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JANUARI-AUGUSTI 2005 I SIFFROR

Under 2005 har KappAhl ytterligare förstärkt positionen som
största modeföretag på den svenska klädmarknaden och ett
av de ledande i Norden. Det är bland annat ett resultat av att
vi för några år sedan valde att sätta kunden främst. Vi ägnade
mycket tid åt att lära känna vår kund och hennes behov för
att kunna skapa de kläder hon vill köpa. Tanken var klok,
det visar alla nöjda kunder och det faktum att vi redovisar
ännu en mycket framgångsrik period.
KappAhl övergår nu till brutet räkenskapsår. Denna redovisning omfattar därför perioden januari till och med augusti
2005. Förändringen gör vi därför att analyser och jämförelser
med övriga aktörer i branschen underlättas när kvartalsboksluten omfattar samma perioder.
KappAhl säljer kläder till hela familjen och våra erbjudanden presenteras i frekventa, väl genomarbetade kampanjer
som vi berättar om på följande sidor.
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ÄNNU ETT FANTASTISKT ÅR
KAPPAHL VISAR VINST TIDIGARE
ÄN NÅGONSIN
Åtta månader in på 2005 är VD Christian W. Jansson och vice
VD Paul Frankenius helt överens. Så här långt har det varit ett
enastående år.
– Den starka avslutningen på 2004 bäddade för en god start på
det nya året.
KappAhl visar ett rörelseresultat på drygt 400 miljoner kronor
på rullande tolv månader. Rörelseresultatet för perioden januariaugusti 2005 uppgår till 170 miljoner kronor, ett starkt resultat
och en historisk händelse eftersom företaget aldrig förr visat vinst
efter åtta månader.
– Vi nådde nollpunktsomsättningen tidigare än någonsin förr,
säger Christian W. Jansson. Vi har alla skäl att vara nöjda.
För att komma i takt med modebranschens övriga aktörer redovisar KappAhl i år ett förkortat räkenskapsår. Jämförelser och analyser blir enklare när kvartalsboksluten omfattar samma perioder.
Trots en något svagare försäljningsutveckling än planerat är marginalerna väsentligt mycket bättre. Det är resultatet av ett projekt
som startade 2004 i syfte att förbättra just bruttomarginalerna.
– Vi har etablerat en ny, högre bruttomarginalnivå utan att höja
priserna. Snarare har vi försökt hålla igen prisutvecklingen, hävdar Christian W. Jansson och Paul Frankenius fortsätter:
– De två viktigaste faktorerna för bruttovinstförstärkningen är att
vi köper in billigare och rear mindre.
Företagets affärsidé ”Prisvärt mode för många människor” formulerades 2002. Det har behövts några år för att nöta in den men
nu har den fått rejält fäste.
– När det gäller sortimentsuppbyggnad och marknadsföring har
vi ett tryggt gäng här, säger Christian W. Jansson. De gör sitt jobb
med kunden i fokus och en självsäkerhet som har ökat under de
här åren.
– Våra medarbetare har blivit bekväma med kunden, fortsätter
han. Istället för att skapa de kläder man vill sälja, skapar man de
kläder som kunderna vill köpa. Det är en avgörande skillnad.
Affärskulturen som initierades i fjol har även den rotat sig ordentligt. Begreppet ”Våga vilja vinna” är enligt VD bara en formulering av en attityd som redan fanns:
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– Vi vill mer och vi kan mer, och det sitter nu i hela organisationen. Detta är en bidragande faktor till att det går så bra. Vår
ledande position på den svenska klädmarknaden har förstärkts
ytterligare under året.
Oro kring dollarns utveckling och den kinesiska revalveringen,
men framför allt förvirringen kring textilimporten från Kina, har
vållat bekymmer för många klädföretag under året.
– Vi var medvetna om problemet och planerade för det, säger Paul
Frankenius. Redan före årsskiftet förberedde vi organisationen
för importstopp och eventuellt ökade kostnader genom att ﬂytta
produktion till andra länder. Tack vare de åtgärderna kom vi ur
situationen på ett tillfredsställande sätt.
– Orosmomentet på sikt är framtida kinesiska revalveringar, menar
Christian W. Jansson, eftersom sådana, allt annat lika, skulle innebära ökade inköpspriser.
För att uppnå högre precision och kvalitet på inköp och leveranser har KappAhl ytterligare fördjupat närvaron på inköpsmarknaderna. I ambitionen att knyta butik och fabrik närmare varandra
har erfarna medarbetare från huvudkontoret placerats på samtliga
utlandskontor.
Under året har företagsledningen beslutat att kraftigt öka antalet butiker. Målsättningen är att öppna tio till tolv butiker netto
per år, men under det närmast kommande året kan det bli ﬂer
än så. Ökningen kommer att ske på alla marknader. KappAhls
framtid ser ljus ut, tycker Christian W. Jansson.
– Den linje vi har valt fungerar väl och inget tyder på att det ska
bli annorlunda framöver. Utmaningen nu är att göra vårt utbud
tillgängligt för ﬂer kunder. Där blir vår förmåga att generera butiker avgörande. Vår affärsidé och vision ligger benhårt fast, liksom
ambitionen att vara den mest lönsamma klädkedjan. Vi kan fortfarande bli mycket bättre på många saker. Det är därför det är så
kul att gå till jobbet varje morgon.

