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För tredje året i rad redovisar KappAhl vinst och bryter 
200-miljonerkronorsvallen med rekordresultatet 223 
miljoner kronor (120 Mkr). Försäljningen har fortsatt uppåt 
på alla affärsområden och under hösten blev KappAhl ny 
marknadsledare inom svensk klädhandel. Från december 
2003 till december 2004 ökade marknadsandelen från 7,3 till 
7,9 procent på totalförsäljningen (enligt GfK.). På damsidan 
var ökningen nära 21 procent (från 6,7 till 8,1 procent). 
– Vi känner att våra kunder gillar oss mer och mer, säger
Christian W. Jansson. De uppskattar vårt erbjudande och 
kommer regelmässigt tillbaka och handlar. Jag tror också 
att tydligheten i vår kundbild har gjort kunden väsentligt 
mycket tryggare. Det framgår klart vad KappAhl står för 
och att vi vänder oss till kvinnor i åldern 30-50 år med man 
och barn. 
 Paul Frankenius, vVD, menar att det tagit mycket tid 
internt att nå dit, men att det är tack vare uthålligheten 
som medarbetarna i hela företaget har en bra bild av KappAhl-
kunden. Nu är uppdraget att se till att den kunden får ett 
mode som passar henne.
 Något som hela klädbranschen tydligt fått känna av är att 
kunderna ställer allt högre krav på ett ständigt nyhetsflöde. 
Plaggens livslängd förkortas redan i butik och därför krävs 
en hög omsättningshastighet, vilket KappAhl klarat väl. 
– Tidigare var det bara att sänka priset så såldes plagget 
förr eller senare, idag måste vi göra prisnedsättningar 
direkt, säger Christian W. Jansson. Vi har inte råd att låta 
varor bli hängande. 
 Mot den bakgrunden har KappAhl under 2004 ägnat 
mycket tid åt att effektivisera upphandlingen; priser, kvalitet 
och ledtider. Medarbetare från huvudkontoret har placerats 
på inköpskontoren ute i världen, vilket har gjort stor nytta 
bland annat genom att öka förståelsen mellan KappAhl och 
leverantörerna. 
– Vi har uppnått en högre leveranssäkerhet i år genom att 
vara tydligare och mer precisa i våra krav än tidigare, berättar 
Paul Frankenius.
– Även internt har vi minskat toleransen mot fel, säger 
Christian W. Jansson. Genom vår distributionscentral  
snurrar närmare 50 miljoner plagg om året, eller nästan  
200 000 per dag, och även om 99 procent hamnar rätt så  
kommer 2000 plagg inte dit de ska. Det är för många, så  
vi ska fortsätta jobba på det trots att det är svårt att nå  
100 procent rätt med de volymer vi hanterar. 

Under året har KappAhl återerövrat centrala Göteborg 
genom att överta välkända Gillblads lokaler på Kungs-
gatan mitt i city. 2004 har överhuvudtaget varit de stora 
nyöppningarnas år för KappAhl, som presenterat stora 
centralt belägna butiker även i Stockholm och Helsingfors. 
Christian W. Jansson berättar att man nästa år vill öppna  
ett väsentligt antal nya butiker.
– Vi vill gärna ge fler konsumenter möjlighet att ta del av 
vårt erbjudande. Bromsklossen är tillgången på lokaler i 
rätt lägen. Vi är mycket sparsmakade och kommer bara att 
öppna där vi är säkra på att nå rätt kundströmmar. 
 Att KappAhl förvärvats av Nordic Capital och Accent 
Equity Partner innebär ingen förändring vad gäller det 
framgångsrika samarbetet med Coop/MedMera-kortet i 
Sverige, det norska NKL-kortet eller Ykkösbonus i Finland. 
 KappAhls företagsledning har under året formulerat en 
ny affärskultur där värdeorden är våga vilja vinna, enkelhet, 
tydlighet, tempo.
– En företagskultur är inget självändamål utan snarare ett 
sätt att beskriva vad vi håller på med, menar Christian W. 
Jansson. KappAhl har en fundamentalt väl fungerande 
affärsmodell som vi inte ska pilla på. Däremot ska vi peta  
i detaljerna runt den för att bli ännu bättre. Det gäller att 
få alla att förstå att vi aldrig kommer i mål, att vi hela tiden 
måste slita för att nå ännu lite längre.

2004 HAR VARIT ETT STORARTAT ÅR FÖR KAPPAHL, KONSTATERAR VD CHRISTIAN W. JANSSON. VI GÖR EN VINST 

PÅ VÄSENTLIGT ÖVER 200 MILJONER KRONOR, BLIR MARKNADSLEDANDE INOM SVENSK KLÄDHANDEL OCH ÖPPNAR 

STORA CITYBUTIKER I GÖTEBORG OCH STOCKHOLM.
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KappAhls målgrupp är kvinnor mellan 30 och 50 år med man 
och barn. Majoriteten av kunderna är runt 40 år. Det handlar 
om en stor grupp klädintresserade kvinnor som andra aktörer 
inte verkar särdeles intresserade av, men som tillsammans 
spenderar stora summor när de handlar till sig själva, sina 
män och barn. Därför har KappAhl koncentrerat sig ännu 
mer på denna kund och vet nu det mesta om henne. Bland 
annat vad hon handlar, när hon gör det och hur mycket 
pengar hon lägger. Att hon tycker om bekväma kläder som 
fungerar i vardagen och kan användas mer än en säsong. 

Att hon vill känna sig modern och välklädd men inte har 
behov av att vara supertrendig eller först med det allra 
senaste. 
 KappAhls affärsidé är prisvärt mode för många människor. 
Redan idag är vi bland de största i Norden på damkläder. 
Målet är att också bli Nordens ledande och mest lönsamma 
modekedja för målgruppen. Det ska vi bli genom att fort-
sätta att tillgodose våra kunders behov av aktuellt och 
prisvärt mode.

ANDRA FÅR SLÅSS OM DE YNGRE KUNDERNA. MARKNADSMÄSSIGT FINNS DET EN OUTNYTTJAD JÄTTEPOTENTIAL 

HOS 40+ KUNDERNA, SOM VISSERLIGEN INTE HANDLAR LIKA MYCKET PER PERSON SOM DE YNGRE MEN I GENGÄLD 

ÄR SÅ MÅNGA FLER. 



Vägen från idé till kundens påse är lång, men kunskapen 
om kunden gör arbetet lättare för dem som bestämmer vad 
som ska finnas i KappAhls butiker. Tillgången på information 
om trender och nyheter är densamma för alla marknadens 
aktörer, så det handlar mycket om fingertoppskänsla för  
att avgöra när tajmingen är rätt för KappAhls kunder. Vissa 
modeföreteelser kan sorteras bort direkt eftersom de inte 
stämmer med målgruppen. Dit hör till exempel extremt 
kortkort och tajta toppar som visar magen. Men det är lika 
viktigt att alltid ha några spjutspetsar i sortimentet, så att 
kunderna känner att KappAhl är med i modebilden och  
vet vad som gäller. Hösten 2004 har ponchon varit en  
sådan fullträff, som sålt lika bra till 15-åriga tjejer som  
till deras mormödrar. 

– Det första vi gör inför varje ny kollektion är att samla på 
oss trendinformation, berättar Gabrielle Grennard, Carina 
Ekman och Daniel Landström, designers på KappAhl. 
Resor är ett viktigt inslag i trendspaningen och oftast åker 
designers och inköpare tillsammans. På mode- och tyg-
mässor får de idéer och chans att känna på kvaliteter och 
material. Av storstäderna är London favoritresmålet. Gatans 
puls och livet i butiker och caféer inspirerar lika mycket 
som företeelser från film- och musikvärlden. Alla möjliga 
intryck från vardagen lagras också i idébanken.  
Carina Ekman, som designar barnkläder, tycker att MTV 
och internet är oumbärliga och hon kollar också in sin  
målgrupp på stan.

KAPPAHL SKAPAR INTE MODET, MEN VI FÅNGAR DET SOM LIGGER I LUFTEN OCH GÖR NÅGOT BRA AV DET 
FÖR VÅRA KUNDER. DESIGNERS, INKÖPARE OCH AFFÄRSOMRÅDESCHEFER SAMARBETAR NÄRA OCH INTENSIVT FÖR 

ATT OMVANDLA AKTUELLA TRENDER OCH IMPULSER TILL LOCKANDE PLAGG.
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Daniel Landström blev jätteinspirerad av ett besök hos en 
jeanstillverkare.
– Jeans har varit en storsäljare i år, så därför åkte jag och en 
inköpare iväg till fabriken i Turkiet. Där jobbade vi, tog 
fram prover och testade. Vi lärde oss en rad begrepp som 
gör det mycket lättare för oss och den här leverantören att 
kommunicera framöver. Det blev också tydligare för oss 
vad som går att göra och vad som inte funkar. Den resan 
var mer värd än hur många flashiga butikbesök som helst.
 Designers och inköpare som reser tillsammans ser samma 
saker med olika ögon och kan jämföra sina intryck direkt. 
Därför är en del av tankearbetet redan klart när de åter-
vänder hem. Vid speciella trend- och tendensdagar presen-
teras deras intryck och idéer för resten av arbetsgruppen. 

