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LEDNINGSGRUPPENS KOMMENTAR

Försäljningsmässigt började året dystert. Vi hade mycket

varor kvar efter höst- och julhandeln och reaperioden

blev lång. Första tertialet resulterade i en förlust på 200

miljoner kronor. Ovanpå det drabbades vi av driftsstör-

ningar, bland annat ett totalt leveransstopp, när den nya

distributionscentralen togs i bruk under våren. Sedan i

somras fungerar dock logistiken acceptabelt.

Det efterlängtade trendbrottet kom under årets andra

hälft. Bättre inköp och tydliga budskap mot vår kund gjor-

de våra kampanjer mycket framgångsrika. För vissa varu-

grupper på damsidan såg vi under kampanjperioderna

försäljningsökningar på mellan 120 och 220 procent. Ut-

vecklingen på Herr var inte lika tillfredsställande, medan

försäljningen på Barn, 2001 års komet, fortsatte att öka.

Vi noterade också rejält ökad försäljning i samband med

kortkampanjer i Sverige och Norge (Medmera- respek-

tive Coop-kortet).Totalt sett var hösten mycket bra, med

Dam som motor i framgångarna.

Rörelseresultatet uppgick till 70 miljoner kronor vilket

är 267 miljoner bättre än föregående år.Trots den starka

återhämtningen (från -200 Mkr i april till -79 Mkr vid

årets slut i operativt resultat) återstår mycket arbete

innan vi kan känna oss nöjda. Men stämningen i företaget

är god och våra medarbetare är laddade och redo att

kämpa vidare.

FÖRÄNDRINGAR Under årets andra kvartal bytte vi

VD, en vice VD tillkom och en ny ledningsgrupp tillsattes.

Den internationella expansionen avbröts och istället foku-

serade vi på den nordiska marknaden med Sverige som

hemmamarknad. Avvecklingen av den tjeckiska verksam-

heten inleddes under hösten (klar 1/3 2003) och KappAhls

danska bolag MacCoy såldes i december. Numera finns

alltså KappAhl i Sverige, Norge, Finland och Polen.

KappAhls butiksverksamheter har förts samman i en

ny butiksorganisation för att bättre utnyttja den samlade

kompetensen. Underhållet av butikerna har varit eftersatt

och därför startade under hösten arbetet med att utveck-

la dem till säljande butiker där kundmötet står i fokus.

Omvandlingen sker utifrån det nya butikskoncept som ta-

gits fram under året.Vidare påbörjades arbetet med att dela

upp KappAhl i ett klädhandels- och ett logistikbolag, och

fastigheten som inrymmer distributionscentralen såldes.Vi

har också sammanfört verksamheten vid servicekontor

och landsorganisation Sverige till ett huvudkontor. Parallellt

genomfördes vissa personalförändringar.Totalt resulterade

åtgärderna i en neddragning på omkring 40 personer,

huvudsakligen chefer och administrativ personal vid

huvudkontoret i Mölndal och landskontoret i Norge.

Vad vi kan konstatera hittills är att förändringarna i

organisationen har

frigjort mer kraft

och lett till större

självför troende in-

ternt. Det känns bra

inför nästa stora ut-

maning – att göra

KappAhl till ett lön-

samt företag.

Under det andra halvåret 2002 lyckades vi äntligen bryta den vikande trenden och 
sedan dess pekar kurvorna stadigt uppåt. Kunderna börjar hitta tillbaka till KappAhl och
de uppskattar vad vi har att erbjuda. Bakom trendbrottet ligger hårt arbete på många 
områden, men den positiva utvecklingen har gett hela organisationen råg i ryggen och 
lust att kämpa vidare. Och det behövs, vi har fortfarande en bit kvar innan vi når en
tillfredsställande lönsamhet.

Året som gåttÅret som gått

FÖRETAGSLEDNING
Christian W Jansson,VD

Paul Frankenius, vVD

Stig Högsta, Försäljning

Kajsa Räftegård, Personal

Håkan Westin, Finans
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“Vi har vänt trenden.”



Förutsättningen för bra försäljning och lönsamhet är att vi erbjuder rätt sortiment till 
rätt målgrupp. Under några år försökte KappAhl nå nya kunder istället för att satsa på dem
vi hade eller på de många presumtiva kunder som besöker butikerna.Av den anledningen
har vi koncentrerat mycket av våra insatser under året på just kundmötet och butiken.

MÅLGRUPP OCH SORTIMENT KappAhls huvudmålgrupp är kvinnor mellan 30 och 50 år med familj. De 

lever i ett högt tempo och har varken tid eller ork att jaga runt i butiker. Däremot vill de gärna känna sig moderna

och välklädda, om än inte alltför trendiga. Ofta sköter de klädinköpen till hela familjen. Men det får inte vara för dyrt,

pengarna ska räcka till mycket. När dessa kvinnor väljer var de ska handla, ska KappAhl vara ett självklart alternativ.

Vi har därför ansträngt oss för att vara klara och tydliga i all marknadsföring – budskap, media, skyltfönster, varuvisning

och butikskommunikation.

Vi har också arbetat för att målgruppsanpassa sortimentet

eftersom ett attraktivt utbud är grunden i vårt erbjudande.

Det gäller att ligga på en ”lagom hög” modenivå och våra

inköpsansvariga lägger mycket tid på att kontrollera att 

modeller, material och färger är aktuella, men också att pass-

sform, kvalitet och pris är rätt.Tidigare hade vi ett mycket

brett utbud av modeller i vissa varugrupper (t ex byxor).

Nu har vi kapat i bägge ändar och koncentrerat oss på mittsortimentet, det som de flesta vill ha. Framför allt har vi

tagit bort det ”äldsta och yngsta”. Det innebär att vi visserligen har färre modeller men desto större volym av varje

modell, i olika storlekar och färger. Arbetet kommer att fortsätta med fler varugrupper. På så sätt markerar vi också

tydligt att KappAhl är ett volymföretag.

Vi anpassar trender till fungerande
mode så att våra kunder alltid kan hitta
moderna och prisvärda kläder hos oss.

Vision Att bli Nordens ledande modekedja

för kundgruppen 30-50 år

Affärsidé Prisvärt mode för många människor

Målgrupp Kvinnor 30-50 år med man och barn

“Höstens starka kollektioner 
fick kunderna att hitta tillbaka.”

Mötet med kundenMötet med kunden
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BUTIKER OCH MARKNADSFÖRING Varumärket KappAhl är välkänt för vår målgrupp och de flesta har 

en KappAhl-butik på nära håll. Detta är konkurrensfördelar som vi förstås ska utnyttja och därför påbörjades under

hösten en grundlig översyn av butikerna. De är vår viktigaste arena och de ska bli så inbjudande, inspirerande och

lätta att hitta i så att kunderna snabbt finner vad de söker – och gärna något mer.

I butiken, öga mot öga med kunden,

får vi veta resultatet av våra ansträng-

ningar. Gjorde vi rätt inköp? Är priset

okej? Har budskapet varit tydligt och

marknadsföringsstrategin den bästa?

Är skyltfönstren tillräckligt lockande?

Har vi utnyttjat butikens ytor och

inredning maximalt för varuvisningen?

Blir besökaren inspirerad och 

köplysten? Hela kedjan har lika stor

betydelse men det är i butiken allt

ställs på sin spets.

Ett noga utvalt sortiment som riktar sig till rätt målgrupp och en tydlig röd tråd i alla kampanjåtgärder (massmedia,

kortkunder, butik) leder inte bara till ökad försäljning utan också till en tydlig profilering av varumärket KappAhl.

Under årets andra hälft drev vi kampanjer som resulterade i försäljningsökningar på mellan 120 och 220 procent,

en bekräftelse på att vi tänkt rätt.

De som kommer in i våra butiker ska roas och inspireras av välgjord och lockande varuvisning. Om vi dessutom gör det lätt
att hitta rätt färg och storlek kan besökaren förvandlas till en nöjd kund.

Mötet med kundenMötet med kunden

KappAhl säljer varje år ca 40 miljoner 

plagg till ungefär 20 miljoner kunder.

UNDER 2002 SÅLDE VI:

Byxor 3 319 205 st 

Ytterplagg 732 993 st 

Strumpor/strumpbyxor 4 659 505 par 

(Gäller dam, herr och barn sammanlagt på

alla våra marknader.)
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“Kunden ska lämna 
butiken med ett leende 
och en påse.”

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING 2002 (2001)

Land Försäljning Antal butiker

Sverige 2 819 MSEK (2 724) 126 (125)

Norge 947 MNOK (922) 74 (75)

Finland 42 MEURO (41) 30 (30)

Polen 49 MPLN (38) 10 (8)

Tjeckien 68 MCZK (24) 1 (stängs under 2003)

Danmark 133 MDKR (132) 43 (avyttrades 31/12 2002)



Den kompetens som finns inom KappAhl har inte alltid funnit utlopp. När organisationen
förändrades och medarbetarna fick förtroendet att agera självständigt vällde en

enorm kraft och kreativitet fram. I takt med att den negativa utvecklingen
vände växte också självförtroendet inom hela företaget.

