

Koncernens resultat före finansiella poster uppgick till -196,8 Mkr

(161,4). Detta är mycket otillfredställande och beror i första

hand på sortimentet. Försämringen har påverkat samtliga mark-

nader även om den svenska marknaden har påverkats något

mindre än övriga länder.

Nettomarginalen för koncernen uppgick till -6% (4).

Avkastningen på totalt kapital uppgick till -10% (12) och på

sysselsatt kapital till -14% (19) Soliditeten för koncernen, vilket

beräknas som summan av eget kapital i relation till balans-

omslutningen, uppgick till 9% (10).

Inkråmsgoodwillen avseende under 1999 förvärvade butiker i

KappAhl AS och avseende förvärvsgoodwillen i MacCoy A/S har

i koncernen skrivits ned med totalt 72 Mkr. Detta är resultatet av

en värdering av framtida kassaflöden.
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Moderföretaget

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -22,5 Mkr (145).

Nettomarginalen uppgick därmed till -0,8% (6,0)

MILJÖINFORMATION

KappAhl är världens första klädkedja som blivit miljöcertifierade

enligt ISO 14001. Certifieringen gäller företagets ledning, varu-

flödesorganisation, distribution och administration samt dess-

utom butiksdriften i Sverige och Finland.

FINANSIERING

Företaget är anslutet till KFs centrala koncernkontosystem, vilket

innebär att KF tillhandahåller medel för utbetalning efter behov,

medan inflytande betalningar fortlöpande tillföres KF.

ETABLERINGAR

Antalet butiker Öppnade Stängda Antalet butiker
vid årets början butiker butiker vid årets slut

KappAhl

Sverige 126 2 3 125

Danmark 43 0 0 43

Finland 25 5 0 30

Norge 75 0 0 75

Polen 4 4 0 8

Tjeckien 0 1 0 1

273 12 3 282

Kicks 54 6 2 58

Totalt 327 18 5 340

Koncernen

Investeringar i nya KappAhl-butiker har under året främst kon-

centrerats till etableringar i de senast tillkomna dotterbolagen i

Polen och Tjeckien samt i Finland. Även under de närmaste åren

framöver kommer investeringar i nya butiker främst att förläggas

till dessa regioner.

Kicks fortsätter den påbörjade expansionen och har under året

öppnat 6 butiker.

Moderföretaget

Moderföretaget har under året öppnat 2 nya butiker medan 3

butiker har stängts.

INVESTERINGAR

Koncernen

Totalt i koncernen investerades under verksamhetsåret för 265

Mkr (712) i materiella och immateriella anläggningstillgångar

varav 0 Mkr (551) avser omstruktureringar inom KF-koncernen.

Av årets investeringar avser 126 Mkr pågående investeringar i en

utbyggd distributionscentral i Mölndal.

Moderföretaget

Moderföretaget har under året investerat för 176 Mkr (544)

varav 0 Mkr (459) avser KF-interna transaktioner. Av årets

investeringar avser 40 Mkr förvärv av samtliga varumärken från

MacCoy.

FRAMTIDA UTVECKLING

Koncernen

Expansionen kommer fortsättningsvis att fokuseras på mark-

naderna i Finland, Polen och Tjeckien. Totalt kommer 5-10 nya

butiker att öppnas under kommande år.

Per 2002-01-01 sålde KappAhl AB, KF Kosmetikkedjan AB

(Kicks) till KF. Detta innebär att en verksamhet med 58 butiker

och en omsättningen om 519 Mkr lämnar koncernen. I och med

att detta är en koncernintern försäljning inom KF sker trans-

aktionen till redovisat värde, dvs resultateffekten blir noll.

Den under 2001 påbörjade utbyggnaden av distributions-

centralen i Mölndal kommer att tas i drift under våren 2002. Detta

innebär att servicen mot våra butiker kommer att förbättras.

Ett program för att förbättra lönsamheten har sjösatts. Fokus i

detta ligger på intäktssidan och omfattar åtgärder inom sorti-

ment, marknadsföring och varuvisning. Åtgärderna förväntas få

effekt succesivt under året.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i moder-

bolaget till förfogande stående vinstmedel, balanserad vinst 

382 282 155 kronor samt årets förlust 26 642 622 kronor, till-

sammans disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 355 639 533 kronor

Erhållet koncernbidrag uppgående till 3,0 Mkr har, med avdrag

för skatteeffekt på 0,9 Mkr, bokförts direkt mot eget kapital.

Av koncernens fria egna kapital, 179,9 Mkr, föreslås ingen avsätt-

ning till bundna reserver.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till

efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bok-

slutskommentarer.