Sedan arbetar varje affärsområde vidare för sig. Säsongen 
bryts ner i kortare perioder, man ser bland annat hur många 
plagg som behöver säljas för att klara budgeten och stämmer 
av mot planerade kampanjer. När det teoretiska arbetet är 
klart tar det kreativa vid igen. Men en ny kollektion börjar 
inte från noll. Det finns ett grundsortiment som hela tiden 
utvecklas, förbättras och uppdateras. Man tänker alltid kund 
före produkt, så när de senaste modeföreteelserna hakas på 
sker det varsamt, de ”kappahliseras” för att varken bli för 
tonåriga eller för tantiga. Kundernas smak och behov styr, 
och de vill ha moderna plagg som framhäver deras bästa 
sidor. Och så gillar de färg.
– Hittar man bara rätt färger, är man en bra bit på väg i  
jobbet, säger Gabrielle Grennard.

    »Designers och inköpare som 
reser tillsammans ser samma saker 
      med olika ögon.«



– Vi har hållit fast vid vår målgrupp och det är därför det 
har gått så bra i år, förklarar Mari Svensson, inköpsdirektör. 
Design, produktutveckling och säljplanering är navet i hela 
inköpsverksamheten och allt annat är bortrationaliserat. 
– Det kräver ett nära samarbete mellan affärsområdena, 
marknadsavdelningen och försäljningsorganisationen, så  
att alla vet vad det är vi ska driva och hur vi ska ta oss fram. 

Vi måste leva upp till vårt löfte att hela familjen ska kunna 
köpa kläder på KappAhl. 
 Redan på designstadiet gäller det att tänka koordinerat 
och ha en bild av hur plaggen kan exponeras så inspir-
erande som möjligt i butik. Kunderna är bekväma och  
har ont om tid, de vill gå in i butiken och snabbt hitta  
kombinationer som passar ihop oavsett om det gäller  

DET FINNS ALLTID EN MARKNAD, OM ÄN LITEN, FÖR DE ALLRA HETASTE NYHETERNA, MEN KAPPAHL HAR VALT ATT 
VÄNDA SIG TILL EN MÅLGRUPP SOM INTE KÖPER VAD SOM HELST BARA FÖR ATT DET RÅKAR VARA INNE. ETT MED-

VETET ARBETE FÖR ATT BYGGA UPP RÄTT SORTIMENT OCH KOMMA MED ATTRAKTIVA ERBJUDANDEN ÄR DÄRFÖR NÖDVÄNDIGT.

dam-, herr- eller barnkläder. Helhetssynen måste därför 
finnas med från början och det underlättas av att KappAhl 
har alla sorters kläder: gå till jobbet-kläder, vardags-, fest- 
och ytterplagg samt underkläder.
 KappAhl bedriver ett intensivt kampanjarbete där det 
gäller att formulera tydliga erbjudanden som kunden lätt 
kan ta till sig. I produktutvecklingsprocessen läggs därför 

mycket möda på att finna rätt varor till kampanjerna. 
 Årets välklädda mode har passat KappAhl perfekt.
– Vi har helt enkelt varit bättre än konkurrenterna och 
dominerat marknaden på det dressade modet , säger  
Mari Svensson.



14

Vad köper en kvinna helst när hon är sugen på något nytt? 
En topp förstås, gärna i en glad färg. Det är ett lätt sätt att 
förnya sig för en liten peng. 
– Vi har ungefär ettusen olika toppar per år i sortimentet, så 
det går alltid att hitta något nytt och roligt, berättar Carina 
Ladow, en av affärsområdescheferna på dam. Trikå är en av 
de mest lönsamma varugrupperna och KappAhl är marknads-
ledande på området, med upp mot 15 procent av den svenska 
marknaden vissa månader (enligt GfK).
 Accessoarer är en annan varugrupp på rejäl frammarsch. 
Med en ny modeaccessoar kan plagg i garderoben uppdat-
eras utan större kostnad.
 Årets välklädda men ändå bekväma mode har åstadkommit 
ett jättelyft för två varugrupper – kavajen och jeansen. 
– Kavajen är årets absoluta storsäljare och jeans har gått 
strålande på både dam, herr och barn och även dragit med 
sig annan försäljning som toppar, tröjor, skjortor och t-shirts. 
Byxor har överhuvudtaget sålt bra ända sedan det stora 

passformsprojektet genomfördes. Kunderna upptäckte 
snabbt att KappAhls byxor sitter perfekt och försäljningen 
bara ökar. Det har den även gjort på XLNT, KappAhls eget 
varumärke för damkläder i storlek 42 till 56, där jeans, byxor, 
trikå och kavajer många gånger sålt slut. 
 Ett annat glädjeämne är festkläder, där KappAhl satsar 
rejält och dominerar marknaden i oktober, november och 
december. Kunderna vet att de hittar sin festtopp eller 
festklänning i KappAhl-butiken. Huvuddelen av de kläder 
som säljs är ändå plagg som ska fungera i vardagen; både  
på jobbet och fritiden. 
– Vår kund är modeintresserad utan att tillhöra de allra 
trendigaste och hon vill absolut inte klä sig trist. Hon faller 
ofta för en ny färg och för att hjälpa henne med styling 
använder vi både skyltdockor och vissa butiksytor, säger 
Carina Ladow. Vi har jättemycket att ge men det finns 
fortfarande kvinnor som inte har upptäckt oss. Jag tror de 
kommer nästa år, då blir vi nersprungna!

KLÄDER ÄR FÄRSKVARA OCH NYHETERNA RULLAR IN TILL KAPPAHL VARJE DAG ÅRET OM. DET BETYDER 

ATT DEN ABSOLUT STÖRSTA DELEN AV SORTIMENTET BESTÅR AV AKTUELLA MODENYHETER. BARA 15 PROCENT ÄR 

BASVAROR SOM FINNS HELA ÅRET.



– Vissa modeföreteelser har sålt väldigt, väldigt bra, säger 
Thommy Bäcklin, affärsområdeschef på herr. Om det beror 
på att vi har modemedvetna kunder eller på att de inspi-
reras av vad de ser i våra butiker får vara osagt. 
 Satsningen på Madison Avenue, med plagg för den väl-
klädde mannen, har slagit väl ut. Kollektionen består av 
kläder som är snygga och användbara i många sammanhang 
utan att vara alltför formella. Det är främst varugrupperna 
blazer, skjortor och byxor som har ökat stort under året.
 Framgångarna för U.S. Polo Association har fortsatt och 
särskilt skjortor har sålt enormt bra under hösten. 
 När det gäller Redwood, KappAhls lediga fritidsmode, 
har jeanssatsningen fungerat över förväntan. Även försälj-
ningen på andra 5-ficksbyxor har ökat.

– Jacksäsongen har varit smått otrolig, i stort sett har alla 
jackor sålts trots det varma och blöta höstvädret. Vi har ett 
brett sortiment av jackor till skillnad från de flesta andra 
klädkedjor. Det är en varugrupp som är svår att få lönsam, 
men KappAhl-kunden betalar gärna för rätt jacka. Fest-
kläder är stort för KappAhl och herr är inget undantag.  
– Våra kampanjer för partyskjortor har gjort jättesuccé.  
När tjejer köper glittertopp kontrar killarna med ny skjorta, 
berättar Thommy Bäcklin. Sammantaget kan man säga att 
den aktuella modebilden passar KappAhl och våra kunder 
väldigt bra. Det är mycket jeans, som tillsammans med mer 
dressade plagg ger en snygg men ändå avslappnad look.

HERR HAR ÄNTLIGEN BÖRJAT TA FÖR SIG. HÖSTEN FICK EN FANTASTISK START DÄR PERIODEN AUGUSTI 
TILL OKTOBER GICK ÖVER FÖRVÄNTAN, FRAMFÖR ALLT PÅ JEANS, SKJORTOR OCH KONFEKTION. TVÄRTEMOT 

MARKNADEN I ÖVRIGT HAR KAPPAHL ÖKAT SIN MARKNADSANDEL PÅ JEANS.
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KappAhl är större på barn än någonsin tidigare, med en 
marknadsandel i Sverige på drygt 12 procent (enligt GfK). 
Anna Bredberg är affärsområdeschef och har tre övergripande 
förklaringar till det fina resultatet: 
– Vi har hittat rätt i sortimentet, vi fokuserar på vår kund 
och vi är duktiga på att agera i säsong.  
 Genom att vara mycket ute i butik med både ögon och 
öron på skaft, läsa analyser och ha koll på försäljningen ser 
man snabbt behovet av aktiviteter, om något behöver köpas 
till eller reas bort. 
 Det gäller att gasa och bromsa samtidigt och det har fun-
gerat. Samtidigt har bedömningen av när det är läge att ta 
in det nyaste varit rätt. 
 