EN CHEF BLEV FYRA Ett av de mest radikala greppen i förändringsarbetet togs

på Affärsområde Dam. Där lyftes fyra kvinnor fram för att leda avdelningen gemen-

samt. Utifrån sina respektive roller (en controller och tre kollektionschefer) bygger 

de sitt ledarskap på samförstånd och respekt för varandras, och övriga medarbetares,

kompetens. Resultaten så här långt visar på kortare beslutsvägar, snabbrörligare 

process och större flexibilitet för exempelvis omköp eller justeringar i beställningar.

Genom att dra ner på antalet möten och presentationer har medarbetarna fått

mer tid till kreativt arbete.Tack vare en förbättrad helhetssyn har också planering

och samordning av inköpen underlättats. Det faktum att just Dam stod för den 

största försäljningsökningen under året visar att ledarskap och arbetssätt fungerar.

VARUSTYRNING Rätt inköp är en av förutsätt-

ningarna för bra försäljning, en annan är att vi får rätt

varor till rätt butik. Därför har arbetet med varustyr-

ningen utvecklats under året. Bland annat har alla 

funktioner för varustyrningsflödet samlats på en plats 

i organisationen (Business Control) som överblickar

samtliga länder och marknader. Nu kan butikerna få all

information i varustyrningsfrågor från ett enda ställe.

Under året togs vår nya distributionscentral (DC) 

i drift och efter vissa inkörningsproblem fungerar den

som planerat. En ny teknik för påfyllning av bas- och

säsongsvaror har minskat butikernas lagerbehov eftersom

varorna istället mellanlagras på DC.Varje butik har nu-

mera också tillgång till sitt eget lagersaldo samt saldot

för närbelägna butiker och DC. För att underlätta butik-

ernas hantering strävar vi efter ett jämnare varuflöde

över året, och prioriterar därför leveranserna utifrån

aktiviteter och kampanjer. På så sätt kan vi också påverka

att resultatet av kampanjen blir det optimala, vilket är 

en av grundtankarna bakom varustyrningsarbetet.

IT-SÄKERHET Under ett antal år har vi arbetat aktivt

och systematiskt för att förbättra säkerheten i och kring

IT-miljön. KappAhls affärsverksamhet är beroende av

kontinuitet i sin datorproduktion och den snabba utveck-

lingen inom IT-området kräver en ständig fokusering på

säkerhetsarbetet.

Till de viktigare uppgifterna hör att säkra KappAhls

IT-miljö mot yttre påverkan och att öka riskmedvetan-

det inom den egna organisationen. Under året har vi

därför utarbetat en säkerhetshandbok som bland annat

kommer att användas för att utbilda våra medarbetare

och därigenom öka säkerhetsmedvetandet. Arbetet 

följer de riktlinjer som på sikt kan leda till certifiering

inom IT-säkerhet.

För att kontinuerligt fånga upp och åtgärda incidenter

har ett säkerhetsråd bildats. Genom att samla alla inci-

denter till ett forum har vi uppnått bättre överblick och

många problem har kunnat lösas under arbetets gång.

Det har också gett oss möjlighet att fokusera starkare

på det förebyggande arbetet.

Under 2002 har ytterligare kompletteringar på

maskinsidan skett. Informationen har mer och mer 

centraliserats, äldre system har ersatts med nyare

webb-baserade system och där det varit möjligt har 

vi ersatt egenutvecklade system med standardsystem.

För att bli mer kundfokuserade har vi gjort vissa 

förändringar i IT-organisationen och den följer därmed

de processer som finns inom företaget.

Från distributionscentralen i Mölndal levererades

under året ca 95 000 m3 varor ut till våra butiker.

En normalvecka passerade ca 125 bilar distribu-

tionscentralen (50 ingående och 75 utgående).

Från distributionscentralen Borgeskogen i Norge

levererades ca 35 000 m3 varor.

Bakom kulissernaBakom kulisserna

“Kraften kommer inifrån.”
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Bakom kulissernaBakom kulisserna

MILJÖARBETE KappAhls agerande i frågor kring

miljö, etik och mänskliga rättigheter har stor betydelse

för omvärldens syn på oss. Därför prioriterar vi insatser

på dessa områden. Miljöarbetet är inte ett avgränsat

projekt utan en ständigt pågående process.Till de själv-

klara åtgärderna hör att huvudkontor, distributionscen-

tral och samtliga butiker källsorterar allt avfall, liksom 

att miljömärkt el används överallt där det är möjligt.

Av KappAhls totala elkonsumtion under 2002 ökade

andelen miljömärkt el till 65 % (13 miljoner kWh).

Året innan var siffrorna 60 % (12 miljoner kWh).

För att öka medarbetarnas miljökunskaper har en

interaktiv miljöutbildning i form av ett dataspel tagits

fram. Korandet av Bästa miljöbutik och Bästa miljöidé 

är andra sätt att stimulera alla anställda att vara aktiva 

i miljöarbetet.

Tillverkning och transporter är de områden där de

negativa effekterna på miljön är störst. Sedan länge är

våra egna krav och kontroller av kemikalier hårdare än

lagen kräver på samtliga marknader där KappAhl verkar

och vi skärper hela tiden kraven.Transporterna styr vi

mot det minst miljöbelastande alternativet och mäter

transporterat ton per färdmedelkilometer.Vi använder

oss i stor omfattning av tågtransporter vilket innebär att

utsläppen av koldioxid minskar.Vid huvudkontoret och

distributionscentralen i Mölndal finns en miljöbilspool

(elhybridbilar) som används flitigt vid kortare tjänste-

resor istället för taxi, hyr- eller privatbilar.

ISO 14001 Under året har ledning, varuflödesorganisa-

tion, administration, distribution och butiksdrift i Sverige

och Finland omcertifierats enligt ISO14001. KappAhl

miljöcertifierades första gången 1999 och sedan dess

har SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, gjort

miljörevisioner två gånger om året. Omcertifieringen

innebär inte på något sätt att vi är klara med miljöar-

betet.Tvärtom, ett av de viktigaste kraven i ISO14001

är att de certifierade företagen hela tiden blir ännu

bättre. KappAhl ser därför till att arbetet oförtrutet 

går vidare.

“Etik och miljö är områden vi prioriterar.”
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Bakom kulissernaBakom kulisserna

UPPFÖRANDEKOD KappAhls kläder ska tillverkas på ett etiskt försvarbart sätt. Därför arbetar vi sedan flera 

år med en uppförandekod som våra leverantörer måste förbinda sig att följa. Uppförandekoden tar upp sådant som

arbetsmiljö, säkerhet, löner, arbetstider med mera och kraven utgår från ett 

nordiskt perspektiv.Vår ambition är att ha ett förtroendefullt och långsiktigt

arbete med ett litet antal leverantörer. På så vis har vi möjlighet att successivt

påverka arbetsmiljön hos våra leverantörer till det bättre. När det gäller hälsa

och säkerhet kan vi ganska snabbt åstadkomma stora förbättringar, medan det

tar betydligt längre tid att påverka synen på till exempel anställningstrygghet

och övertidsarbete.

För att kontrollera att arbetsförhållandena kontinuerligt förbättras görs inspektioner både av oberoende revisions-

firmor och av KappAhls satellitkontors medarbetare, som är utbildade i att göra arbetsmiljöinspektioner. De senaste

åren har våra egna medarbetare gjort cirka 450 inspektioner. Under 2002 har vi gjort flera inspektioner där vi anlitat

externa revisorer. Det har gett oss en bredare syn på hur uppförandekoden fungerar och underlag för den vidare

utvecklingen.Vi har också fått mer tid för uppföljning av pågående åtgärder.

Uppförandekoden är så viktig för KappAhl att vi bestämt oss för att enbart tillverka på marknader där vi kan 

kontrollera produktionsvillkoren. I annat fall avstår vi.

14 15

År 2002 mer än fördubblade 

vi antalet hälso- och miljömärkta

kläder till 7,6 % av det totala

antalet plagg (3 % 2001).

STÖDPROJEKT Den största delen av jordens

befolkning lever under mycket knappa förhållanden.

KappAhl vill försöka bidra till bättre villkor i de länder

där våra kläder tillverkas genom att stödja projekt

som anknyter till vår verksamhet.Vi bidrar till exempel

till FN:s barnfond Unicefs vatten- och sanitetsprojekt

därför att processerna vid färgning av tyg påverkar

vattenmiljön. KappAhl stödjer även Unicef genom

bidrag till de så kallade Brac-skolorna (se faktaruta).

Under 2002 hade vi en teckningstävling bland våra

yngsta kunder i Sverige, Norge och Finland på temat

Barn hjälper barn. En vinnare per land fick sitt bidrag

tryckt på papperskassar som såldes för 2 kronor styck.

Behållningen gick oavkortat till Unicef.

Överblivna kläder kommer också till nytta genom

att våra butiker skänker dem till olika hjälporganisationer.