RESULTATRÄKNING – KONCERNEN
2001-01-01 2000-01-01

BELOPP I MKR NOT -2001-12-31 *) -2000-12-31

Nettoomsättning 1 4 194,8 3 917,2

Kostnad för sålda varor -2 210,3 -2 294,8

BRUTTORESULTAT 1 984,5 1 622,4

Försäljningskostnader -1 963,0 -1 354,4

Administrationskostnader -147,0 -185,7

Jämförelsestörande poster 3 -72,1 23,7

Övriga rörelseintäkter 4 0,8 55,4

RÖRELSERESULTAT 2,5,6 -196,8 161,4

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 8 6,7 6,0

Räntekostnader 9 -75,2 -23,2

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -265,3 144,2

Skatt på årets resultat 11 11,7 -38,1

ÅRETS RESULTAT -253,6 106,1

*) I resultaträkningen för år 2000 ingår för november och december 18 svenska butiker och för december 55 norska butiker som

förvärvats från Adelsten, vilket påverkar jämförbarheten mellan åren, då dessa butiker ingår i resultaträkningen under hela 2001.
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN
BELOPP I MKR NOT 2001-12-31 2000-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Programvara 12 20,1 19,4

Hyresrätter 13 4,5 4,5

Goodwill 14 374,6 461,3

399,2 485,2

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 16 23,3 25,8

Inventarier 17 307,1 292,3

Pågående nyanläggningar 18 145,9 20,3

476,3 338,4

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,3 0,5

Uppskjuten skattefordran 21 65,9 51,7

Andra långfristiga fordringar 7,6 8,8

73,8 61,0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 949,3 884,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

Handelsvaror 713,4 657,4

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14,6 15,2

Fordringar hos koncernföretag 0,4 115,9

Övriga fordringar 25,9 38,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 168,0 108,9

208,9 278,1

Kassa och bank 83,1 163,0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 005,4 1 098,5
SUMMA TILLGÅNGAR 1 954,7 1 983,1
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN
BELOPP I MKR NOT 2001-12-31 2000-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 23

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6,0 6,0

Bundna reserver 19,8 36,6

25,8 42,6

Fritt eget kapital

Fria reserver 407,7 41,7

Årets resultat -253,6 106,1

154,1 147,8

179,9 190,4

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 25 53,2 51,4

Uppskjuten skatteskuld 21 6,2 6,2

Övriga avsättningar 26 6,1 6,1

65,5 63,7

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut 27 150,8 151,2

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 29 17,2 5,4

Leverantörsskulder 242,3 247,2

Skulder till koncernföretag 952,1 960,1

Övriga skulder 94,3 139,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 252,6 225,8

1 558,5 1 577,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 954,7 1 983,1

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER – KONCERNEN
BELOPP I MKR 2001-12-31 2000-12-31

STÄLLDA SÄKERHETER

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 8,0 2,4

Övriga ställda panter och säkerheter

Företagsinteckningar 33,0 33,0

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER 41,0 35,4

ANSVARSFÖRBINDELSER

Garantiåtaganden. FPG/PRI 0,4 0,4

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 0,4 0,4
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN
2001-01-01 2000-01-01

BELOPP I MKR -2001-12-31 -2000-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -265,3 144,2

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 194,3 92,4

-71,0 236,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -71,0 236,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -42,0 -39,0

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 196,0 –

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -21,0 -353,0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 62,0 -155,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterföretag – 51,9

Förvärv av rörelsegren – 1,4

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -16,0 -25,0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -241,0 -137,0

Investeringar i finansiella tillgångar – -1,0

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar – 60,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -257,0 -49,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 116,0 320,0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 116,0 320,0

ÅRETS KASSAFLÖDE -79,0 114,9

Likvida medel vid årets början 163,0 47,5

Kursdifferens i likvida medel -0,9 0,6

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 83,1 163,0

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN
2001-01-01 2000-01-01

BELOPP I MKR -2001-12-31 -2000-12-31

BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING

Erhållen ränta 6,7 6,0

Erlagd ränta 64,1 23,2

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M M

Anteciperad utdelning från dotterföretag – -14,0

Av- och nedskrivningar av tillgångar 236,8 118,4

Ofördelade omräkningsdifferenser -42,7 –

Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar -1,8 –

Avsättningar till pensioner 2,0 -14,0

Övriga avsättningar – 2,0

194,3 92,4

30



2001-01-01 2000-01-01
BELOPP I MKR -2001-12-31 -2000-12-31

TRANSAKTIONER SOM INTE MEDFÖR BETALNINGAR

Förvärv av tillgång genom att en säljarrevers har utfärdats – 997,8

FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG OCH ANDRA AFFÄRSENHETER

Förvärvade tillgångar och skulder:

Immateriella anläggningstillgångar – 10,0

Materiella anläggningstillgångar – 112,5

Finansiella tillgångar – 0,8

Varulager – 233,8

Rörelsefordringar – 607,2

Likvida medel – 53,0

SUMMA TILLGÅNGAR – 1 017,3

Avsättningar – 1,3

Lån – 146,6

Rörelseskulder – 300,1

SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER – 448,0

Köpeskilling – 997,4

Avgår : Säljarreverser – -997,4

Avgår : Likvida medel i den förvärvade verksamheten – -53,0

PÅVERKAN PÅ LIKVIDA MEDEL (minus = ökning) – -53,0

LIKVIDA MEDEL

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 83,1 163,0

83,1 163,0

OPERATIVT KASSAFLÖDE

Rörelseresultat -196,8 161,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 194,3 106,4