Tack vare ett brett och moderiktigt sortiment av ytterplagg 
visar KappAhl, trots den varma hösten, ett bättre resultat 
för varugruppen än 2003. Kollektionen för små flickor, Mini 
Girl, har vuxit mycket under året och även baby har ökat 
försäljningsmässigt. Bassortimentet Kaxs har fortsatt att 
sälja väldigt bra och kommer att profileras hårdare framöver. 
– Det är de vuxna, oftast mammor, som handlar barnkläder. 
Men när barnen blir lite äldre vill de ha mer inflytande över 
klädköpen och därför är det viktigt att de gillar kläderna. 
Att barn i 10-12-årsåldern spontant väljer KappAhl visar att 
vi ligger rätt. 
 Redan nu är vi bland de största på kläder för stora barn 
och framöver satsar vi på att bredda sortimentet ytterligare 
för att locka ännu fler nya kunder.

2004 KÖPTES VART ÅTTONDE BARNPLAGG HOS KAPPAHL. EFTERSOM FÖRÄLDRASKAPET KOMMER ALLT  
SENARE I LIVET, TILLHÖR DE FLESTA NYBLIVNA FÖRÄLDRAR KAPPAHLS MÅLGRUPP. FAMILJEKONCEPTET, FRÅN  

BABY TILL STORA BARN SAMT DAM OCH HERR, ÄR DÄRFÖR KLOCKRENT. 
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KappAhls kläder ska vara fria från skadliga ämnen och kemi-
kalier. De ska hålla färg och form och se snygga ut även efter 
många tvättar. Barnkläder ska vara säkra. För att leva upp 
till kraven har KappAhl en omfattande test- och kontroll-
verksamhet. Ytterst handlar det om miljö och hälsa hos både 
kunder och dem som arbetar i tillverkningen. 
 KappAhls kvalitetsavdelning bestämmer vilka krav som 
ska gälla för olika varuslag och material. Textilingenjörerna 
Ann Lind och Pernilla Ho ger några exempel på vad man 
tittar på.
– Det handlar om vilka kemikalier och färgämnen som är 
tillåtna, hur mycket färg ett plagg får tappa eller hur mycket 
noppor som kan accepteras. Krympningen ska hålla sig inom 
vissa gränser, en dragkedja får inte bubbla sig och mellan-
lägg får inte skrynkla. 
 Kontroller utförs under hela produktionsprocessen samt 
när varorna kommer till KappAhls distributionscentral.  

De laboratorier som utför testerna får specifika instruktioner 
för hur de ska genomföras, vilka standarder som ska följas 
och KappAhls krav på dessa. Systemet är uppbyggt för att 
göra både rätt sorts, och rätt antal, tester.
 På huvudkontoret har kvalitetsavdelningen ett eget labb 
där de kan titta närmare på sådant som ligger vid sidan av 
de externa laboratoriernas tester, till exempel bedömningar 
som är svåra att mäta objektivt. Man hanterar också vissa 
typer av reklamationer. 

ETT PLAGG SKA PASSERA MÅNGA NÅLSÖGON PÅ DEN LÅNGA VÄGEN FRÅN SKISS TILL NYEKIPERAD 
NÖJD KUND. KAPPAHL TESTAR FLERA GÅNGER UNDER PRODUKTIONSPROCESSEN FÖR ATT FÖRSÄKRA SIG OM  

ATT VARAN UPPFYLLER KVALITETSKRAVEN.

– Då tar vi in plagget, analyserar det och utreder orsaken, 
säger Ann Lind. I vissa fall tar vi personlig kontakt med 
kunden, förklarar vad som hänt och kompenserar. Vi med-
delar även utlandskontor, leverantör och inköpare för att 
felet inte ska upprepas.

– Man kan aldrig gardera sig mot allt, säger Pernilla Ho, 
men vårt arbete går framför allt ut på att förutse och före-
komma problemen, så att våra kunder inte drabbas.



Sedan två år har KappAhl definierat butiken som det vikti-
gaste mediet och under 2003 och 2004 har rejäla invester-
ingar gjorts för att öka standard och helhetsintryck.
– Utsidan ska attrahera så mycket att kunden lockas in.  
Väl inne ska hon uppleva butiken som fräsch, trivsam och 
så överskådlig att hon snabbt kan orientera sig och själv 
göra sina val, säger marknadschefen Cathrine Simonsson. 
 En tydlig varupresentation underlättar för kunden och 
därför arbetas det mycket med matchning och koordination 
av plaggen. Fler skyltdockor har gett bättre möjligheter att 
visa hela siluetter och på så sätt ge inspiration och köphjälp. 
Olika aktiviteter avlöser varandra för att hålla tempot uppe 
och få butiken att kännas levande och aktuell. 
– Vi jobbar efter säljplaner som anger vilka varor som ingår 
i olika aktiviteter och kampanjer, vilka affärsområden som 
berörs och vilka volymer det handlar om. 
 Säljplanen är ett av KappAhls viktigaste instrument för den 
kommunikationen och arbetas fram av inköp och marknad 
gemensamt. Säljplanen gäller sedan för samtliga marknader. 
 Utöver butiken är kundkort en viktig länk till kunden, 
framför allt på den svenska marknaden där MedMera-kortet 
är stort. 

– MedMera är en fantastisk mediakanal som gör att vi kan 
ge olika kundgrupper starka erbjudanden vid rätt tillfälle, 
säger Cathrine Simonsson. 
 Utöver butiks- och kortaktiviteter har KappAhl under året 
även satsat på utomhusreklam. 
– Där har vi velat kombinera budskapet, själva erbjudandet, 
med att lyfta varumärket KappAhl. Undersökningar visar att 
vi fått fina uppmärksamhetsvärden.
 Ytterligare en väg ut mot marknaden är webbplatsen, som 
förbättrats och fått ett modernt och mer inspirerande uttryck. 
 Under 2004 togs beslut om att KappAhl för första gången 
ska vara med och sponsra ett underhållningsevenemang. 
Det blev musikalen Mamma Mia, som står för mycket av 
det som KappAhl känner för: värme, folklighet och genera-
tioner som möts.
– Det känns kul och spännande och ger oss många möjlig-
heter till olika aktiviteter, avslutar Cathrine Simonsson.

BUTIKEN ÄR DEN CENTRALA KOMMUNIKATIONSKANALEN I MARKNADSFÖRINGEN. STARKA ERBJUDANDEN 
I KAMPANJERNA OCH EN ATTRAKTIV PRISBILD HAR FÅTT KUNDERNA ATT STRÖMMA TILL KAPPAHLS BUTIKER.  
FRAMFÖR ALLT SKA MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETERNA LEDA TILL FÖRSÄLJNING AV ÄNNU STÖRRE VOLYMER.



Det är viktigt att själva mötet med kunden blir så bra som 
möjligt; att hon känner sig välkommen i butiken och lätt 
hittar det hon söker, att det går snabbt att prova och smidigt 
att betala. 
– Vi fokuserar på att skapa en bra köpsituation för kunden 
och lägger mycket resurser på kundmötet, berättar Linda 
Hamberg, försäljningsdirektör.
 För kunden som har barn med sig kan en rolig barnhörna 
innebära lite extra egen tid, ja, den kan till och med göra 
att hon väljer KappAhl istället för butiken strax intill.
 Med 235 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen  
är det oundvikligt att vissa går bättre än andra, men under 

året har skillnaderna jämnats ut och de lägst presterande 
har förbättrat sitt resultat.
 Det finns flera förklaringar: Butiker har flyttat till bättre 
lägen och kommit närmare kundströmmarna. Det stora

EN BUTIK FYLLD AV ATTRAKTIVA VAROR ÄR INTE NOG. DET ÄR HELA KÖPSITUATIONEN SOM AVGÖR OM 
KUNDEN VÄLJER KAPPAHL ELLER KONKURRENTEN BREDVID. DÄRFÖR SKA KAPPAHL-BUTIKEN VARA BÅDE 

INSPIRERANDE OCH EFFEKTIV.

projektet med uppfräschning och renovering av befintliga 
butiker har tagit fart ordentligt och ett antal nya butiker 
har öppnats. 
 Linda Hamberg menar att årets nyöppningar bara är början 
på företagets expansion. Det finns potential att öka antalet 
butiker på samtliga marknader. 
– Nyetableringar är ett offensivt sätt att öka vår omsättning. 
Samtliga fyra marknader är lönsamma, nu gäller det att sälja 
mer varor.
 Genom att få rätt varor till rätt butik i rätt tid finns stora 
pengar att tjäna. Varustyrningen är högprioriterad och ut-
värderingen av ett eventuellt nytt system pågår. Mycket 
arbete har lagts ner på att förbättra logistiken i butiken. 
Den ska ses som en distributionscentral där varorna så 
snabbt och smidigt som möjligt ska flöda genom systemet, 
från ankomsten via butikslagret tills kunden går ut från 
butiken med sin påse.