Distributionscentralen skänker refuserade plagg till

Erikshjälpen och våra satellitkontor runt om i världen

skänker sina provplagg till lokala hjälporganisationer.

Brac-skolorna
Brac står för Bangladesh Rural Advancement Committee och grunda-

des 1972 av Fazie Hasan Abed för att hjälpa flyktingarna från krigets

Bangladesh när de återvände hem.Verksamheten är uppdelad i olika

program. KappAhl stödjer utbildningsprogrammet som berör drygt 1,2

miljoner fattiga barn. 70 % av eleverna är flickor som vanligtvis inte får

någon utbildning. Skolorna ger eleverna grundläggande kunskaper i läs-

ning, räkning och social medvetenhet. De lär sig också personlig hygien,

familjeplanering och FN:s barnkonvention om barnens mänskliga rättig-

heter. Undervisningen sker tre timmar om dagen, på tider som föräld-

rarna väljer, och schemat anpassas till lokala behov. Fazie Hasan Abed

hedrades 2001 med Olof Palmes Minnefonds pris för sitt arbete.



Bakom kulissernaBakom kulisserna
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KAPPAHL DESIGN AWARD En helt annan form av stöd är KappAhl Design Award som instiftades 1998. Det 

är en designtävling för andraårseleverna på Textilhögskolan i Borås, där varje deltagare skapar en kollektion om tre till

fem uppsättningar. I uppgiften ingår också att eleverna arrangerar en modevisning där deras alster visas för jury och

publik. KappAhl bidrar ekonomiskt för att ge eleverna möjlighet att genomföra projektet. Syftet är att ge unga designers

en chans att självständigt genomföra ett kreativt uppdrag och att trygga tillväxten av duktiga yrkesmänniskor.

Varje år genomför vi också en studiedag för Textilhögskolan. Eleverna kommer till vårt huvudkontor där de får

träffa företrädare för olika yrken som berättar om sitt jobb.

“Nöjda medarbetare leder till nöjda kunder.”
PERSONALUTVECKLING KappAhls konkurrens-

kraft har nära samband med våra medarbetares kun-

skap och kompetens. Genom konsekventa satsningar på

kompetensutveckling försäkrar vi oss om den långsiktiga 

kompetensförsörjningen samtidigt som våra medarbetare

får möjlighet att växa och utvecklas i företaget.Vi genom-

för kontinuerligt ledarutbildningar för samtliga chefer och

aspirantprogram för blivande butikschefer och inköpare.

Därigenom har vi under åren kunnat erbjuda intressanta

karriärvägar och underlättat den interna rekryteringen 

till chefs- och nyckelbefattningar. I samband med nyöpp-

ningar eller ombyggnad av butiker genomförs temadagar

för personalen, där allt från företagskultur till praktiska

rutiner avhandlas. Syftet är också att alla ska känna att 

de kan vara med och påverka sitt arbete. Under 2003

startar vi en dekoratörsutbildning för att öka tillgången

på utbildade dekoratörer.



Bakom kulissernaBakom kulisserna
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ARBETSMILJÖ Vi vill att KappAhl ska vara en arbets-

plats där medarbetarna trivs och engagerar sig i affärs-

verksamheten. Sedan ett antal år gör vi därför regelbundna

undersökningar om hur de upplever sin arbetssituation.

Vi kallar den nöjd medarbetarindex (NMI) och resultatet

används som underlag för kvalitetshöjande åtgärder. Under

året tog vi ytterligare ett steg och gjorde tillsammans med

företagshälsovården en enkät på huvudkontoret om trivsel,

stress och belastningsbesvär i arbetet. Stressen visade sig

vara det största problemet medan de flesta trivdes mycket

bra med sitt arbete. Utifrån våra undersökningar har 

en handlingsplan utarbetats med fokus på metoder för

stresshantering och friskvård. I Sverige erbjöds all personal

gångstavar och tack vare det har många kommit igång

med motionerandet. Stavgång stärker muskulaturen 

i nacke och axlar, och motverkar därmed de vanligaste

belastningsskadorna bland våra anställda.

Genom att satsa på friskvård och andra förebyggande

åtgärder vill vi medverka till att våra medarbetare håller 

sig friska och aktiva, så att frånvaron minskar i framtiden.

KappAhls organisation ska vara öppen och 
förtroendefull. Alla medarbetare ska känna att
de får lov att ta ut svängarna och chansa ibland.
Att våga är viktigare än att alltid göra rätt.



KappAhl på barnkläder. Hårt arbete lönar sig och i mitten

av 70-talet rullar varje dygn 15-20 långtradare ut från

centrallagret med cirka 20 000 nya plagg till de 55 

butikerna. Decenniet slutar med en kraftig devalvering

och minskad konsumtion som följd, men KappAhls re-

sultat 1979 blir det bästa under alla år med 12 miljoner

kronor i vinst.

1980-TALET Svensk ekonomi åker jojo.Våren kom-

mer sent flera år i rad. Strejker och lockouter lamslår

Sverige och modetrenderna svänger kraftigare än

någonsin tidigare. Branschen kämpar.

1981 inviger KappAhl sitt nya centrallager i Mölndal,

Europas modernaste. Satsningen på kläder i stora stor-

lekar, med jazzsångerskan Sonya Hedenbratt som affisch-

namn, väcker uppmärksamhet. Butiksnätet växer och

omsättningen ökar. 1985 uppgår den till en miljard kro-

nor. I Schweiz öppnas samma år den första utlandsbu-

tiken. Några år senare är det dags för Norge och strax

därefter Finland. Under en semesterresa 1988 blir Per-

Olof Ahl svårt sjuk och lämnar över ansvaret för före-

taget till sonen Pieter Ahl.

1990-TALET KappAhl säljs till Kooperativa Förbundet

och Pieter Ahl lämnar verksamheten.

Vid företagets 40-årsjubileum 1993 har omsättningen

ökat till två miljarder. KappAhl har 99 butiker i Sverige,

18 i Norge och 14 i Finland.Verksamheten i Schweiz är

avvecklad. Fackhandeln ger sig in på klädkedjornas mark-

nad och KappAhls resultat 1995 är bottenrekord. Bara

några år senare redovisas en vinst på 150 miljoner, ett

resultat av stora interna förändringar och framgångsrik

marknadsföring på Family-temat. 1997 köps den danska

kedjan MacCoy, 1999 öppnas två butiker i Polen och

KappAhl blir riktig stora i Norge genom KF:s köp av

Adelsten.

2000-TALET Under decenniets första två år öppnas

åtta KappAhl-butiker i Polen och en i Tjeckien. 2002 får

KappAhl en ny ledning och den internationella expan-

sionen avbryts. Nu ligger fokus på den nordiska mark-

naden med Sverige som hemmamarknad.Verksamheten

i Tjeckien avvecklas, liksom MacCoy. 2003 fyller KappAhl

50 år och affärsidén "Prisvärt mode för många män-

niskor" är ett eko av vad Pelle Ahl sa redan 1953: "Vi

skall ge många människor möjlighet att vara välklädda."

Cirkeln är sluten.

De första 50 årenDe första 50 åren
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1950-TALET KappAhls historia börjar 1953 när 

Per-Olof Ahl öppnar sin första butik på Omvägen i

Göteborg. Låga priser och hög kvalitet får kunderna 

att köa i timmar.Varje dag säljs drygt 400 kappor och 

redan 1954 omsätter KappAhl 4,5 miljoner kronor.

Kontantköp, låg vinstmarginal, stora volymer, få mellan-

händer och duktiga medarbetare är nyckelorden till

framgång.Verksamheten växer under hela 50-talet.

I slutet av decenniet har KappAhl 14 butiker i Sverige

och Pelle Ahl är en av Göteborgs mest kända personer.

1960-TALET Uppmärksamheten kring Pelle Ahl 

fortsätter och hundratals tidningsartiklar beskriver 

framgångssagan. För att ge butikerna publicitet ordnar

KappAhl stora lokala modevisningar. 1963, tio år 

efter starten, har KappAhl 25 butiker och omsätter 50 

miljoner kronor.Tillverkningen sker till övervägande del 

i Sverige. Kappan är och förblir den viktigaste varugrup-

pen och hösten 1967 heter storsäljaren grön loden.

Vid decenniets slut har KappAhl över 50 butiker.

1970-TALET Importrestriktioner leder bland annat 

till att den svenska tekoindustrin får problem. KappAhls

försäljning minskar med cirka 30 procent jämfört med

1969, men var fjärde svensk kvinna har ändå en kappa

från KappAhl. Ett dåligt resultat 1974 får till följd att

cheferna uppmanas att öka sin arbetstid med 25 pro-

cent, utan ersättning. I sökandet efter nya koncept satsar

“Vi skall ge många människor 
möjlighet att vara välklädda.”