Förändring i rörelsekapital 133,0 -392,0

Investeringar -257,0 -108,6

OPERATIVT KASSAFLÖDE -126,5 -232,8

NETTOLÅNESKULDENS FÖRÄNDRING

Nettolåneskuld vid årets början 891,5 8,0

Upptagande av nya räntebärande skulder 116,0 –

Amortering av räntebärande skulder – -291,0

Övriga förändringar i räntebärande skulder 0,4 1 197,5

Förändringar i avsättningar för pensioner 1,8 33,0

Avyttring/minskning av räntebärande tillgångar – 60,0

Övriga förändringar i räntebärande tillgångar 0,3 -0,6

Förändring av likvida medel 79,8 -115,4

NETTOLÅNESKULD VID ÅRETS SLUT 1 089,8 891,5
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRETAGET
2001-01-01 2000-01-01

BELOPP I MKR NOT -2001-12-31 *) -2000-12-31

Nettoomsättning 2 724,2 2 893,1

Kostnad för sålda varor -1 762,0 -1 959,5

BRUTTORESULTAT 962,2 933,6

Försäljningskostnader -872,7 -744,3

Administrationskostnader -124,7 -167,9

Jämförelsestörande poster 3 – 19,6

Övriga rörelseintäkter 4 78,1 94,4

RÖRELSERESULTAT 2,5,6 42,9 135,4

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 7 -36,5 14,0

Ränteintäkter 8 17,8 13,1

Räntekostnader 9 -46,7 -17,5

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -22,5 145,0

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner, övriga 10 – -6,3 

RESULTAT FÖRE SKATT -22,5 138,7

Skatt på årets resultat 11 -4,1 -35,2

ÅRETS RESULTAT -26,6 103,5

*) I resultaträkningen för år 2000 ingår för november och december 18 butiker som förvärvats från Adelsten, vilket påverkar

jämförbarheten mellan åren, då dessa butiker ingår i resultaträkningen under hela 2001.
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET
BELOPP I MKR NOT 2001-12-31 2000-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Programvara 12 19,7 18,8

Hyresrätter 13 1,9 1,4

Goodwill 14 53,2 59,2

Varumärken 15 39,6 –

114,4 79,4

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 16 18,7 21,5

Inventarier 17 89,2 90,7

Pågående nyanläggningar 18 145,9 20,3

253,8 132,5

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 19 247,0 457,4

Fordringar hos koncernföretag 20 45,5 16,0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,2 0,2

Uppskjuten skattefordran 21 4,9 9,8

297,6 483,4

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 665,8 695,3

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 348,3 364,4

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1,1 2,4

Fordringar hos koncernföretag 449,2 266,2

Övriga fordringar 18,9 21,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 131,7 88,8

600,9 378,4

Kassa och bank 3,9 3,9

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 953,1 746,7
SUMMA TILLGÅNGAR 1 618,9 1 442,0
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET
BELOPP I MKR NOT 2001-12-31 2000-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 23

Bundet eget kapital

Aktiekapital (6000 aktier à 100 kr) 6,0 6,0

Reservfond 1,2 1,2

7,2 7,2

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 382,2 36,6

Årets resultat -26,6 103,5

355,6 140,1

362,8 147,3

OBESKATTADE RESERVER

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 24 21,2 21,2

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner, PRI/FPG 25 19,6 19,0

Övriga avsättningar 26 5,2 5,4

24,8 24,4

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 29 17,2 5,4

Leverantörsskulder 173,0 188,7

Skulder till koncernföretag 857,0 875,7

Övriga skulder 60,8 72,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 102,1 106,7

1 210,1 1 249,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 618,9 1 442,0

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER – MODERFÖRETAGET
BELOPP I MKR 2001-12-31 2000-12-31

STÄLLDA SÄKERHETER

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 8,0 Inga

Övriga ställda panter och säkerheter

Företagsinteckningar 33,0 33,0

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER 41,0 33,0

ANSVARSFÖRBINDELSER

Garantiåtaganden. FPG/PRI 0,4 0,4

Hyresgaranti till förmån för koncernbolag 34,7 19,0

Övrigt till förmån för koncernbolag 2,2 1,7

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 37,3 21,1
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRETAGET
2001-01-01 2000-01-01

BELOPP I MKR -2001-12-31 2000-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -22,5 145,0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 416,7 56,5

394,2 201,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 394,2 201,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 16,0 -44,0

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -220,2 -268,0

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -33,0 -197,0

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 157,0 -307,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av rörelsegren – -99,2

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -51,0 -21,0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -176,0 -64,0

Investeringar i finansiella tillgångar -163,0 -175,0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -390,0 -359,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Erhållna aktieägartillskott 240,0 –