Kunderna känner omedelbart av atmosfären i butiken, så 
det är en klar framgångsfaktor att ha positiv och entusias-
tisk personal som trivs med sitt jobb. Det handlar mycket 
om attityd, till exempel när det kommer mycket varor på 
en gång. Antingen tycker man det är jobbigt eller så ser 
man en möjlighet att sälja och få ännu fler nöjda kunder. 
 Linda Hamberg tycker att en av KappAhls styrkor är de 
många motiverade medarbetarna i butik.
– De älskar sitt jobb och sina kunder och det är tack vare 
dem som vi lyckas så bra!
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KappAhl har i många år tagit sitt sociala ansvar och arbetat 
för bättre förhållanden i produktionen, bland annat genom 
en uppförandekod med stränga krav på leverantörerna. 
Tanken med en gemensam uppförandekod för BSCI-
medlemmar är att den stegvis ska ersätta företagens egna 
koder. Precis som dessa bygger BSCI-koden på ILO:s 
(International Labour Organization) konventioner som tar 
upp ämnen som förbud mot barn- och tvångsarbete, diskrimi-
nering, arbetsförhållanden och säkerhet, rätten till lagstadgad 
arbetstid och lön samt föreningsfrihet. 
 BSCI beskriver både hur inspektionerna ska gå till och 
hur arbetet med förbättringar ska genomföras. Inspektion-
erna utförs av externa, godkända revisionsföretag som ut-
bildats i BSCI-systemet. 

Resultaten från inspektionerna lagras i en databas, som alla 
deltagande företag har tillgång till. Samordningen sparar tid 
och pengar, och innebär att KappAhl kan lägga mer resurser 
på att hjälpa tillverkarna i förbättringsarbetet.
 För leverantörerna är ett godkännande från BSCI ett starkt 
försäljningsargument. Hittills är ett 30-tal europeiska kläd-
kedjor medlemmar i BSCI. 
– BSCI är unikt, jag vet ingen annan verksamhet där kon-
kurrenter samarbetar så öppet. Men jag tror alla inser att  
när arbetsmiljön förbättras så är vi alla vinnare, säger Lena 
Bergendahl, KappAhls koordinator för uppförandekoden. 
 

SAMARBETE GER STYRKA OCH STÖRRE MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA ARBETSVILLKOR OCH MILJÖ I 
TILLVERKNINGSLÄNDERNA. DÄRFÖR HAR LEDANDE EUROPEISKA DETALJHANDELSFÖRETAG, DÄRIBLAND KAPPAHL, 

GÅTT SAMMAN OCH UTVECKLAT BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE), SOM UTVECKLAT EN GEMENSAM 

UPPFÖRANDEKOD OCH ETT SYSTEM FÖR INFÖRANDE OCH KONTROLL. KAPPAHL ÄR OCKSÅ MEDLEM I AMNESTY 

BUSINESS GROUP OCH I DEN NORSKA ORGANISATIONEN INITIATIV FOR ETISK HANDEL.

Under 2004 har KappAhls humansponsring inneburit att 
samarbete har inletts med BRIS, Barnens Rätt i Samhället.

Under hösten genomfördes en framgångsrik kampanj där 
BRIS erhöll 3:– på varje sålt Kaxs plagg ur KappAhls 
barnkollektion. I Norge och Finland genomfördes liknande 
aktiviteter i samarbete med Rädda Barnen. KappAhl 
inledde också ett samarbete med Hungerprojektet, vars 
mål är att minska hungern i världen genom att hjälpa 
utsatta människor att själva lösa sina problem.  

Välgörenhetsorganisationer i olika länder får stöd i form av 
skänkta kläder eller pengar. I Sverige samarbetar vi i huvud-
sak med Erikshjälpen. Våra utlandskontor bidrar till lokala 
projekt, som barnhem och gatubarn.
 KappAhl har under 2004 även bidragit med pengar till 
den ideella organisationen Mentor.
 Efter tsunamikatastrofen i Asien försåg KappAhl hem-
vändande turister med kläder och BRIS fick ett extra 
bidrag för barn som drabbats.
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Klimatfrågan står i centrum för miljöarbetet på KappAhl. 
Den viktigaste åtgärden är att styra mot mindre miljöbelas-
tande transporter. Ann-Marie Heinonen, chef för miljö och 
socialt ansvar: 
– Transporterna inom göteborgsregionen har minskat genom 
att vår distributionscentral numera kan sköta till exempel 
uppfräschning och galgning av plagg. Tidigare hade vi mäng-
der av transporter till externa hanterare, vilket vi slipper nu. 
Dessutom kommer distributionen av varor ut till butikerna 
i närområdet att ske med en gasdriven bil från 2005.  

För KappAhl är kostnadseffektiv logistik med hög leverans-
precision inte nog. Den ska vara miljöeffektiv också. Kapp-
Ahl samarbetar därför med Green Cargo, som sköter trans-
porterna till butikerna i Sverige och Norge. På ett år motsvarar 
de 50 fullastade 600 meter långa godståg, vilket innebär 
drastiskt minskade koldioxidutsläpp jämfört med biltrafik.
Öko-Tex och EU-blomman symboliserar hälso- respektive 
miljömärkta kläder. Under året har andelen märkta plagg 
ökat ytterligare och utgjorde 2004 14 procent av det totala 
antalet plagg (9 procent 2003). 

ENORMA MÄNGDER KOLDIOXIDUTSLÄPP HAR KUNNAT UNDVIKAS SEDAN KAPPAHL FÖR NÄSTAN 15 ÅR 
SEDAN BÖRJADE KOMBINERA TÅG OCH LASTBIL FÖR SINA TRANSPORTER I SVERIGE. KLÄDERNA ÅKER TÅG DE 

LÄNGRE STRÄCKORNA OCH BIL DEN SISTA BITEN UT TILL BUTIK. FRÅN 2005 TAR KLÄDERNA TÅGET ÄVEN TILL NORGE.

KappAhls miljöledningssystem är uppdaterat och godkänt 
av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. SP har 
även genomfört de sedvanliga revisionerna, i år på huvud-
kontoret, distributionscentralen samt ett urval svenska och 
finska butiker. KappAhl är ISO 14001-certifierat sedan 1999.
 ”Miljöjakten” heter KappAhls interaktiva miljöutbild-
ning som alla anställda ska ta del av.

– Den ska även användas för att utbilda våra leverantörer, 
säger Ann-Marie Heinonen. 
 KappAhl strävar hela tiden efter att minska energiför-
brukningen och under året har en framgångsrik kampanj, 
Kilowattjakten, genomförts i företaget. Alla KappAhl-butiker 
med egen elmätare använder grön el liksom huvudkontoret 
och distributionscentralen.



Affärskulturen visar vägen till KappAhls vision, att bli Nord-
ens ledande och mest lönsamma modekedja för kundgruppen 
30-50 år. 
- Att bli mer lönsamma är en viktig del i visionen. De nya 
värdeorden blir det stöd vi behöver i vårt dagliga arbete, 
säger personaldirektör Kajsa Räftegård.
 I höstas involverades alla chefer i arbetet med den nya 
affärskulturen. Under 2005 ska utbildning av samtliga 
medarbetare ske.
 KappAhl arbetar långsiktigt och strategiskt med kom-
petensutveckling av chefer och nyckelpersoner på olika 
nivåer. Bland annat har det interna ledarskapsprogrammet 
Capacity, för chefer på huvudkontoret och KappAhls utlands-
kontor, genomförts under året. Man har också inlett en stor 
satsning som innebär att koncernens alla butikschefer ska 
genomgå ett längre ledarskapsprogram. För att säkra butiks-
chefsförsörjningen genomgår utvalda medarbetare ett ett-
årigt aspirantprogram. En funktion som biträdande butiks-
chef/säljcoach har införts i organisationen och medarbetarna 
förbereds för sina nya roller genom en tvådagars utbildning.  
 I samband med nyöppningar genomförs temadagar för 
butikspersonalen. Sedan 2003 finns också en intern 
dekoratörsutbildning för säljare som är intresserade av att 
byta inriktning. 

KappAhls samtliga inköpare har under året genomgått 
utbildning i förhandlingsteknik.

Vid sidan av personalutveckling prioriteras arbetet med 
sjukfrånvaro och arbetsmiljö. KappAhl har, precis som hela 
branschen, relativt hög sjukfrånvaro men enligt Kajsa 
Räftegård sjunker den.
- Tillsammans med företagshälsovården jobbar vi för att 
snabbt få tillbaka anställda i arbete. Vi arbetar även före-
byggande med bland annat hälsoprofiler, seminarier och 
friskvård. 
 Under året har KappAhl tillsatt en ”säkerhetscoach”, som 
besöker butikerna för att informera och utbilda i säkerhets-
frågor.
 Att KappAhl är en bra arbetsplats bekräftas i interna mät-
ningar där ledarskap, arbetsformer och trivsel stadigt får högt 
betyg. Det märks också på de tusentals spontana jobbansök-
ningar som kommer varje år och att utannonserade tjänster 
regelmässigt får flera hundra svar. KappAhl har alltså inga 
problem att hitta nya, kompetenta medarbetare.