Pelle Ahl, 1953



NYCKELTAL
2002 2001 2000 1999 1998

Omsättning exkl moms (Mkr) 3 869 4 195 3 917 2 902 2 750

Investeringar (Mkr) 149 265 132 106 86

Nettomarginal (%) 0,5 -6,3 3,7 5,2 3,8

Resultat efter finansiella poster (Mkr) 18 -265 144 150 104

Försäljningsyta (i tusen kvm) 209 221 213 156 149

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 6 -14 19 47 42

DEFINITIONER
Nettomarginal - resultat efter finansiella poster i procent av periodens omsättning.
Avkastning på sysselsatt kapital - resultat efter finansiella poster inklusive finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital - balansomslutning minus icke räntebärande skulder.

NyckeltalNyckeltal
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Norge till Sverige samt avyttring av den norska distributions-

verksamheten har värdet på andelarna i bolaget omprövats och

skrivits ned i sin helhet, totalt 60 Mkr.

Värdet på andelarna i det tjeckiska bolaget har skrivits ned

med totalt 9 Mkr i samband med att verksamheten avyttrats.

Valutaexponering och valutapolicy
Syftet med valutapolicyn är att minimera riskerna för negativ

resultatpåverkan och att öka förutsägbarheten i framtida

resultat. Detta uppnås genom att fordringar (främst på dott-

terbolag) och skulder valutasäkras. Dessutom valutasäkras

kommande varuflöden med 4-8 månaders framförhållning.

Valutasäkringen sker med terminer och/eller optioner.

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 125 3 -2 126

Danmark 43 0 -43 – Avyttrat 31/12

Finland 30 1 -1 30

Norge 75 0 -1 74

Polen 8 2 0 10

Tjeckien 1 – 0 1

Kicks 58 – -58 – Avyttrat 1/1

Totalt 340 6 -105 241

Koncernen

I och med att koncernen under en period haft ett sämre resultat

så har etableringen i nya butiker reducerats. Även för 2003

kommer fokus vara att förbättra det befintliga butiksbeståndet.

Investeringar
Koncernen

Totalt i koncernen investerades under verksamhetsåret 149 Mkr

(265) i materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Minskningen jämfört med föregående år beror på att utbyggnaden

av distributionsanläggningen i Mölndal nu är klar och därmed inte

drar investeringar.

Moderföretaget

Moderföretaget har under året investerat för 104 Mkr (149).

Framtida utveckling
Koncernen

Ett program för att förbättra lönsamheten sjösattes under 2002.

Fokus i detta ligger på intäktssidan och omfattar åtgärder inom

sortiment, marknadsföring och varuvisning. Åtgärderna har

börjat ge effekt under hösten 2002 och inledningen av 2003.

Utvecklingen förväntas fortsätta under resten av året.

Den under 2001 påbörjade utbyggnaden av distributions-

centralen i Mölndal har tagits i drift under våren 2002. Detta

innebär att servicen mot våra butiker kommer att förbättras. I

och med att denna tunga investering nu är färdig kan

investeringarna koncentreras till i första hand våra butiker. Med

ett utökat program för underhåll och investeringar i våra butiker

kan vi säkra ett långsiktigt attraktivt möte med våra kunder.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Koncernen 

Av koncernens fria egna kapital, 413,3 Mkr, föreslås ingen avsät-

tning till bundna reserver.

Moderbolaget

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i moder-

bolaget till förfogande stående vinstmedel, balanserad vinst 

710 693 753 kronor samt årets vinst 17 619 767 kronor,

tillsammans disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 728 313 520 kronor

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande

bokslutskommentarer.

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 2002.

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, Vestfold Logistikksenter

AS, Norge, KappAhl Far East Ltd, Kina samt Detaljhandel Logistik

i Mölndal AB (vilande), 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 KappAhl är in-

delad i fyra affärsområden; Dam, Herr, Barn och Kosmetik.

Koncernen hade vid ingången av verksamhetsåret 340 butiker

(Kicks 58) och vid utgången av året uppgick antalet butiker till

241. Under året har det öppnats 6 nya butiker medan 4 har

stängts. Kicks avyttrades i början av året (per 2002-01-01) och

MacCoy AS (43 butiker) avyttrades per 2002-12-31.

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

Sverige. Dessutom ansvarar moderbolaget för IT, finansiering och

logistik.

Väsentliga händelser
Koncernen

Utifrån ett besvärligt resultatläge för koncernen har ett antal

åtgärder vidtagits för att skapa bra förutsättningar för ett kraftigt

förbättrat resultat i framtiden:

• MacCoy A/S i Danmark har avyttrats då detta var ett separat

butikskoncept med små butiker som inte stämmer med

koncernens framtida verksamhet.

• Verksamheten i Tjeckien har också avyttrats då denna bara

innehöll en butik och koncernen kan därmed koncentreras på

en marknad mindre.

• Koncernens utbyggnad av distributionscentralen i Mölndal har

tagits i bruk och till sommaren 2003 kommer all textildistri-

bution att koncentreras till denna anläggning. I och med detta

har verksamheten vid koncernens distributionscentral i Norge

sålts, i början av 2003. Med detta kommer en väsentlig effek-

tivisering av textildistributionen att uppnås.

• Den fastighet som distributionscentralen i Mölndal bedrivs i

har sålts i slutet av 2002 och ett långt hyreskontrakt har tecknats

med den nya ägaren. De till verksamheten hörande tillgångarna

ägs dock även fortsättningsvis av KappAhl.

• KF Kosmetikkedjan AB (Kicks) såldes per 2002-01-01. Per

2002-03-25 såldes även varumärket Kicks.

Moderföretaget

Den 24 april 2002 tillsatte styrelsen Christian W Jansson som

ny verkställande direktör i bolaget.

Försäljning
Koncernen 

KappAhl-koncernens sammanlagda försäljning uppgick till 3 869

Mkr exkl moms (4 195). Utvecklingen har varit svag under första

halvåret men påvisar en stark uppgång under andra hälften av

året. För KappAhl butikerna (dvs exkl Kicks och MacCoy) ökade

försäljningen till 3704 Mkr (3514). Bruttograden blev 48% (47).

Utlandsandelen av koncernens försäljning ökade till 48% (41).

Moderföretaget

Moderföretagets försäljning uppgick till 2 819 Mkr exkl

moms (2 724) inkl försäljning till dotterbolag. Försäljningen till

dotterbolag uppgick till 789 Mkr (750).

Resultat
Koncernen

Koncernens resultat före finansiella poster uppgick till 69,7 Mkr

(-196,8). Av årets resultat hänför sig 148.8 Mkr till försäljningen

av fastigheten och av varumärket Kicks. Avyttringen av

verksamheten i Tjeckien samt av verksamheten vid

distributionscentralen i Norge har endast haft en marginell

påverkan på resultatet.

Nettomarginalen för koncernen uppgick till 1,8 % (-4,7).

Avkastningen på totalt kapital uppgick till 4,0 % (-9,7) och på

sysselsatt kapital 5,8 % (-14,0) Soliditeten för koncernen, vilken

beräknas som eget kapital i relation till balansomslutningen,

uppgick till 27,8 % (9,2).

Moderföretaget

Resultatet efter finansiella poster uppgick till  87,3 Mkr (-22,5).

Nettomarginalen uppgick därmed till 3,1 % (-0,8).

Från moderbolaget har erhållits aktieägartillskott om totalt

455,3 Mkr, därtill har 139,2 Mkr lämnats i koncernbidrag till

samma motpart. Posterna har redovisats direkt mot eget kapital.

I samband med beslut om omläggning av distribution från
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RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

2002-01-01 2001-01-01
BELOPP I MKR NOT -2002-12-31 -2001-12-31

Nettoomsättning 1 3 868,5 4 194,8

Kostnad för sålda varor 2 -1 998,0 -2 210,3

Bruttoresultat 1 870,5 1 984,5

Försäljningskostnader -1 816,6 -1 963,0

Administrationskostnader -128,7 -147,0

Jämförelsestörande poster 4 148,3 -72,1

Övriga rörelseintäkter 5 - 0,8

Övriga rörelsekostnader 6 -3,9 - 

Rörelseresultat 3, 7-9 69,7 -196,8

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 11 4,1 6,7

Räntekostnader 12 -55,5 -75,2

Resultat efter finansiella poster 18,3 -265,3

Resultat före skatt 18,3 -265,3

Skatt på årets resultat 14 -90,2 11,7

Årets resultat -72,0 -253,6
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN
BELOPP I MKR NOT 2002-12-31 2001-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 15
Programvara 19,7 20,1
Hyresrätter 1,3 4,5
Goodwill 342,6 374,6

363,6 399,2
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 16 - 23,3
Inventarier 17 329,7 307,1
Pågående nyanläggningar 18 - 145,9

329,7 476,3
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,2 0,3
Uppskjuten skattefordran 21 20,0 65,9
Andra långfristiga fordringar - 7,6

20,2 73,8
Summa anläggningstillgångar 713,5 949,3

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 566,8 713,4

566,8 713,4

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 14,7 14,6
Fordringar hos koncernföretag - 0,4
Övriga fordringar 228,5 25,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 144,8 168,0

388,0 208,9

Kassa och bank 62,6 83,1
Summa omsättningstillgångar 1 017,4 1 005,4
SUMMA TILLGÅNGAR 1 730,9 1 954,7