Upptagna lån – 668,0

Amortering av låneskulder -7,0 –

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 233,0 668,0

ÅRETS KASSAFLÖDE – 1,3

Likvida medel vid årets början 3,9 2,6

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 3,9 3,9

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRETAGET
2001-01-01 2000-01-01

BELOPP I MKR -2001-12-31 2000-12-31

BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING

Erhållen ränta 17,8 13,1

Erlagd ränta -46,7 -17,5
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2001-01-01 2000-01-01
BELOPP I MKR -2001-12-31 2000-12-31

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M M

Anteciperad utdelning från dotterföretag – -14,0

Av- och nedskrivningar av tillgångar 416,4 69,0

Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar -0,7 –

Avsättningar till pensioner 1,0 0,5

Övriga avsättningar – 1,0

416,7 56,5

TRANSAKTIONER SOM INTE MEDFÖR BETALNINGAR

Förvärv av tillgång genom att en säljarrevers har utfärdats – 99,6

FÖRVÄRV AV INKRÅM OCH VERKSAMHETER

Förvärvade tillgångar och skulder:

Immateriella anläggningstillgångar – 60,2

Materiella anläggningstillgångar – 12,6

Varulager – 27,4

Rörelsefordringar – 3,0

Likvida medel – 0,3

SUMMA TILLGÅNGAR – 103,5

Rörelseskulder – 3,9

SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER – 3,9

Köpeskilling – 99,6

Avgår : Säljarreverser – -99,6

Utbetald köpeskilling – –

LIKVIDA MEDEL

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 3,9 3,9

OPERATIVT KASSAFLÖDE

Rörelseresultat 42,9 135,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 417,4 71,5

Förändring i rörelsekapital -237,2 -243,0

Investeringar -227,0 -184,2

OPERATIVT KASSAFLÖDE -3,9 -220,3

NETTOLÅNESKULDENS FÖRÄNDRING

Nettolåneskuld vid årets början 880,2 2,0

Upptagande av nya räntebärande skulder – 668,0

Amortering av räntebärande skulder -7,0 –

Övriga förändringar i räntebärande skulder 0,1 0,2

Förändringar i avsättningar för pensioner 1,0 0,5

Investeringar i nya räntebärande tillgångar -29,0 211,0

Övriga förändringar i räntebärande tillgångar -0,5 -0,2

Förändring av likvida medel – -1,3

NETTOLÅNESKULD VID ÅRETS SLUT 844,8 880,2

37





NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Belopp i Mkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-

ningsvärden om inget annat anges nedan.

Skatt

Företaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekom-

mendation RR 9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell

skatt och uppskjuten skatt.

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande

transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande

skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som

skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även just-

ering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten

skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt

i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga vär-

den på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på

hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med

tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade

eller aviserade per balansdagen.Temporära skillnader beaktas ej

i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga

till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli

beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas

obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I kon-

cernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på

uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader

och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sanno-

likt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i

framtiden.

Kurssäkring av kommersiella flöden

För säkringar av kontrakterade framtida valutaflöden resultatre-

dovisas kursdifferenser på säkringstransaktionen samma period

som underliggande flöde.

Varulager

Varulagret, värderat enligt RR 2 Redovisning av varulager, är 

upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först

ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk

beaktats.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp

varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till ba-

lansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och

rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan  differenser på

finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella

poster. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har

terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings-

värden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker

över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Koncernen Moderföretaget

Immateriella anläggningstillgångar

Varumärken - 10 år

Programvara 3 år 3 år

Hyresrätter 5 år 5 år

Goodwill 10 år 10 år

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 25 år 25 år

Markanläggningar 

(75 % av anskaffningsvärdet) 20 år 20 år

Byggnadsinventarier 10 år 10 år

Inventarier 3-5 år 3-5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt

gjorda avskrivningar redovisas i KappAhl AB som ackumulerade

överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
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Varumärken

I KappAhls affärsmodell ingår att moderföretaget ansvarar för

konceptet och i detta ligger bl. a. ansvar för varumärkenas

utveckling. För att skapa en enhetlig relation mellan moder- och

dotterföretag har KappAhl AB köpt samtliga varumärken av

MacCoy A/S. Dessa rättigheter beräknas ge intäkter till moder-

företaget under en lång tid framöver. Avskrivningstiden har

beräknats till 10 år.

Goodwill avseende butiksbeståndet

Goodwillinvesteringarna avser en långsiktigt satsning på ett

utökat butiksbestånd. Förvärven innebär ökade volymer och

betydande samordningsfördelar i såväl inköps- som distribu-

tionsfunktionerna. Avskrivningstiden har fastställts till 10 år.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med RR 1:96

Koncernredovisning. Koncernredovisningen omfattar de företag

i vilka moderföretaget direkt eller genom dotterföretag innehar

mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestäm-

mande inflytande enligt ÅRL 1 kap 4 §.