VÅGA VILJA VINNA, ENKELHET, TYDLIGHET OCH TEMPO. DET ÄR VÄRDEORDEN I DEN AFFÄRSKULTUR SOM 

ARBETATS FRAM PÅ KAPPAHL UNDER DET GÅNGNA ÅRET. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT

NYCKELTAL 2004 2003 2002 2001 2000

Omsättning exkl moms (Mkr) 3 860 3 810 3 869 4 195 3 917 
Investeringar (Mkr) 203 103 149 265 132
Rörelsemarginal (%) 5,8 3,2 1,8 –4,7 4,1
Nettomarginal (%) 5,3 2,7 1 –6,3 3,7
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 204 102 18 –265 144
Försäljningsyta (i tusen kvm) 200 199 209 221 213
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 21 13 6 –14 19
EBITA (Mkr) 261 160 112 –145 171
EBITA (%) 6,8 4,2 2,9 –3,5 4,4

DEFINITIONER

Rörelsemarginal – resultat före finansiella poster i procent av periodens omsättning. 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 – balans-
omslutning minus icke räntebärande skulder. EBITA – rörelseresultat före årets avskrivning för goodwill, i Mkr samt i procent av periodens omsättning.

EKONOMISK ÖVERSIKT

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RESULTATRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och den verkställande direktören för KappAhl AB, org nr 556060-4158 
med säte i Mölndal, får härmed avge koncernredovisning för räkenskapsåret  
1 januari - 31 december 2004.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Koncernen är verksam inom detaljhandeln för försäljning av dam-, herr- och 
barnkläder samt kosmetik. I koncernen ingår, förutom moderföretaget KappAhl 
AB, helägda försäljningsbolag i Norge, Finland och Polen, samt ett inköpsbolag i 
Kina. I Norge finns ett dotterbolag, Vestfold Logistikksenter AS, som hyr ut en 
distributionscentral. Koncernen har dessutom filialer i Turkiet, Litauen, Bangla-
desh och Indien, därutöver finns ett vilande svenskt dotterbolag. Under 2004 har 
ett butiksläge förvärvats genom två svenska bolag.                                                                         

Bolaget i Kina har till uppgift att söka nya leverantörskontakter samt ansvara 
för produktions- och leveransbevakning i Fjärran Östern. Försäljningsbolagen an-
svarar för butiksförsäljningen i respektive land. Verksamheten hos filialerna utgörs 
av inköpsstöd och kvalitetskontroll på respektive marknad.

Koncernen hade vid ingången av verksamhetsåret 237 butiker och vid utgång-
en av året uppgick antalet butiker till 235. Under året har det öppnats 4 nya buti-
ker medan 6 har stängts. 

KappAhl AB var fram till 2004-12-21 ett helägt dotterbolag till Kooperativa För-
bundet (KF) ekonomisk förening. Därefter övertog KappAhl Holding AB 100% av 
aktierna.

Genom ett finansiellt leasingavtal hyr bolaget den distributionscentral där kon-
cernens alla kläder hanteras inför transporten till respektive butik.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2004

Arbetet med att stärka resultatet har varit fortsatt framgångsrikt under året. Fokus 
har till stor del varit inriktat på att förbättra bruttomarginalen. För att åstadkomma 
detta har ett stort antal åtgärder vidtagits. Den viktigaste har varit arbetet med att 
få sortimentet att bättre passa de kundgrupper vi fokuserar på. Vidare har vi an-
gripit specifika kostnadskomponenter i varukostnaden för att ytterligare förbättra 
marginalen. Dessutom har valutautvecklingen påverkat marginalen positivt då en 
stor del av inköpen sker i US-dollar och Hong Kong-dollar. Sammantaget har det-
ta medfört förbättrade marginaler för alla affärsområden på samtliga marknader.
Under året har vi fortsatt se resultaten av det omfattande förbättringsprogram 
som inleddes våren 2002. Vi har ökat rörelsemarginalen från -6,3% år 2001 till 
+5,3% 2004. Redan genomförda åtgärder beräknas ge ytterligare positivt ge-
nomslag under 2005.

Investeringarna har under året koncentrerats till underhåll av befintliga butiker. 
Förutom sortimentet är butikens utformning och atmosfär den viktigaste faktorn 
som gör att kunderna trivs och därmed kommer tillbaka. Satsningen på butiksun-
derhåll är viktig för att säkra bolagets långsiktiga intjäningsförmåga.

Nedskrivning av värdet av anläggningstillgångar avseende olönsamma butiker 
har skett med 19 Mkr (0). I samband med att bolaget bytte ägare löstes ett antal 
valutakontrakt med säljaren vilket belastar resultatet med 34 Mkr.

FÖRSÄLJNING 

KappAhl-koncernens sammanlagda försäljning uppgick till 3 860 Mkr exkl moms 
(3 810). Mätt i lokal valuta steg försäljningen med 3%. Bruttograden blev 54% 
(52). Utlandsandelen av koncernens försäljning minskade till 42% (44).

RESULTAT

Koncernens resultat före finansiella poster uppgick till 222,6 Mkr (120,3), vilket är 
det högsta i KappAhls historia. Nettomarginalen för koncernen uppgick till 5,3% 
(2,7). Avkastningen på totalt kapital uppgick till 14% (8) och avkastningen på sys-
selsatt kapital 21% (13). Soliditeten vilken beräknas som eget kapital i relation till 
balansomslutning, uppgick till 44% (45).

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Med det angivna resultatförbättringsprogrammet och med en fortsatt positiv valu-
tautveckling förväntas resultatet för 2005 bli bättre än 2004. Genom att kvotasys-
temet för import av textil till EU avskaffas fr.o.m. 2005 underlättas importen. Även 
detta bör kunna påverka resultatet positivt. Samtidigt finns det dock en betydan-
de risk att nya importhinder införs vilket kan riskera att störa varuflödet.

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 dotterbolag) och skulder valutasäkras. Dessutom valutasäkras kommande 
varuflöden med 3-9 månaders framförhållning. Valutasäkringen sker med terminer 
och optioner. En väsentlig del av koncernens varuinköp görs i US-dollar, vilket 
medför känslighet för förändringar i dollarkursen. 

FINANSIERING

All finansiering och placering av pengar sker via ägarbolaget KappAhl Holding AB. 
Kassa och banktillgodohavande i KappAhl AB med dotterföretag uppgick samti-
digt till 274 Mkr.

ETABLERINGAR
 Antal butiker Öppnade Stängda Antal butiker
 vid årets början butiker butiker vid årets slut

KappAhl
Sverige 124 3 3 124
Finland 31 — 1 30
Norge 73 1 2 72
Polen 9 — — 9

Totalt 237 4 6 235

Investeringsfokus har under det gångna året varit att lyfta de befintliga butikerna. 
Därför har nyetableringstakten varit begränsad.

INVESTERINGAR

Totalt i koncernen investerades under verksamhetsåret 203 Mkr (103) i materiella 
och immateriella anläggningstillgångar. Investeringarna har i allt väsentligt handlat 
om att utveckla och förädla butiksnätet.

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

RESULTATRÄKNING - KONCERNEN

   
   2004-01-01 2003-01-01
BELOPP I MKR NOT  –2004-12-13 –2003-12-31

Nettoomsättning 1 3 860,3 3 810,4 
Kostnad för sålda varor  –1 792,0 –1 815,1 
Bruttoresultat  2 068,3 1 995,3
 
Försäljningskostnader  –1 714,6 –1 754,4 
Administrationskostnader  –135,2 –122,2 
Övriga rörelseintäkter 3 4,1 1,6 
Övriga rörelsekostnader  — — 
Rörelseresultat 2,4,5,6,17 222,6 120,3 

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 7 1,6 1,7 
Räntekostnader 8 –19,9 –20,0 
Resultat efter finansiella poster  204,3 102,0 

Resultat före skatt  204,3 102,0 

Skatt på årets resultat 9 2,2 –5,0 

ÅRETS RESULTAT  206,5 97,0 
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN

  

BELOPP I MKR NOT 2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  
Programvara, varumärken 10 11,0 9,6
Hyresrätter 10 13,8 1,1
Goodwill 10 225,2 262,3
  250,0 273,0
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 192,8 —
Inventarier 11 369,3 314,5
  562,1 314,5
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav  0,0 0,2
Uppskjuten skattefordran 12 64,8 19,1
  64,8 19,3

Summa anläggningstillgångar  876,9 606,8

Omsättningstillgångar

Varulager m m  
Färdiga varor och handelsvaror  476,3 423,6
  476,3 423,6
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  7,2 9,1
Övriga fordringar  18,3 9,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 81,8 120,6
  107,3 139,3

Kassa och bank  274,3 53,9

Summa omsättningstillgångar  857,9 616,8

SUMMA TILLGÅNGAR  1 734,8 1 223,6

   

 
BELOPP I MKR NOT 2004-12-31 2003-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14 

Bundet eget kapital
Aktiekapital  6,0 6,0
Bundna reserver  97,9 107,1
  103,9 113,1

Fritt eget kapital
Fria reserver  443,9 338,5
Årets resultat  206,5 97,0
  650,4 435,6

Summa eget kapital  754,3 548,6

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 15 65,5 52,1
Avsättningar för uppskjuten skatt 12 50,9 24,0
Övriga avsättningar 16 50,1 31,8

Summa avsättningar  166,5 107,9

Långfristiga skulder

Lån finansiell leasing 11 182,3 —
Övriga långfristiga skulder  49,5 —
Summa långfristiga skulder  231,8 —