BALANSRÄKNING – KONCERNEN
BELOPP I MKR NOT 2002-12-31 2001-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23
Bundet eget kapital
Aktiekapital 6,0 6,0
Bundna reserver 62,2 19,8

68,2 25,8
Fritt eget kapital
Fria reserver 485,3 407,7
Årets resultat -72,0 -253,6

413,3 154,1
481,5 179,9

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 25 56,4 53,2
Avsättningar för uppskjuten skatt 21 13,9 6,2
Övriga avsättningar 26 18,1 6,1

88,4 65,5
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut - 150,8

- 150,8

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 56,9 17,2
Leverantörsskulder 237,0 242,3
Skulder till koncernföretag 533,2 952,1
Övriga skulder 113,2 94,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 220,7 252,6

1 161,1 1 558,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 730,9 1 954,7

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER – KONCERNEN
BELOPP I MKR 2002-12-31 2001-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 8,0 8,0
Företagsinteckningar 33,0 33,0

41,0 41,0

Ansvarsförbindelser
Garantiåtaganden. FPG/PRI 0,4 0,4
Borgenförbindelser, övriga 22,9 -
Pågående tullrevision i KappAhl AS, utfall ej fastställt - -

23,3 0,4
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2002-01-01 2001-01-01
BELOPP I MKR -2002-12-31 -2001-12-31

Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter
Avyttrade tillgångar och skulder:
Immateriella anläggningstillgångar 13,9 -
Materiella anläggningstillgångar 63,3 -
Finansiella tillgångar 0,2 -
Varulager 131,2 -
Rörelsefordringar 36,5 -
Likvida medel 20,8 -
Summa tillgångar 265,7 -

Avsättningar 1,1 -
Lån 125,3 -
Rörelseskulder 109,8 -
Summa avsättningar och skulder 236,2 -

Försäljningspris 30,6 -
Erhållen köpeskilling 30,6 -
Avgår : Likvida medel i den avyttrade verksamheten -20,8 -

Påverkan på likvida medel 9,8 -

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 62,6 83,1

62,6 83,1
Operativt kassaflöde
Rörelseresultat 69,7 -196,8
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 34,0 194,3
Förändring i rörelsekapital -100,0 133,0
Investeringar 114,8 -257,0
Operativt kassaflöde 118,5 -126,5

Nettolåneskuldens förändring
Nettolåneskuld vid årets början 1 089,8 891,5
Upptagande av nya räntebärande skulder - 116,0
Amortering av räntebärande skulder -87,0 -
Övriga förändringar i räntebärande skulder -440,9 0,4
Förändringar i avsättningar för pensioner 3,2 1,8
Övriga förändringar i räntebärande tillgångar 0,4 0,3
Förändring av likvida medel 20,5 79,8
Nettolåneskuld vid årets slut 586,0 1 089,8

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN
2002-01-01 2001-01-01

BELOPP I MKR -2002-12-31 -2001-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 18,3 -265,3
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 34,0 194,3

52,3 -71,0
Betald skatt - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 52,3 -71,0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 15,0 -42,0
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -202,0 196,0
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 87,0 -21,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -47,7 62,0

Investeringsverksamheten
Avyttring av dotterföretag 9,8 -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -12,0 -16,0
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar 60,0 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -140,1 -241,0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 197,1 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten 114,8 -257,0

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån - 116,0
Amortering av låneskulder -87,0 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -87,0 116,0

Årets kassaflöde -19,9 -79,0
Likvida medel vid årets början 83,1 163,0
Kursdifferens i likvida medel -0,6 -0,9
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 62,6 83,1

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN
2002-01-01 2001-01-01

BELOPP I MKR -2002-12-31 -2001-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 4,1 6,7
Erlagd ränta 55,5 64,1

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 161,2 236,8
Ofördelade valutakursdifferenser - -42,7
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar -142,2 -1,8
Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag -1,0 -
Avsättningar till pensioner 3,0 2,0
Övriga avsättningar 13,0 -

34,0 194,3
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRETAGET
2002-01-01 2001-01-01

BELOPP I MKR NOT -2002-12-31 -2001-12-31

Nettoomsättning 1 2 819,2 2 724,2
Kostnad för sålda varor -1 833,9 -1 762,0
Bruttoresultat 985,3 962,2

Försäljningskostnader -897,9 -872,7
Administrationskostnader -168,4 -124,7
Jämförelsestörande poster 4 148,3 -
Övriga rörelseintäkter 5 77,4 78,1
Rörelseresultat 3, 7-9 144,7 42,9

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 10 -42,1 -36,5
Ränteintäkter 11 29,3 17,8
Räntekostnader 12 -44,6 -46,7
Resultat efter finansiella poster 87,3 -22,5

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 13 -28,6 -
Resultat före skatt 58,7 -22,5

Skatt på årets resultat 14 -41,1 -4,1
Årets resultat 17,7 -26,6
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET
BELOPP I MKR NOT 2002-12-31 2001-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23
Bundet eget kapital
Aktiekapital (60,000 aktier à 100 kr) 6,0 6,0
Reservfond 1,2 1,2

7,2 7,2
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 710,7 382,2
Årets resultat 17,7 -26,6

728,4 355,6
735,6 362,8

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 24 49,7 21,2

49,7 21,2
Avsättningar
Avsättningar för pensioner, PRI/FPG 25 20,5 19,6
Övriga avsättningar 26 6,1 5,2

26,6 24,8
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 44,3 17,2
Leverantörsskulder 201,0 173,0
Skulder till koncernföretag 535,4 857,0
Övriga skulder 66,0 60,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 136,5 102,1

983,1 1 210,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 794,9 1 618,9

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER – MODERFÖRETAGET
BELOPP I MKR 2002-12-31 2001-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 8,0 8,0
Företagsinteckningar 33,0 33,0

41,0 41,0

Ansvarsförbindelser
Garantiåtaganden. FPG/PRI 0,4 0,4
Hyresgaranti till förmån för koncernföretag 37,9 34,7
Övrigt till förmån för koncernföretag 10,7 2,2

49,0 37,3

BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET
BELOPP I MKR NOT 2002-12-31 2001-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 15
Programvara 19,5 19,7
Varumärken - 39,6
Hyresrätter 1,3 1,9
Goodwill 46,7 53,2

67,4 114,4
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 16 - 18,7
Inventarier 17 188,3 89,2
Pågående nyanläggningar 18 - 145,9

188,3 253,8
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 19 429,8 247,0
Fordringar hos koncernföretag 20 203,2 45,5
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0,2 0,2
Uppskjuten skattefordran 21 2,8 4,9

636,0 297,6
Summa anläggningstillgångar 891,7 665,8

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 350,8 348,3

350,8 348,3

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10,3 1,1
Fordringar hos koncernföretag 183,2 449,2
Övriga fordringar 228,1 18,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 127,1 131,7

548,7 600,9

Kassa och bank 3,7 3,9
Summa omsättningstillgångar 903,2 953,1
SUMMA TILLGÅNGAR 1 794,9 1 618,9
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRETAGET
2002-01-01 2001-01-01

BELOPP I MKR -2002-12-31 2001-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 87,3 -22,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 39,6 416,7

126,9 394,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 126,9 394,2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -3,0 16,0
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -393,0 -220,2
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 67,0 -33,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -202,1 157,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -11,0 -51,0
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar 60,0 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -97,1 -176,0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 197,1 -
Investeringar i finansiella tillgångar - -163,0
Avyttringar/minskning av finansiella tillgångar 31,4 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten 180,4 -390,0

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott - 240,0
Upptagna lån 21,0 -
Amortering av låneskulder - -7,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21,0 233,0

Årets kassaflöde -0,7 -
Likvida medel vid årets början 3,9 3,9
Kursdifferens i likvida medel 0,5 -
Likvida medel vid årets slut 3,7 3,9

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRETAGET
2002-01-01 2001-01-01

BELOPP I MKR -2002-12-31 -2001-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning 33,4 -
Erhållen ränta 29,3 17,8
Erlagd ränta -44,6 -46,7

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivning av tillgångar 200,0 416,4
Orealiserade valutakursdifferenser -0,3 -
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar -162,1 -0,7
Avsättningar till pensioner 1,0 1,0
Övriga avsättningar 1,0 -

39,6 416,7

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 3,7 3,9

3,7 3,9

Operativt kassaflöde
Rörelseresultat 144,7 42,9
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 33,4 417,4
Förändring i rörelsekapital -329,0 -237,2
Investeringar 149,0 -227,0
Operativt kassaflöde -1,9 -3,9

Nettolåneskuldens förändring
Nettolåneskuld vid årets början 844,8 880,2
Upptagande av nya räntebärande skulder 21,0 -
Amortering av räntebärande skulder - -7,0
Övriga förändringar i räntebärande skulder -315,5 0,1
Förändringar i avsättningar för pensioner 0,9 1,0
Investeringar i nya räntebärande tillgångar - -29,0
Orealiserad valutakursdifferens i räntebärande fordringar 0,7 -
Övriga förändringar i räntebärande tillgångar -158,5 -0,5
Förändring av likvida medel -0,2 -
Nettolåneskuld vid årets slut 393,2 844,8
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Belopp i Mkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen samt rekommendationer och allmänna råd från
normgivande organ. Under respektive rubrik redogörs för vilka
rekommendationer och allmänna råd som tillämpats. Redo-
visningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med räken-
skapsåret 2001, om ej annat anges nedan.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Koncernen och moderbolaget tillämpar RR 15 Immateriella 
tillgångar.