Omräkning av utländska dotterföretag 
Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat-

och balansräkningar i självständiga utlandsverksamheter.

Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar

och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga

poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs.

Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämli-

gen att minimera koncernens totala skatt. Eftersom koncern-

bidraget därför inte utgör vederlag för utförda prestationer,

redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag

för dess skatteeffekt.

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren

och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån ned-

skrivning ej erfordras.

Ändrade redovisningsprinciper 
RR 9 Inkomstskatt

Uppskjuten skatt skall redovisas avseende alla temporära skill-

nader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar

och skulder. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag

aktiveras endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer

att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Princip-

förändringen har införts retroaktivt, vilket har inneburit att

skattekostnaden för jämförelseåret har minskat med 3 Mkr och

att de uppskjutna skattefordringarna netto ökat med 12 Mkr

varigenom det ingående egna kapitalet ökat med 12 Mkr. I

moderbolaget har skattekostnaden för jämförelseåret ökat med

1 Mkr och de uppskjutna skattefordringarna har ökat med 10

Mkr netto och det ingående egna kapitalet har därvid ökat

med 10 Mkr.

Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet, org

nr 700201-1693, med säte i Stockholm.

Av KappAhl ABs försäljning avser 750 Mkr (813) försäljning till

dotterbolag och av KappAhl ABs inköp avser 72 Mkr (20) inköp

från dotterbolag. I koncernens försäljning ingår försäljning till

övriga KF-företag med 0 Mkr (494).
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NOT 1   
NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

2001-01-01 2000-01-01
- 2001-12-31 - 2000-12-31

Koncernen
Nettoomsättning per geografisk marknad

Sverige 2 492,4 2 517,5

Danmark 163,1 180,3

Finland 377,6 368,6

Norge 1 059,7 794,9

Polen 95,5 55,9

Tjeckien 6,5 -

4 194,8 3 917,2

NOT 2  
ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH 
ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER

Medelantalet anställda
varav varav

2001 män 2000 män

Moderföretaget

Sverige 1 557 13% 1 552 15%

Dotterföretag

Sverige 322 2% 341 2%

Asien 49 53% 47 53%

Danmark 194 1% 204 2%

Finland 271 4% 265 4%

Norge 737 15% 208 9%

Polen 112 18% 70 17%

Tjeckien 7 0% - 0%

Totalt i dotterföretag 1 692 12% 1 135 7%

Koncernen totalt 3 249 12% 2 687 12%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2001 2000

Löner och Sociala Löner och Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 351,9 144,8 337,0 128,9
(varav pensionskostnad) 1) 28,9 1) 20,6

Dotterföretag 353,4 99,9 206,6 65,2
(varav pensionskostnad) 24,4 13,7

Koncernen totalt 705,3 244,7 543,6 194,1
(varav pensionskostnad) 2) 53,3 2) 34,3

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 0,4 (0,6) 

gruppen styrelse och VD.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 0,4 (0,8) gruppen

styrelse och VD.

Moderbolaget har ett underskott i Konsumentkooperationens

Pensionsstiftelse (KP) på 0,2 Mkr (f.å. överskott 1,3 Mkr) som ej

har kostnadsförts.

Löner och andra ersättningar fördelade per land och 
mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

2001 2000

Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget

Sverige 3,6 348,3 4,7 332,3
(varav tantiem o.d.) - 16,9 - 19,3

Moderföretaget totalt 3,6 348,3 4,7 332,3

(varav tantiem o.d.) - 16,9 - 19,3

Dotterföretag i Sverige 1,0 76,8 0,9 62,0

Dotterföretag utomlands

Asien 1,3 9,7 1,2 6,9

Danmark 2,4 39,9 2,1 38,3

Finland 1,2 51,0 1,1 43,4

Norge 2,6 158,4 1,2 45,2

Polen 1,0 7,5 0,8 3,5

Tjeckien - 0,6 - -

Dotterföretag totalt 9,5 343,9 7,3 199,3

Koncernen totalt 13,1 692,2 12,0 531,6

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har vissa ledande befatt-

ningshavare avtal om oförändrad lön under 12-24 månader.

Pensionsförmånerna bygger på allmän pensionsplan från 65 år.

Vid förtida pensionsavgång från 60 års ålder utgår för vissa

ledande befattningshavare pension fram till 65-årsdagen med 70 %

av slutlönen.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen Moderföretaget

KPMG

Revisionsuppdrag 1 692,0 545,0

Andra uppdrag 1 011,0 548,0
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NOT 3  
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

2001-01-01 2000-01-01
-2001-12-31 -2000-12-31

Koncernen
Överskottsmedel från SPP och KP - 23,7

Nedskrivning av goodwill MacCoy A/S 23,7 -

Nedskrivning av goodwill avseende 

butiker i KappAhl AS 48,4 -

72,1 23,7

Moderföretaget
Överskottsmedel från SPP och KP - 19,6

NOT 4   
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2001-01-01 2000-01-01
-2001-12-31 -2000-12-31