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 11 25,5 9,4
Leverantörsskulder  163,1 165,5
Skulder till koncernföretag  1,2 55,9
Skatteskulder  29,2 —
Övriga skulder  87,8 106,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 275,4 230,1

Summa kortfristiga skulder  582,2 567,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 734,8 1 223,6

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER - KONCERNEN
 
BELOPP I MKR   2004-12-31 2003-12-31

Ställda säkerheter    
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar  33,0 33,0
Summa ställda säkerheter  33,0 33,0

Ansvarsförbindelser   
Garantiåtaganden, FPG/PRI  0,4 0,4
Summa ansvarsförbindelser  0,4 0,4
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KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN

 2004-01-01 2003-01-01
BELOPP I MKR –2004-12-31 –2003-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 204,3 102,0
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 215,1 171,7
 419,4 273,7
Aktuell skatt –17,8 —

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 401,6 273,7
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 47,1 143,2
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 32,0 249,0
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 16,0 –41,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 496,7 624,7

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag –12,5 —
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –23,0 –3,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –167,5 –100,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –203,0 –103,0
 
Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder –72,0 –530,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –72,0 –530,0
 
Årets kassaflöde 221,7 –8,3
Likvida medel vid årets början 53,9 62,6
Kursdifferens i likvida medel –1,3 –0,4

Likvida medel vid årets slut 274,3 53,9
 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN 

 
 2004-01-01 2003-01-01
BELOPP I MKR –2004-12-31 –2003-12-31

Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen ränta 1,6 1,7
Erlagd ränta –19,9 –20,0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 189,1 154,7
Avsättningar till pensioner 8,0 2,0
Övriga avsättningar 18,0 15,0
 215,1 171,7
Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter

Förvärvade tillgångar och skulder:

Immateriella anläggningstillgångar 10,0 —
Rörelsefordringar 2,5 —

Summa tillgångar 12,5 —

Köpeskilling
Utbetald köpeskilling 12,5 — 
Påverkan på likvida medel (minus = ökning) 12,5 —
 12,5 —
Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 274,3 53,9

 274,3 53,9

Varulager

Varulager vid årets början 423,6   
Ej kassapåverkande ändring av redovisningsprincip 99,8 
Minskning av varulager –47,1 
 476,3 

Operativt kassaflöde

Rörelseresultat 222,6 120,3
Justeringar för poster som inte  
ingår i kassaflödet 215,1 171,7
Förändring i rörelsekapital 95,0 351,0
Investeringar –203,0 –103,0

Operativt kassaflöde 329,7 540,0

Nettolåneskuldens förändring

Nettolåneskuld vid årets början 11,4 586,0
Amortering av räntebärande skulder –72,0 –530,0
Övriga förändringar i räntebärande skulder 214,5 3,1
Förändringar i avsättningar för pensioner — –56,4
Förändring av likvida medel –220,4 8,7

Nettolåneskuld vid årets slut –66,5 11,4 
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Belopp i Mkr

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt rekom-
mendationer och allmänna råd från normgivande organ. Under respektive rubrik 
redogörs för vilka rekommendationer och allmänna råd som tillämpats. Redovis-
ningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med räkenskapsåret 2003, om ej 
annat anges nedan.

VÄRDERINGSPRINCIPER M M

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.
 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation (fortsättningsvis förkor-
tat RR) 15 Immateriella tillgångar. 

Programvara

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

Goodwill avseende butiksbeståndet 

Goodwillinvesteringarna avser en långsiktig satsning på utökat butiksbestånd. 
Förvärven innebär ökade volymer och betydande samordningsfördelar i såväl 
inköps- som distributionsfunktionerna. Avskrivningstiden har fastställts till 10 år.

Varumärken

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

Hyresrätter

Hyresrätter avseende butikslägen är redovisade till anskaffningsvärden och 
bedöms ha en nyttjandetid på 5–10 år.

AVSKRIVNINGAR

Koncernen tillämpar RR 12 Materiella anläggningstillgångar. Avskrivningar enligt 
plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskriv-
ningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:   
Förvärvade immateriella tillgångar Nyttjandeperiod
 2004  2003

Programvara 3 år 3 år
Varumärke 3 år 3 år
Goodwill 10 år 10 år
Hyresrätter 5 år 5 år
 

Förvärvade materiella tillgångar Nyttjandeperiod

Inventarier 3–10 år

Byggnaderna i Mölndal där huvudkontor och distributionscentral omfattas 
innehas genom ett finansiellt leasingavtal och tas därför upp som anläggningstill-
gång. Avskrivning sker över kontraktets längd, vilket är 15 år.

LÅNEKOSTNADER

Koncernen tillämpar RR 21 Lånekostnader. Lånekostnader belastar resultatet i 
den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.

NEDSKRIVNINGAR

Koncernen tillämpar RR 17 Nedskrivningar. De redovisade värdena för koncer-
nens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon 
indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas 
tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade 

värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en 
räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri 
ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång som inte 
oberoende av andra tillgångar genererar något kassaflöde, beräknas återvinnings-
värdet 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 balansdagens kurs i 
enlighet med RR 8, med undantag för långfristiga monetära mellanhavande med 
självständig utlandsverksamhet, där anskaffningskurs 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 terminssäkrats omräknas de till ter-
minskurs oberoende av terminens löptid.

VARULAGER

Varulagret, värderat enligt RR 2:02, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvär-
det och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffnings-
värdet beräknas enligt först in- först ut- principen eller enligt vägda genomsnitts-
priser. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Koncernen
Koncernen tillämpar från och med räkenskapsåret 2004 RR 29, Ersättningar till 
anställda, där förmånsbestämda pensionsplaner redovisas i koncernredovisningen 
enligt gemensamma principer och beräkningsmetoder.
Inom koncernen finns såväl förmånsbestämda som avgiftsbestämda pensions-
planer. I avgiftsbestämda planer begränsas koncernens åtagande till fastställda 
avgifter som betalas i respektive juridisk enhet. Koncernens resultat belastas i takt 
med intjäning av förmånen.

Förmånsbestämda planer reglerar koncernens åtaganden baserat på lön vid 
pensionstidpunkten och antal tjänsteår. Koncernen bär risk för utbetalning av 
utfästa ersättningar.

I balansräkningen redovisas nettot av beräknat nuvärde av förpliktelserna och 
verkligt värde på förvaltningstillgångar som avsättning. De förmånsbestämda 
planerna beräknas enligt den s.k. “Projected Unit Credit Method” och utförs 
årligen av oberoende aktuarier. Koncernens åtaganden värderas till nuvärdet av 
förväntade framtida utbetalningar.

Aktuariella vinster och förluster kan uppstå genom att verkligt utfall avviker från 
tidigare gjorda antaganden eller genom förändrade antaganden. Den del av de 
ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna, vid föregående års utgång, 
som överstiger 10% av det största av förpliktelserna nuvärde och förvaltningstill-
gångarnas verkliga värde redovisas i resultatet över de anställdas återstående 
tjänstetid. Se även not 15.

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 (tidigare kallad Betald 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 redo-
visade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas 
baserat 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 

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

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 skatteutbetalningar 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 infor-
mellt 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 uppskattning 
av beloppet kan göras.

INTÄKTER

Redovisning av intäkter sker enligt RR 11, Intäkter. Intäkterna redovisas till det 
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för 
lämnade rabatter.

All försäljning sker med villkor om 30 dagars öppet köp. Intäktsredovisningen 
sker vid försäljningstillfället med beaktande av öppet köp.

LEASING – LEASETAGARE

RR 6:99 tillämpas. Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som 
finansiell eller operationell leasing. Operationell leasing innebär att leasingavgiften 
kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig 
från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som tillgång 
i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter har 
redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt 
plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

RR 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och 
transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. 

KURSSÄKRING AV KOMMERSIELLA FLÖDEN

För säkringar av kontrakterade framtida valutaflöden resultatredovisas kursdiffe-
renser på säkringstransaktionen samma period som underliggande flöde. Beräk-
nat framtida nettoflöde av utländsk valuta, som säkrats med terminskontrakt per 
2004-12-31, uppgår till 193 Mkr (279).

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisning har upprättats i enlighet med RR 1:00.

DOTTERFÖRETAG

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt 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 dotter-
företagets 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.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG ELLER 
ANDRA UTLANDSVERKSAMHETER

Valutaomräkning sker i enlighet med RR 8. Dagskursmetoden tillämpas för valuta-
omräkning av resultat- och balansräkningar i självständiga utlandsverksamheter. 
Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräk-
nas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till 
genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. 

Vid avyttring av självständigt bedriven utlandsverksamhet, realiseras de till verk-
samheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna 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 koncern-
bidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt 
mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

KASSAFLÖDE

Företaget tillämpar RR 7 indirekt metod.

BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer
Koncernen tillämpar RR 2:02 Varulager, vilket innebär att en omvärdering har 
skett av ingående och utgående lagervärde för räkenskapsåret. Effekten av 
förändringen har redovisats direkt mot eget kapital, i enlighet med RR 5 Byte av 
redovisningsprincip. Från och med 2004 tillämpas även RR 29.