Dataprogram
Dataprogram som förvärvats av företaget är redovisade till
anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar.

Goodwill avseende butiksbeståndet
Goodwillinvesteringarna avser en långsiktig satsning på
ett utökat butiksbestånd. Förvärven innebär ökade
volymer och betydande samordningsfördelar i såväl
inköps- som distributions funktionerna. Avskrivnings-
tiden har fastställts till 10 år.

Varumärken
KappAhl AB köpte i början av 2001 samtliga varu-
märken av dotterbolaget MacCoy A/S. I anslutning
till att dotterbolaget avyttrades i slutet av 2002
gjordes även en nedskrivning av värdet på dessa
varumärken då framtida värde bedöms osäkert.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ur-
sprungliga anskaffningsvärden minskat med
restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över
tillgångens nyttjandeperiod och redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Nyttjandeperiod

Koncernen Moderföretaget
Förvärvade immateriella tillgångar
Varumärken - 10 år
Dataprogram 3 år 3 år
Hyresrätter 5 år 5 år
Goodwill 10 år 10 år

Nyttjandeperiod
Koncernen Moderföretaget

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

Lånekostnader 
Koncernen och moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets re-
kommendation (fortsättningsvis förkortat RR) 21 Låne-
kostnader.

Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de
hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.

Nedskrivningar
Koncernen och moderbolaget tillämpar RR 17 Nedskrivningar.
De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras
vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation
på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräk-
nas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjande-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om åter-
vinningsvärdet understiger det redovisade värdet.

Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassa-
flöden till en räntesats före skatt som är tänkt att beakta markna-
dens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den
specifika tillgången. För en tillgång som inte oberoende av andra
tillgångar genererar något  kassaflöde, beräknas återvinningsvärdet
för den kassagenererande enhet som tillgången tillhör.

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 balans-
dagens kurs i enlighet med RR 8 Redovisning av effekter av än-
drade valutakurser, med undantag för långfristiga monetära
mellanhavande med självständig utlandsverksamhet, där anskaff-
ningskurs används. 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 termins-

säkrats omräknas de till terminskurs oberoende av terminernas
löptid.

Varulager
Varulagret, värderat enligt RR 2 Varulager, är upptaget till det läg-
sta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen,
respektive verkligt värde. Verkligt värde utgörs av nettoförsälj-
ningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats.

Skatt
Företaget och koncernen tillämpar 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
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatt-
temässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas
baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjäm-
nade 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 koncernredovisningen delas däremot obeskattade
reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det
är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetal-
ningar i framtiden. Bedömningen baseras på maximalt fem års
prognosticerande skattebetalningar.

Avsättningar 
En avsättning redovisas i enlighet med RR 16. Avsättningar,
ansvarsförbindelser och eventualtillgångar i balansräkningen när
företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd
av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av
resurser krävs för att reglera  åtagandet och en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas enligt RR 11 vilket innebär att intäktsredovis-
ning sker i takt med att väsentliga risker och förmåner som är
förknippade med företagets varor överförts till köparen. All för-
säljning sker med vilkor om 30 dagars öppet köp. Intäkts-
redovisning sker vid försäljningstillfället oaktat öppet köp då
effekten av denna ej bedöms väsentlig.

Leasing - leasetagare 
RR 6:99 tillämpas innebärande att samtliga leasingkontrakt redo-
visas som operationell leasing.
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Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs
över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja
sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

Även i moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt
reglerna för operationell leasing.

Jämförelsestörande poster 
RR 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särkilda
händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras
inom respektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser
och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av
verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar,
nedskrivningar och omstruktureringskostnader.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisnings-
rådets rekommendation RR 1:00.

Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller in-
direkt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har
ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella
styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt
förvärvsmetoden.

Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag be-
traktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt
förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell
uppkommen  goodwill eller negativ goodwill.

Kurssäkring av kommersiella flöden
För säkringar av kontrakterade framtida valutaflöden
resultatredovisas kursdifferenser på säkringstransaktionen
samma period som underliggande flöde. Beräknat framtida nett-
toflöde av utländsk valuta, som säkrats med terminskontrakt per
2002-12-31, uppgår till 25 Mkr.

Omräkning av utländska dotterföretag
Valutaomräkning sker i enlighet med Redovisningsrådets rekom-
mendation nr 8. 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. Upp-
komna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.

Vid avyttring av självständigt bedriven utlandsverksamhet,
realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräk-
ningsdifferenserna efter avdrag för eventuell valutasäkring, i
koncernens resultaträkning.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i
enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp.

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren
och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån
nedskrivning ej erfordras.

Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det
innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera
koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinst-
medel efter avdrag för dess skatteeffekt.

Byte av redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2002 tillämpas följande rekomm-
mendationer från Redovisningsrådet: RR 1:00
Koncernredovisning, RR 15 Immateriella tillgångar, RR 16
Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar, RR 17
Nedskrivningar, RR 19 Verksamheter under avveckling, RR 21
Lånekostnader samt RR 23 Upplysningar om närstående.

Byte av redovisningsprinciper har inte inneburit någon effekt
på resultat och ställning utan endast utökande tilläggs-
upplysningar.

Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet,
org nr 700201-1693, med säte i Stockholm.

Närstående 
Närståenderelationer som innebär ett bestämmande inflytande.

Koncernen
Koncernen står under ett bestämmande inflytande från 
Kooperativa Förbundet.

Moderföretaget
Utöver de närståenderelationer som anges för koncernen har
moderföretaget närståenderelationer som innefattar ett
bestämmande inflytande med sina dotterföretag, se not 3.

Närståendetransaktioner

Koncernen
I början av 2003 har verksamheten i dotterbolaget Vestfold
Logistikksenter AS avyttrats till Total Logistik Sweden AB,
KappAhls vice VD Paul Frankenius är delägare och
styrelseledamot i det köpande bolaget och har därför inte
deltagit i nämnda affärshändelse. Total Logistik Sweden AB är
därefter leverantör till KappAhl av logistiktjänster inom kosmetik,
i Norge.

Vad gäller löner och andra ersättningar, kostnader och
förpliktelser som avser pensioner och liknande förmåner, avtal
avseende avgångsvederlag samt lån till styrelse och VD, se not 3.

Moderföretaget

Se koncernen.
NOT 1   
NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

2002-01-01 2001-01-01
- 2002-12-31 - 2001-12-31

Koncernen
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 2 030,0 2 492,4
Danmark 163,6 163,1
Finland 383,4 377,6
Norge 1 155,1 1 059,7
Polen 116,0 95,5
Tjeckien 20,4 6,5

3 868,5 4 194,8

NOT 2
KOSTNAD SÅLDA VAROR

Koncernen
I KappAhl AS har under 2002 kostnad sålda varor reducerats
med ett belopp uppgående till 11 Mkr avseende moms
hänförligt till räkenskapsåret 2001.

NOT 3  
ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN 
TILL STYRELSE OCH REVISORER

Medelantalet anställda
2002-01-01 varav 2002-01-01 varav

- 2002-12-31 män - 2002-12-31 män

Moderföretaget
Sverige 1 470 13% 1 557 13%

Totalt i moderföretaget 1 470 13% 1 557 13%

Dotterföretag
Sverige - 0% 322 2%

Asien 55 49% 49 53%

Danmark - 0% 194 1%

Finland 274 3% 271 4%

Norge 592 10% 737 15%

Polen 139 14% 112 18%

Tjeckien 19 11% 7 0%

Totalt i dotterföretag 1 079 12% 1 692 12%

Koncernen totalt 2 549 13% 3 249 12%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2002-01-01 2001-01-01
- 2002-12-31 - 2001-12-31

Löner och Sociala Löner och Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 358,3 163,8 351,9 144,8
(varav pensionskostnad) 1) 35,8 1) 28,9

Dotterföretag 251,2 75,5 353,4 99,9
(varav pensionskostnad) 20,7 24,4

Koncernen totalt 609,5 239,3 705,3 244,7

(varav pensionskostnad) 1) 56,5 1) 53,3

1) Av moderföretagets/koncernens pensionskostnader avser 4,3
(0,4) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 1,4 (f.å. 0).

Moderbolaget hade f.å. ett underskott i Konsumentkoopera-
tionens Pensionsstiftelse (KP) på 0,2 MKr som ej kostnadsfördes
(i år 0).