Koncernen
Serviceavgifter från koncernbolag - 55,4

Realisationsvinst vid försäljning 

av anläggningstillgångar 0,8 -

0,8 55,4

Moderföretaget
Serviceavgifter från koncernbolag 78,1 94,4

NOT 5   
AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2001-01-01 2000-01-01
-2001-12-31 -2000-12-31

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Programvara -10,4 -4,7

Hyresrätter -0,8 -1,0

Goodwill -51,6 -9,5

Byggnader och mark -2,8 -3,2

Inventarier -112,6 -69,5

-178,2 -87,9

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion

Kostnad för sålda varor -15,3 -4,7

Försäljningskostnader -136,1 -69,1

Administrationskostnader -26,8 -14,1

-178,2 -87,9

2001-01-01 2000-01-01
-2001-12-31 -2000-12-31

Moderföretaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Programvara -10,0 -4,5

Hyresrätter -0,5 -0,5

Goodwill -6,0 -1,0

Byggnader och mark -2,8 -3,2

Inventarier -35,9 -29,3

-55,2 -38,5

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion

Kostnad för sålda varor -3,9 -4,2

Försäljningskostnader -26,5 -24,5

Administrationskostnader -24,8 -9,8

-55,2 -38,5

NOT 6   

RÖRELSERESULTAT 

Lokalkostnader

Rörelseresultat har belastats med 471 Mkr (333) avseende kon-

cernens kostnader för hyrda lokaler. För moderbolaget är

motsvarande kostnader 197 Mkr (175).

De hyror som bolaget betalar är till stor del omsättningsbaserade

och hyreskontrakten har olika löptid och uppsägningstid och

dessa omförhandlas löpande. Detta medför att det är svårt  att

ge en bild av de framtida hyreskostnaderna.

NOT 7   
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2001-01-01 2000-01-01
-2001-12-31 -2000-12-31

Utdelning från dotterbolag 308,2 14,0

Nedskrivningar av aktier 

i dotterbolag -344,7 -22,0

Återförda nedskrivningar 

av aktier i dotterbolag - 22,0

-36,5 14,0
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NOT 8   
RÄNTEINTÄKTER

2001-01-01 2000-01-01
-2001-12-31 -2000-12-31

Koncernen
Övrigt 6,7 6,0

Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag 17,8 13,1

NOT 9   
RÄNTEKOSTNADER 

2001-01-01 2000-01-01
-2001-12-31 -2000-12-31

Koncernen
Räntekostnader, koncernföretag -44,0 -13,0

Övrigt -31,2 -10,2

-75,2 -23,2

Moderföretaget
Räntekostnader, koncernföretag -44,0 -13,0

Övrigt -2,7 -4,5

-46,7 -17,5

NOT 10   
BOKSLUTSDISPOSITIONER

2001-01-01 2000-01-01
-2001-12-31 -2000-12-31

Skillnad mellan bokförd 

avskrivning och avskrivning enligt plan

- Byggnader och mark - -6,5

- Inventarier - -0,2

- -6,3

NOT 11   
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2001-01-01 2000-01-01

Koncernen -2001-12-31 -2000-12-31

Aktuell skattekostnad (-)

Periodens skattekostnad [/skatteintäkt] - -41,2

Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]

Uppskjuten skatt avseende 

temporära skillnader 25,1 -18,7

Uppskjuten skatteintäkt i under 

året aktiverat skattevärde i 

underskottsavdrag 9,7 6,9

Uppskjuten skattekostnad till följd 

av utnyttjande av tidigare aktiverat 

skattevärde i underskottsavdrag 1,7 14,9

Uppskjuten skatt hänförbar till 

omprövning av redovisade 

skattefordringar. -24,8 -

11,7 3,1

Totalt redovisad 
skattekostnad i koncernen 11,7 -38,1

2001-01-01 2000-01-01

Moderföretaget -2001-12-31 -2000-12-31

Aktuell skattekostnad (-) /skatteintäkt (+)

Periodens skattekostnad [/skatteintäkt] 0,9 -38,2

Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)

Uppskjuten skatt avseende 

temporära skillnader -5,1 2,6

Uppskjuten skattekostnad till följd av 

utnyttjande av tidigare aktiverat 

skattevärde i underskottsavdrag 0,1 0,4

-5,0 3,0

Total redovisad 
skattekostnad i moderföretaget -4,1 -35,2

2001-01-01 2000-01-01

Avstämning av effektiv skatt -2001-12-31 -2000-12-31

Koncernen
Resultat före skatt -265,3 144,2

Skatt enligt gällande 

skattesats för moderföretaget -74,3 40,4

Avskrivning av koncernmässig goodwill 7,9 1,2

Andra icke avdragsgilla kostnader 95,4 15,2

Ej skattepliktiga intäkter -91,6 -12,6

Ökning av underskottsavdrag 

utan motsvarandeaktivering av 

uppskjuten skatt 23,1 -

Omvärdering av uppskjuten 

skattefordran 24,8 -

Övrigt 3,0 -6,1

Redovisad effektiv skatt -11,7 38,1
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2001-01-01 2000-01-01