KONCERNUPPGIFTER

Företaget är från och med 21 december 2004 ett helägt dotterföretag till KappAhl 
Holding AB, organisationsnummer 556661-2312.

NÄRSTÅENDE

Närståenderelationer som innebär ett bestämmande inflytande.
Företaget tillämpar RR 23 Upplysningar om närstående.
 
Koncernen

Koncernen står under ett bestämmande inflytande från KappAhl Holding AB.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

KappAhls vice VD Paul Frankenius är delägare och styrelseledamot i Total Logis-
tik Sweden AB vars dotterbolag i Norge utför logistiktjänster inom kosmetik för 
KappAhls norska butiker.

Vad gäller löner och andra ersättningar, kostnader och förpliktelser som avser 
pensioner och liknande förmåner, avtal avseende avgångsvederlag till styrelse och 
VD, se not 2.
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NOT 1 NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

 2004-01-01 2003-01-01

 –2004-12-31 –2003-12-31

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige  2 246,6  2 157,0
Finland  410,7  396,1
Norge  1 093,1  1 142,4
Polen  109,9  114,3
Tjeckien  —  0,6
  3 860,3  3 810,4

NOT 2 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN 
 TILL STYRELSE OCH REVISORER

Medelantalet anställda 2004-01-01  varav   2003-01-01 varav
 –2004-12-31  män  –2003-12-31  män

Moderföretaget
Sverige 1 295 12% 1 269 14%
Totalt i moderföretaget 1 295 12% 1 269 14%

Dotterföretag
Asien 87 44% 105 49%
Finland 259 3% 260 3%
Norge 578 5% 611 10%
Polen 121 14% 149 14%
Totalt i dotterföretag 1 045 9% 1 125 9%

Koncernen totalt 2 340 11% 2 394 11%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

Könsfördelning i företagsledningen 2004-12-31 2003-12-31
 Andel kvinnor Andel kvinnor

Koncernen totalt
Styrelsen 50%  38%
Övriga ledande befattningshavare 65%  63%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

 2004-01-01–2004-12-31  2003-01-01–2003-12-31 
 Löner och Sociala Löner och Sociala
 ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 394,3 180,4 386,7 168,2
(varav pensionskostnad) 1)  32,6  32,6

Dotterföretag 280,1 64,8 288,4 72,1
(varav pensionskostnad)  18,2  21,7

Koncernen totalt 674,3 245,2 675,1 240,3
(varav pensionskostnad) 1)  50,8  54,3

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 0,9 (1,7) gruppen styrelse och VD. 

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

 2004-01-01–2004-12-31  2003-01-01–2003-12-31 
 Styrelse Övriga Styrelse Övriga
 och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget
Sverige 5,5 388,7 4,9 381,7
(varav tantiem o.d.) 0,9 4,6 1,2 20,5

Moderföretaget totalt 5,5 388,7 4,9 381,7
(varav tantiem o.d.) 0,9 4,6 1,2 20,5

Dotterföretag utomlands
Asien 1,8 8,6 1,1 8,1
Finland 1,3 61,7 1,3 61,6
Norge 1,9 197,0 1,7 204,9
Polen 0,6 7,3 0,9 8,2
Tjeckien — — — 0,5

Dotterföretag totalt 5,6 274,6 5,0 283,3

Koncernen totalt 11,1 663,3 9,9 665,0
(varav tantiem o.d.) 0,9 4,6 1,2 20,5

Lön till verkställande direktör utgörs av 3,4 (3,8) Mkr, varav 0,8 (0,8) Mkr är bonus. 
Pension utgår enligt ITP-planen. Av de löner och ersättningar som lämnats till 
övriga anställda i koncernen avser 5,5 Mkr (7,7) andra ledande befattningshavare 
än styrelse och VD.

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har vissa ledande befattningshavare 
avtal om oförändrad lön under 6 månader. Pensionsförmånerna bygger på allmän 
pension från 65 år. 

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

KPMG 2004-01-01 2003-01-01
 –2004-12-31 –2003-12-31

Revisionsuppdrag  1,1  1,4
Andra uppdrag  0,5  0,7

NOT 3  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
 2004-01-01 2003-01-01
Koncernen –2004-12-31 –2003-12-31

Avyttring av fastighet  4,1  —
Avyttring MacCoy A/S (slutreglering)  —  1,6
  4,1  1,6

NOT 4 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA  
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2004-01-01 2003-01-01
 –2004-12-31 –2003-12-31

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Programvara, varumärken  –7,3  –12,2
Hyresrätter  –1,3  –0,6
Goodwill  –38,3  –39,8
Byggnader och mark  –28,2  —
Inventarier, verktyg och installationer  –108,4  –99,8
  –183,5  –152,4

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor  –19,3  –21,3
Försäljningskostnader  –155,5  –118,6
Administrationskostnader  –8,7  –12,5
  –183,5  –152,4

Nedskrivningar fördelade per funktion
Försäljningskostnader  –19,1  –2,3
  –19,1  –2,3

NOT 5  LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

 2004-01-01 2003-01-01
 –2004-12-31 –2003-12-31

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal 
Minimileaseavgifter  2,0  2,0
Totala leasingkostnader  2,0  2,0

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke  
uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år  1,4  2,0
Mellan ett och fem år  1,7  2,7
  3,1  4,7

NOT 6  LOKALKOSTNADER

Rörelseresultatet har belastats med 467 Mkr (486) avseende koncernens kostna-
der för hyrda lokaler. De hyror som bolaget betalar är till stor del omsättningsba-
serade. Hyreskontrakten har olika löptid och uppsägningstid. Kontrakten omför-
handlas löpande. Detta medför att det är svårt att ge en bild av de framtida 
hyreskostnaderna.

NOT 7  RÄNTEINTÄKTER
 2004-01-01 2003-01-01
 –2004-12-31 –2003-12-31

Ränteintäkter, övriga  1,6  1,7
  1,6  1,7

NOT 8  RÄNTEKOSTNADER

 2004-01-01 2003-01-01

 –2004-12-31 –2003-12-31

Räntekostnader, övriga  –4,9  –20
Räntekostnader, finansiell leasing  –13,3  —
Räntekostnader, pensioner  –1,7  —
  –19,9  –20,0

NOT 9  SKATTER

 2004-01-01 2003-01-01
Aktuell skattekostnad –2004-12-31 –2003-12-31

Periodens skattekostnad  –46,8  –1,8
  –46,8  –1,8

Uppskjuten skattekostnad

Uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader  8,1  12,3

Uppskjuten skatteintäkt i under året 
aktiverat skattevärde i underskottsavdrag  43,0  –21,1

Uppskjuten skattekostnad till följd av 
utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde 
i underskottsavdrag  –2,1  5,6

Uppskjuten skatt hänförbar till omprövning
av redovisade skattefordringar  —  —
  49,0  –3,2

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen  2,2  –5,0

 2004-01-01 2003-01-01
Avstämning av effektiv skatt –2004-12-31 –2003-12-31

 Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt  204,3  102,0

Skatt enligt gällande 
skattesats för moderföretaget 28,0% –57,2 28,0% –28,6

Effekt av andra skattesatser 
för utländska dotterföretag 1,0% –2,1 0,4% –0,4

Andra icke-avdragsgilla 
kostnader –1,0% 2,1 5,1% –5,2

Utnyttjande av tidigare 
ej aktiverade 
underskottsavdrag 0,0% — –29,7% 30,3

Utnyttjande av tidigare 
aktiverade 
underskottsavdrag 1,4% –2,8 0,0% —

Justering av aktuell 
skatt för tidigare perioder 2,0% –4,1 0,0% —

Omvärdering av uppskjuten 
skattefordran –27,3% 55,8 5,6% –5,7

Övrigt –5,1% 10,5 –4,5% 4,6
Redovisad effektiv skatt –1,1% 2,2 4,9% –5,0



4544

NOT 10  IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Programvara 

Förvärvad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 57,1
Nyanskaffningar 8,7
Årets valutakursdifferenser 0,0
Vid årets slut 65,8

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –47,7
Årets avskrivning enligt plan –7,3
Årets valutakursdifferenser 0,0
Vid årets slut –55,0

Redovisat värde vid periodens början 9,4
Redovisat värde vid periodens slut 10,8

Hyresrätter 

Förvärvad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 17,1
Nyanskaffningar 24,2
Avyttringar och utrangeringar –0,5
Vid årets slut 40,8

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –16,0
Avyttringar och utrangeringar 0,4
Årets avskrivning enligt plan –1,3
Vid årets slut –16,9

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början —
Årets nedskrivningar –10,1
Vid årets slut –10,1
 
Redovisat värde vid periodens början 1,1
Redovisat värde vid periodens slut 13,8

Goodwill 

Förvärvad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 429,3
Årets valutakursdifferenser 3,3
Vid årets slut 432,6

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –121,8
Årets avskrivning enligt plan –38,3
Årets valutakursdifferenser –1,7
Vid årets slut –161,8

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början –45,2
Årets valutakursdifferenser –0,4
Vid årets slut –45,6