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

2002-01-01 2001-01-01
- 2002-12-31 - 2001-12-31

Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget
Sverige 8,1 352,3 3,6 348,3
(varav tantiem o.d.) - 18,5 - 16,9

Moderföretaget totalt 8,1 352,3 3,6 348,3
(varav tantiem o.d.) - 18,5 - 16,9

Dotterföretag i Sverige - - 1,0 76,8

Dotterföretag utomlands
Asien 1,3 11,0 1,3 9,7
Danmark 6,8 46,2 2,4 39,9
Finland 1,3 52,6 1,2 51,0
Norge 4,9 176,1 2,6 158,4
Polen 1,2 10,2 1,0 7,5
Tjeckien - 1,3 - 0,6
Dotterföretag totalt 15,5 297,4 9,5 343,9
Koncernen totalt 23,6 649,7 13,1 692,2

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har vissa ledande befatt-
tningshavare 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 1 739 746
Andra uppdrag 354 260
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NOT 4  
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

2002-01-01 2001-01-01
- 2002-12-31 - 2001-12-31

Koncernen
Försäljning varumärket "Kicks" 60,0 -
Försäljning fastighet 
Distributionscentral Mölndal 88,3 -
Nedskrivning av goodwill i MacCoy A/S - -23,7
Nedskrivning avseende 
goodwill i KappAhl AS - -48,4

148,3 -72,1
Moderföretaget
Försäljning varumärket "Kicks" 60,0 -
Försäljning fastighet 
Distributionscentral Mölndal 88,3 -

148,3 -

NOT 5   
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Koncernen
Realisationsvinst vid försäljning av
anläggningstillgångar - 0,8

- 0,8
Moderföretaget
Serviceavgifter från koncernbolag 77,4 78,1

77,4 78,1

NOT 6   
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Koncernen
Avyttring MacCoy A/S -4 -

-4 -

NOT 7   
AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Programvara -15,3 -10,4
Hyresrätter -0,6 -0,8
Goodwill -42,5 -51,6
Byggnader och mark -4,1 -2,8
Inventarier -105,5 -112,6

-168,0 -178,2

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor -24,8 -15,3
Försäljningskostnader -122,6 -136,1
Administrationskostnader -20,6 -26,8

-168,0 -178,2

Moderföretaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Programvara -15,0 -15,0
Hyresrätter -0,6 -0,6
Goodwill -5,7 -5,8
Byggnader och mark -4,0 -2,8
Inventarier -43,8 -35,9

-69,1 -60,1

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor -18,6 -3,9
Försäljningskostnader -32,0 -26,5
Administrationskostnader -18,5 -24,8

-69,1 -55,2

Nedskrivningar fördelade per tillgång
Varumärken -39,6 -

-39,6 -

Nedskrivningar fördelade per funktion
Administrationskostnader -39,6 -

-39,6 -

NOT 8
LEASINGAVGIFTER AVSEENDE 
OPERATIONELL LEASING

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Koncernen
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter 1,9 2,7
Variabla avgifter - -
Totala leasingkostnader 1,9 2,7

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 1,9 2,7
Mellan ett och fem år 3,8 5,6

5,7 8,4

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Moderföretaget
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter 1,5 1,5
Variabla avgifter - -
Totala leasingkostnader 1,5 1,5

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende 
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 1,5 1,5
Mellan ett och fem år 2,4 3,2

3,9 4,6

NOT 9
LOKALKOSTNADER

Rörelseresultat har belastats med 490 Mkr (471) avseende kon-
cernens kostnader för hyrda lokaler. För moderbolaget är mot-
svarande kostnader 210 Mkr (197).

De hyror som bolaget betalar är till stor del omsättningsba-
serade 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.

Under 2003 tillkommer hyreskostnader för den tidigare ägda
Distributionscentralen i Mölndal, vilka kommer att öka de årliga
hyreskostnaderna med ca 20 Mkr (total kostnad under avtalade
15 år 450 Mkr).

NOT 10
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Utdelning 33,4 308,2
Realisationsresultat vid 
avyttring av andelar 13,0 -
Nedskrivningar -88,5 -344,7

-42,1 -36,5

NOT 11
RÄNTEINTÄKTER

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Koncernen
Övrigt 4,1 6,7

4,1 6,7
Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag 29,3 17,8

29,3 17,8

NOT 12  
RÄNTEKOSTNADER

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Koncernen
Räntekostnader, koncernföretag -30,3 -44,0
Övrigt -25,2 -31,2

-55,5 -75,2
Moderföretaget
Räntekostnaderr, koncernföretag -30,3 -44,0
Övrigt -14,3 -2,7

-44,6 -46,7

NOT 13   
BOKSLUTSDISPOSITIONER, ÖVRIGA

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Skillnad mellan bokförd avskrivning 
och avskrivning enligt plan

Byggnader och mark 3,8 -
Inventarier -32,4 -

-28,6 -

NOT 14
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Koncernen
Aktuell skattekostnad (-)
Periodens skattekostnad -39,0 -
Justering av skatt hänförlig till tidigare år - -

- 39,0 -

Uppskjuten skattekostnad (-) 
skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader 54,4 25,1
Uppskjuten skatteintäkt i under 
året aktiverat skattevärde i 
underskottsavdrag -41,7 9,7
Uppskjuten skattekostnad till följd 
av utnyttjande av tidigare aktiverat 
skattevärde i underskottsavdrag -2,4 1,7
Övrig uppskjuten skatt hänförbar
till omprövning av redovisade
skattefordringar. -61,6 -24,8

-51,2 11,7
Totalt redovisad skattekostnad 
i koncernen -90,2 11,7

2002-01-01 2001-01-01
-2002-12-31 -2001-12-31

Moderföretaget
Aktuell skattekostnad (-) /skatteintäkt (+)
Periodens skattekostnad /skatteintäkt -39,0 0,9
Justering av skatt hänförlig till tidigare år - -

-39,0 0,9

Uppskjuten skattekostnad (-)
Uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader -0,1 -5,1
Uppskjuten skattekostnad till följd av 
utnyttjande av tidigare aktiverat 
skattevärde i underskottsavdrag -2,0 0,1

-2,1 -5,0
Total redovisad skattekostnad 
i moderföretaget -41,1 -4,1
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2002-01-01 2001-01-01
Avstämning av effektiv skatt -2002-12-31 -2001-12-31
Koncernen
Resultat före skatt 18,3 -265,3
Skatt enligt gällande 
skattesats för moderföretaget -5,1 74,3
Effekt av andra skattesatser 
för utländska dotterbolag 0,5 0,0
Avskrivning av koncernmässig goodwill - -7,9
Andra icke avdragsgilla kostnader -0,5 -95,4
Ej skattepliktiga intäkter - 91,6
Ökning av underskottsavdrag utan mot-
svarande aktivering av uppskjuten skatt - -23,1
Utnyttjande av tidigare aktiverade
underskottsavdrag -2,2 -0,1
Omvärdering av uppskjuten 
skattefordran -82,2 -24,8
Försäljning av aktier, skillnad
red.resultat/skattem.res 2,7 -
Övrigt -3,4 -2,9
Redovisad effektiv skatt -90,2 11,7

2002-01-01 2001-01-01
Avstämning av effektiv skatt -2002-12-31 -2001-12-31

Moderföretaget
Resultat före skatt 58,7 -22,5
Skatt enligt gällande 
skattesats för moderföretaget -16,4 6,3
Ej avdragsgilla kostnader -36,4 -97,0
Ej skattepliktiga intäkter 9,4 91,7
Utnyttjande av tidigare aktiverade
underskottsavdrag -2,2 -
Försäljning aktier, fastighet och bostadsrätt 2,7 -
Övrigt 1,9 -5,1
Redovisad effektiv skatt -41,1 -4,1

Skatteposter som redovisats
direkt mot eget kapital 2002-12-31 2001-12-31

Koncernen
Uppskjuten skatt i lämnade koncernbidrag 39 - 

39 - 
Moderföretaget
Uppskjuten skatt i erhållna/
lämnade koncernbidrag 39 -1

39 -1

NOT 15   
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Programvara Koncern Moderföretag

Förvärvad

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 41,9 40,2
Nyanskaffningar 11,2 11,0
Avyttringar och utrangeringar -3,6 -3,6
Omräkningsdifferens -0,1 -
Omklassificeringar 5,7 5,7 
Vid årets slut 55,1 53,3

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -21,8 -20,5
Avyttringar och utrangeringar 1,6 1,6
Omräkningsdifferens 0,1 -
Årets avskrivning enligt plan -15,3 -15,0
Vid årets slut -35,4 -33,9
Redovisat värde 
vid periodens början 20,1 19,7
Redovisat värde vid 
periodens slut 19,7 19,5

Hyresrätter Koncern Moderföretag

Förvärvad

Ackumelerande anskaffningsvärde
Vid årets början 20,7 16,6
Avyttringar och utrangeringar -4,0 -
Vid årets slut 16,7 16,6