Avstämning av effektiv skatt -2001-12-31 -2000-12-31

Moderföretaget
Resultat före skatt -22,5 138,7

Skatt enligt gällande skattesats 

för moderföretaget -6,3 38,8

Ej avdragsgilla kostnader 97,0 11,6

Ej skattepliktiga intäkter -91,6 -12,5

Övrigt 5,0 -2,71

Redovisad effektiv skatt 4,1 35,2

NOT 12   
PROGRAMVARA

Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 30,8 29,3

Nyanskaffningar 11,1 10,9

Avyttringar och utrangeringar -0,1 -

Omräkningsdifferens m.m. 0,1 -

41,9 40,2

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -11,4 -10,5

Avyttringar och utrangeringar 0,1 -

Omräkningsdifferens m.m. -0,1 -

Årets avskrivning enligt plan -10,4 -10,0

-21,8 -20,5

Redovisat värde vid periodens slut 20,1 19,7

NOT 13   
HYRESRÄTTER

Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 20,0 15,6

Nyanskaffningar 1,1 1,0

Avyttringar och utrangeringar -0,4 -

20,7 16,6

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -15,5 -14,2

Avyttringar och utrangeringar 0,1 -

Årets avskrivning enligt plan -0,8 -0,5

-16,2 -14,7

Redovisat värde vid periodens slut 4,5 1,9

NOT 14   
GOODWILL

Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 496,0 60,2

Nyanskaffningar 4,2 -

Omräkningsdifferens m.m. 34,0 -

534,2 60,2

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -32,0 -1,0

Omräkningsdifferens m.m. -3,2 -

Årets avskrivning enligt plan -51,6 -6,0

-86,8 -7,0

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början - -

Omräkningsdifferenser m.m. -0,7 -

Årets nedskrivningar -72,1 -

-72,8 -

Redovisat värde vid periodens slut 374,6 53,2

NOT 15   
VARUMÄRKEN

Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Nyanskaffningar - 39,6

Redovisat värde vid periodens slut - 39,6

NOT 16   
BYGGNADER OCH MARK

Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 91,3 86,8

Omräkningsdifferens m.m. 0,3 -

91,6 86,8

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -65,5 -65,3

Årets avskrivning enligt plan -2,8 -2,8

-68,3 -68,1

Redovisat värde vid perioden slut 23,3 18,7

Taxeringsvärden,

byggnader (i Sverige) 22,4 22,4

Taxeringsvärden,

mark (i Sverige) 11,4 11,4



NOT 17   
INVENTARIER

Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 766,2 249,6

Nyanskaffningar 118,9 35,2

Avyttringar och utrangeringar -6,1 -2,5

Omräkningsdifferens m.m. 33,3 -

912,3 282,3

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -473,9 -158,9

Avyttringar och utrangeringar 3,0 1,7

Omräkningsdifferens m.m. -21,7 -

Årets avskrivning enligt plan 

på anskaffningsvärden -112,6 -35,9

-605,2 -193,1

Redovisat värde vid periodens slut 307,1 89,2

NOT 18   
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncern Moderföretag

Vid årets början 20,3 20,3

Investeringar 125,6 125,6

145,9 145,9

NOT 19   
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderföretaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 505,6

Årets investeringar 134,4

640,0

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -48,3

Årets nedskrivningar -344,7

-393,0

Redovisat värde vid periodens slut 247,0

Spec av moderföretagets och koncernens 
innehav av andelar i koncernföretag

Antal Andel Bokfört

Dotterföretag / Säte andelar i % 1) värde

KF Kosmetikkedjan AB, Stockholm,
org nr 556432-9281 1 000 100 17,6

Anderssons ParfymInvest i Höör AB,
Höör, org nr 556603-7486 1 000 100 -

Parfymeri Jasminen i Kungsbacka 
AB, Stockholm, 556163-7348 1 000 100 -

MacCoy A/S, Danmark 1 100 100 -

KappAhl OY, Finland 200 100 0,3

KappAhl Åland AB, Mariehamn 100 100 -

KappAhl AS, Norge 24 100 100 145,2

KappAhl Sp. z o.o, Polen 10 000 100 13,9

KappAhl Czech Republic 
s.r.o.,Tjeckien 10 000 100 9,6

KappAhl Far East, Hong Kong 99 99 -

Vestfold Logistikksenter AS, Norge 8 639 100 100 60,4

247,0

NOT 20   
FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 15,9

Tillkommande fordringar 26,7

Årets omräkningsdifferenser 2,9

Redovisat värde vid periodens slut 45,5

NOT 21   
UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Uppskjuten Uppskjuten Netto
Koncern -2001-12-31 skattefordran skatteskuld