Redovisat värde vid periodens början 262,3
Redovisat värde vid periodens slut 225,2

Varumärken

Förvärvad

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 0,2
Vid årets slut 0,2

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 0,0
Årets avskrivning enligt plan 0,0
Vid årets slut 0,0

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början —
Vid årets slut —

Redovisat värde vid periodens början 0,2
Redovisat värde vid periodens slut 0,2

Totala immateriella tillgångar

Förvärvad

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 543,2
Nyanskaffningar 32,9
Avyttringar och utrangeringar –0,5
Årets valutakursdifferenser 3,4
Vid årets slut 579,0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –189,4
Avyttringar och utrangeringar 0,4
Årets avskrivning enligt plan –46,9
Årets valutakursdifferenser –1,8
Vid årets slut –237,7

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början –80,8
Årets nedskrivningar –10,1
Årets valutakursdifferenser –0,4
Vid årets slut –91,3

Redovisat värde vid periodens början 273,0
Redovisat värde vid periodens slut 250,0

NOT 11  MATERIELLA TILLGÅNGAR

Inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 918,5
Nyanskaffningar 167,5
Avyttringar och utrangeringar –8,0
Årets valutakursdifferenser 9,5
  1 087,5
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början –601,7
Avyttringar och utrangeringar 7,2
Omklassificeringar –1,6
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden –108,4
Årets valutakursdifferenser –2,8
  –707,3

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början –2,3
Under året återförda nedskrivningar 0,3
Årets nedskrivningar –9,0
Årets valutakursdifferenser 0,1
  –10,9

Redovisat värde vid periodens slut 369,3

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början —
Byte av redovisningsprincip för finansiell leasing 221,0
  221,0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början —
Byte av redovisningsprincip –13,5
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden –14,7
  –28,2

Redovisat värde vid periodens slut 192,8

Byggnaderna där huvudkontoret och distributionscentralen för KappAhl finns, 
innehas genom ett finansiellt leasingavtal och redovisas därför som anläggnings-
tillgång från och med räkenskapsåret 2004.

Nuvärdet av framtida minimileasavgifter redovisas dels som kortfristig skuld, 
22,3 Mkr, som förfaller inom ett år, dels som långfristig skuld, 182,3 Mkr.

NOT 12  UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

    
 Uppskjuten  Uppskjuten 
2004–12–31 skattefordran skatteskuld Netto

Obeskattade reserver — 38,7 –38,7
Varulager — 8,0 –8,0
Övrigt 4,7 4,2 0,5
Underskottsavdrag 60,1 — 60,1
 64,8 50,9 13,9
Kvittning — — —
Netto uppskjuten skattefordran 64,8 50,9 13,9

 Uppskjuten  Uppskjuten 
2003–12–31 skattefordran skatteskuld Netto

Obeskattade reserver — 24,0 –24,0
Underskottsavdrag 19,1 — 19,1
 19,1 24,0 –4,9
Kvittning — — —
Netto uppskjuten skatteskuld 19,1 24,0 –4,9

Ej redovisad uppskjuten skatt uppgår till 78 Mkr och är hänförligt till underskotts-
avdrag. Av ej redovisad uppskjuten skattefodran är 48 Mkr hänförligt till KappAhl 
AS i Norge, där nyttjandetiden är begränsad till 10 år från respektive taxeringsår 
då förlust uppstår (här 2005). Resterande belopp avseende ej redovisad upp-
skjuten skatt avser det andra dotterbolaget i Norge, Vestfold Logistikksenter AS.

NOT 13  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 2004-12-31 2003-12-31

Förutbetalda hyror  67,3  59,3
Övrigt  14,5  61,3
  81,8  120,6

NOT 14  EGET KAPITAL

 Aktie-  Bundna Fritt eget 
 kapital reserver kapital

Vid årets början 6,0 107,1 435,6
Ingående effekt av byte av redovisningprincip   
 - för varulagervärdering enligt RR 2:02   71,9
 - finansiell leasing   –66,6
 - pensioner   –4,4
Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital  –9,1 9,1
Årets resultat   206,5
Årets valutakursdifferens  –0,1 –1,7
Vid årets slut 6,0 97,9 650,4

Byte av redovisningsprincip för varulager avser ändrad beräkningsgrund för an-
skaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Finansiell leasing avser en anpassad 
tillämpning till ny ägares redovisningsprinciper för koncernens leasingkontrakt av-
seende den under tidigare år avyttrade och återhyrda fastigheten för huvudkontor 
och distributionscentral.

NOT 15  AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH 

 LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

PRI/FFG    21,0
Övriga avsättningar för pensioner    44,5
    65,5
Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI    21,7

Förmånsbestämda förpliktelser och värdet av förvaltningstillgångar

Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser   67,4
Nettoförpliktelser före justeringar    67,4

Justeringar:
Ackumulerade oredovisade aktuariella vinster(+) och förluster(-)  –1,9
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -)   65,5

Nettobeloppet redovisas i följande poster i balansräkningen:

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser    65,5

Nettobeloppet fördelar sig på planer i följande länder:
Sverige    35,2 
Norge    30,3 
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -)   65,5

Pensionskostnad     
Förmånsbestämda planer
Kostnad för pensioner intjänade under året    –17,0 
Räntekostnad    –6,2 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar    3,4 
Aktuariella vinster (-) och förluster (+) som redovisats under året  — 
Kostnad förmånsbestämda planer    –19,8
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Följande tabell förklarar hur nettobeloppet i balansräkningen har förändrats 
under perioden

Nettobelopp i balansräkningen per 2003-12-31    –47,1 
Effekt av byte av redovisningsprincip till RR 29, 2004-01-01   –5,0 
Nettobelopp per 2004-01-01    –52,1 
Kostnad förmånsbestämda planer    –19,8 
Utbetalning av ersättningar    0,3 
Inbetalningar av avgifter från företaget    6,1 
Nettobelopp i balansräkningen per 2004-12-31    –65,5

Aktuariella antaganden
Följande aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna: 
(vägda genomsnittsvärden)

Diskonteringsränta    4,3% 
Framtida löneökningar    3,0% 
Framtida ökningar av pensioner    2,0% 
Personalomsättning    5,0% 
Inflation    2,0% 
Förväntad avkastning    4,3% 

Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser     
Garantiåtaganden till FPG/PRI    0,4 

NOT 16  ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

 
Redovisat värde vid periodens ingång    31,8
Skulder till kunder med Medmera-kort    0,6
Butiksavveckling 1)    17,7
Redovisat värde vid periodens utgång    50,1
1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Specifikation av utgående balans

Skulder till kunder med Medmera-kort    7,4
Butiksavveckling    42,7
    50,1

NOT 17  POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

Kostnad för sålda varor inkluderar kostnad för lösen av valutakontrakt med 34 Mkr. 
Försäljningskostnader inkluderar nedskrivning av investering i butik med 19 Mkr.

NOT 18  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 2004-12-31 2003-12-31

Upplupna löner och semesterlöner  104,2  108,6
Upplupna sociala avgifter  54,7  44,5
Övrigt  116,5  77,0
  275,4  230,1

Org.nr. 556060-4158 

Vi har granskat koncernredovisningen för KappAhl AB år 2004. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om koncernredovisningen 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 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 

styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när 
de upprättat koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen 
i koncernredovisningen.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.
Koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger 

därmed en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med koncernre-
dovisningens övriga delar.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i KappAhl AB 

Göteborg den 16 december 2005
PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid
Auktoriserad revisor

MÖLNDAL DEN 16 DECEMBER 2005

 Finn Johnsson Amelia Adamo Kristoffer Melinder  
 Ordförande  

 Bodil Nilsson Jan Samuelson Pernilla Ström  
 Arbetstagarrepresentant 

 Bo Söderberg Rose-Marie Zell-Lindström Christian W. Jansson
  Arbetstagarrepresentant VD
   

Vår revisionsberättelse har avgivits 2005-12-16
PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid
Auktoriserad revisor
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STYRELSEN från vänster till höger: Melinda Hedström arbetstagarrepresentant/suppleant, Kristoffer Melinder ledamot, Pernilla Ström ledamot,  
Finn Johnsson ordförande, Jan Samuelson ledamot, Amelia Adamo ledamot, Eva Larsson arbetstagarrepresentant/suppleant EJ MED I BILD: Henrik Lif  
suppleant, Jan Ohlsson suppleant, Bo Söderberg ledamot, Bodil Nilsson arbetstagarrepresentant, Rose-Marie Zell-Lindström arbetstagarrepresentant. 
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LEDNINGEN från vänster till höger: Mari Svensson Inköp & Marknadsföring, Christian W. Jansson VD, Gudrun Fahlback Affärsutveckling, Kajsa Räftegård 
Personal, Håkan Westin Finans, Linda Hamberg Försäljning, Paul Frankenius vVD

» Det finns fortfarande områden där vi har  
  väsentlig potential att bli ännu duktigare. 
Det stimulerar och driver oss.«



www.kappahl.com
KappAhl AB, Idrottsvägen 14, Box 303, SE-431 24 Mölndal, Sweden. Tel. +46 31-771 55 00
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