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -16,2 -14,7
Avyttringar och utrangeringar 1,4 -
Årets avskrivning enligt plan -0,6 -0,6
Vid årets slut -15,4 -15,3
Redovisat värde 
vid periodens början 4,5 1,9
Redovisat värde 
vid periodens slut 1,3 1,3

Goodwill Koncern Moderföretag

Förvärvad

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 534,2 60,2
Avyttringar och utrangering -28,1 -0,6
Omräkningsdifferens 30,7 -
Vid årets slut 536,8 59,6

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -86,8 -7,0
Avyttringar och utrangeringar 16,0 -0,1
Omräkningsdifferens -4,3 -
Årets avskrivning enligt plan -42,5 -5,8
Vid årets slut -117,6 -12,9

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -72,8 -
Omräkningsdifferens -3,8 -
Vid årets slut -76,6 -
Redovisat värde 
vid periodens början 374,6 53,2
Redovistar värde 
vid periodens slut 342,6 46,7

Varumärken Koncern Moderföretag

Förvärvad

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början - 39,6
Vid årets slut - 39,6

Ackumelerande nedskrivningar
Vid årets början - -
Årets nedskrivningar - -39,6
Vid årets slut - -39,6
Redovisat värde 
vid periodens början - 39,6
Redovisat värde 
vid periodens slut - -

Totala immateriella tillgångar Koncern Moderföretag

Förvärvad

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 596,8 156,6
Nyanskaffning 11,2 11,0
Avyttringar ochutrangeringar -35,7 -4,2
Omräkningsdifferens 30,6 -
Omklassificeringar 5,7 5,7
Vid årets slut 608,6 169,1

Ackumelerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -124,8 -42,2
Avyttringar och utrangeringar 19,0 1,5
Omräkningsdifferens -4,2 -
Årets avskrivning - 58,4 -21,4
Vid årets slut -168,4 -62,1

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -72,8 -
Omräkningsdifferens -3,8 -
Årets nedskrivningar - -39,6
Vid årets slut -76,6 -39,6
Redovisat värde 
vid periodens början 399,2 114,4
Redovisat värde 
vid periodens slut 363,6 67,4

NOT16
BYGGNADER OCH MARK

Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 91,6 86,8
Nyanskaffningar 14,7 14,7
Avyttringar och utrangeringar -126,0 -126,0
Omklassificering 19,8 24,5
Omräkningsdifferens m.m. -0,1 -
Vid årets slut 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -68,3 -68,1
Avyttringar och utrangeringar 24,2 24,2
Omklassificeringar 48,3 47,9
Årets avskrivningar enligt plan -4,2 -4,0
Vid årets slut 0,0 0,0
Redovisat värde 
vid periodens slut - -

NOT 17   
INVENTARIER

Koncern Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 912,3 282,3
Nyanskaffningar 123,4 78,2
Avyttringar och utrangeringar -54,5 -51,2
Omklassificering -69,3 115,7
Omräkningsdifferens 14,0 -
Vid årets slut 925,9 425,0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -605,2 -193,1
Avyttringar och utrangeringar 48,4 48,0
Omklassificering 77,9 -47,9
Omräkningsdifferens -11,8 0,1
Årets avskrivning enligt plan 
på anskaffningsvärden -105,5 -43,8
Vid årets slut -596,2 -236,7

Ackumulerade nedskrivningar
Omklassificering -0,2 -
Vid årets slut -0,2 -
Redovisat värde 
vid periodens slut 329,7 188,3

NOT 18   
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncern Moderföretag

Vid årets början 145,9 145,9
Omklassificeringar -145,9 -145,9
Redovisat värde 
vid periodens slut - -
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NOT 19   
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2002-12-31 2001-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 640,0 505,6
Inköp 269,5 134,4
Försäljning -100,3 -
Vid årets slut 809,2 640,0

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -393,0 -48,3
Försäljning 82,8 -
Årets nedskrivningar (1) -69,3 -344,7
Vid årets slut -379,5 -393,0
Redovisat värde 
vid periodens slut 429,8 247,0

(1) Årets nedskrivningar redovisas i resultaträkningen på raden
“Resultat från andelar i koncernföretag”
Årets nedskrivningar avser aktier i Vestfold Logistikksenter AS i
Norge samt KappAhl Czech Republic,Tjeckien,

Spec av moderföretagets och koncernens 
innehav av andelar i koncernföretag

Antal Andel Bokfört
Dotterföretag / Org nr./ Säte andelar i % (1) värde

KappAhl OY,
460.230, Finland 200 100 0,3
KappAhl Åland AB,
1737564-2 Mariehamn 100 100 -
KappAhl AS,
947659138, Norge 24 100 100 414,7
KappAhl Sp. z o.o,
526-22-60-963Polen 10 000 100 14,0
KappAhl Czech Republic s.r.o.,
26447142,Tjeckien 10 000 100 0,7
KappAhl Far East,
438724, Hong Kong 99 99,0 0,0
Vestfold Logistikksenter AS,
830400672 Norge 8 639 100 100 -
Detaljhandel Logistik AB 
556636-2132 Sverige 1000 100,0 0,1

429,8

NOT 20   
FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 45,5
Tillkommande fordringar 181,0
Reglerade fordringar -0,3
Nedskrivningar av kapitallån -19,2
Årets omräkningsdifferenser -3,8
Redovisat värde 
vid periodens slut 203,2

Av totala fordringar koncernföretag avser 63 Mkr kapitallån till
KappAhl OY

NOT 21   
UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Uppskjuten Uppskjuten 
Koncern -2002-12-31 skattefordran skatteskuld Netto

Maskiner och inventarier - 13,9 -13,9
Underskottsavdrag 20,0 - 20,0

20,0 13,9 6,1
Kvittning - - -
Netto uppskjuten skattefordran 20,0 13,9 6,1

Ej redovisad uppskjuten skattefordran uppgår till 114 Mkr varav
93 Mkr är hänförlig till underskottsavdrag.

Av redovisad uppskjuten skattefodran är 12 Mkr hänförlig till
KappAhl AS i Norge, där nyttjandetiden är begränsad till 10 år
from respektive taxeringsår då förlust uppstår (här 2003).

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

Fastigheter, maskiner 
och inventarier 4,5 8,1 -3,6
Avsättningar 0,2 3,2 -3,0
Omsättningstillgångar 8,0 - 8,0
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 hänförligt till underskottsavdrag.

Uppskjuten Uppskjuten 
Moderföretaget -2002-12-31 skattefordran skatteskuld Netto

Underskottsavdrag 2,8 - 2,8
2,8 - 2,8

Kvittning - - -
Netto uppskjuten skattefordran 2,8 - 2,8

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

Övrigt 0,1 - 0,1
Underskottsavdrag 4,8 - 4,8

4,9 - 4,9
Kvittning -
Netto uppskjuten skattefordran 4,9 - 4,9

NOT 22   
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

Koncern Moderföretag

Föutbetalda hyror 53,0 52,0
Övriga poster 91,8 75,1

144,8 127,1

NOT 23   
EGET KAPITAL Aktie- Bundna Fritt eget

kapital reserver kapital

Koncernen
Vid årets början 6,0 19,8 154,1
Koncernbidrag - - -139,2
Skatteeffekt på koncernbidrag - - 39
Erhållna aktieägartillskott - - 455,3
Förskjutning mellan bundet 
och fritt kapital - 42,4 -42,4
Årets resultat - - -72,0
Årets valutakursdifferens - - 18,5
Vid årets slut 6,0 62,2 413,3

Aktie- Reserv- Fritt eget
kapital fond kapital

Moderföretaget
Vid årets början 6,0 1,2 355,6
Erhållna Aktieägartillskott - - 455,3
Koncernbidrag - - -139,2
Skatteeffekt på koncernbidrag - - 39,0
Årets resultat - - 17,7
Vid årets slut 6,0 1,2 728,4

NOT 24   
ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTÖVER PLAN

2002-12-31 2001-12-31

Byggnader och mark - 3,8
Maskiner och inventarier 49,7 17,4

49,7 21,2

NOT 25   
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER 

Koncern Moderföretag

PRI/FPG 20,5 20,5
Övriga avsättningar för pensioner 35,9 -

56,4 20,5

Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI 20,5 20,5

Ställda säkerheter 
för pensionsförpliktelser Inga Inga

NOT 26   
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Koncern Moderföretag

Skulder till kunder med 
Medmera-kort 6,1 6,1
Butiksavveckling 12,0 -

18,1 6,1

NOT 27   
REMBURSLIMIT
Bolaget har en limit i bank för utestående remburser till ett
värde av 300 Mkr (300).

NOT 28   
UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncern Moderföretag

Upplupna löner och semesterlöner 117,9 71,7
Upplupna sociala avgifter 44,8 43,4
Övriga poster 58,0 21,4

220,7 136,5
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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 räkenskapsåret 2002. 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 koncernredovisningen. 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 ersättningss-

skyldig 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 17 mars 2003

KPMG

Karl-G Giertz Ulf Careland
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Håkan Westin

Christian W Jansson
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Magnus Håkansson

Rose-Marie Zell-Lindström ej med på bild
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