Omsättningstillgångar och

kortfristiga skulder 8,0 - 8,0

Anläggningstillgångar 4,5 -8,1 -3,6

Avsättningar 0,2 -3,2 -3,0

Underskottsavdrag 58,3 - 58,3

71,0 -11,3 59,7

Kvittning -5,1 5,1 -

Netto uppskjuten skattefordran 65,9 -6,2 59,7

Ej redovisad uppskjuten skattefordran uppgår till 48 Mkr varav 27

Mkr är hänförlig till underskottsavdrag.
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Uppskjuten Uppskjuten Netto
Koncern -2000-12-31 skattefordran skatteskuld

Omsättningstillgångar och

kortfristiga skulder 6,8 - 6,8

Anläggningstillgångar 41,4 -37,2 4,2

Avsättningar 0,3 - 0,3

Underskottsavdrag 34,2 - 34,2

82,7 -37,2 45,5

Kvittning -31,0 31,0 -

Netto uppskjuten skattefordran 51,7 -6,2 45,5

Uppskjuten Uppskjuten Netto
Moderföretaget -2001-12-31 skattefordran skatteskuld

Övrigt 0,1 - 0,1

Underskottsavdrag 4,8 - 4,8

4,9 - 4,9

Kvittning - - -

Netto uppskjuten skattefordran 4,9 - 4,9

Uppskjuten Uppskjuten Netto
Moderföretaget -2000-12-31 skattefordran skatteskuld

Varulager 5,0 - 5,0

Övrigt 0,1 - 0,1

Underskottsavdrag 4,7 - 4,7

9,8 - 9,8

Kvittning -

Netto uppskjuten skattefordran 9,8 - 9,8

NOT 22   
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

Koncern Moderföretag

Föutbetalda hyror 61,7 47,6

Övriga poster 106,3 84,1

168,0 131,7

NOT 23   
EGET KAPITAL

Aktie- Bundna Fritt eget
kapital reserver kapital

Koncernen
Utgående balans enligt balans-

räkning föregående år 6,0 36,6 136,3

Effekt vid byte av redovisningsprincip:

Uppskjuten skatt - - 14,4

varav effekt på jämförelseårets resultat -2,9

Justerad IB vid årets början 6,0 36,6 147,8

Aktieägartillskott, erhållna 240,0

Förskjutning mellan bundet

och fritt eget kapital -16,8 16,8

Årets resultat -253,6

Årets omräkningsdifferens - 3,1

Vid årets slut 6,0 19,8 154,1

Aktie- Reserv- Fritt eget
kapital fond kapital

Moderföretaget
Utgående balans enligt balans-

räkning föregående år 6,0 1,2 130,3

Effekt vid byte av redovisningsprincip:

Uppskjuten skatt - - 11,0

varav effekt på jämförelseårets resultat - - -1,2

Justerad IB vid årets början 6,0 1,2 140,1

Aktieägartillskott, erhållna 240,0

Koncernbidrag 3,0

Skatteeffekt på koncernbidrag -0,9

Årets resultat -26,6

Vid årets slut 6,0 1,2 355,6

NOT 24   
ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTÖVER PLAN

2001-12-31 2000-12-31

Byggnader och mark 3,8 3,8

Inventarier 17,4 17,4

21,2 21,2
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NOT 25   
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH 
LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

Koncern Moderföretag

PRI/FPG 19,6 19,6

Övriga avsättningar för pensioner 33,6 -

53,2 19,6

NOT 26   
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Koncern Moderföretag

Skulder till kunder med 

Medmera-kort 6,1 5,2

NOT 27   
ÖVRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT, LÅNGFRISTIGA

Koncern Moderföretag

Förfallotidpunkt, 1-5 år 

från balansdagen 150,8 -

NOT 28   
REMBURSLIMIT

Bolaget har en limit i bank för utestående remburser till ett

värde av 300 Mkr (300).

NOT 29   
SKULDER TILL KREDITINSTITUT, KORTFRISTIGA

Koncern Moderföretag

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 17,2 17,2

NOT 30   
UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncern Moderföretag

Upplupna löner och semesterlöner 134,2 64,9

Upplupna sociala avgifter 31,9 28,0

Övriga poster 86,5 9,2

252,6 102,1

MÖLNDAL DEN 20 FEBRUARI 2002

Börje Fors Berndt Bregmo
Ordförande

Lennart Hjalmarson Caterina Franceschi

Magnus Håkansson Ronald Karlsen

Thommy Nilsson
Verkställande direktör

Rose-Marie Zell-Lindström Eva Larsson
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits 2002-03-08

KPMG Bohlins AB

Karl-G Giertz Ulf Careland
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

TILL BOLAGSSTÄMMAN I KAPPAHL AB

ORG NR 556060 - 4158

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i

Kappahl AB för år 2001. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.Vårt

ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad

försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval

av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och

styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och kon-

cernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget

för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.Vi har även granskat om

någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordningen.Vi anser att vår revision ger oss grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av

bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten

i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Göteborg den 8 mars 2002

KPMG

Karl-G Giertz Ulf Careland
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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