KappAhl vänder sig till kvinnor mellan 30 och 50 år med man och
barn. Det är en stor skara som tillsammans lägger mycket pengar
på kläder till sig själva och sina familjer. Vi vet att dessa kunder
vill känna sig moderna och välklädda, och marknadsmässigt handlar det om en mycket stor grupp. KappAhls val av målgrupp och
vår affärsidé – prisvärt mode för många människor – träffar därför

mitt i prick och har redan gjort oss till en av Nordens största aktörer på damkläder. Genom att fortsätta tillgodose våra kunders
behov av aktuellt och prisvärt mode ska vi även göra verklighet
av vår vision: Att bli Nordens ledande och mest lönsamma modekedja för målgruppen.

KVINNOR SOM HANDLAR
TILL HELA FAMILJEN
KAPPAHLS VIKTIGASTE KUND
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UTOMHUSKAMPANJ VÅREN 2005.
TEMA ”KRAMA MIG”.

VÄRME OCH NÄRA
RELATIONER I SUCCÉKAMPANJ
SKÖN KONTRAST TILL DISTANSERAD
MODEREKLAM
Konfektionsmarknaden är enorm och KappAhl konkurrerar inte
bara med andra klädföretag. Fler och ﬂer aktörer vill ha del av de
pengar som ﬁnns kvar när konsumenterna betalat månadens
räkningar. Det gäller att synas och vara tydlig i sitt erbjudande, så
att kunden lätt kan värdera det och ta det till sig. Därför är kampanjarbetet en av våra viktigaste verksamheter. Det bekräftas
också av att vi ser stora skillnader i försäljning på kampanj- och
icke kampanjperioder. Under kampanjerna ökar både snittköpet
och antalet handlande kunder.
KappAhl säljer mode för hela familjen. För att utnyttja styrkan
i det, driver vi vissa kampanjer gemensamt över affärsområdes-
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gränserna. Chansen att tränga igenom mediebruset är större när
ett budskap talar till alla – kvinnor och män, barn och vuxna.
Grunden i varje kampanj är ett tydligt och attraktivt erbjudande. Vårens stora kampanj på temat ”Krama mig” är ett bra
exempel som kombinerar erbjudande med varumärkesbyggande.
Det varma uttrycket och det enkla budskapet, ”25% rabatt på alla
byxor”, gav starkt genomslag och resulterade i ökad försäljning
och större marknadsandel. Alla bilder i kampanjen visar äkta relationer, modellerna är antingen föräldrar och barn eller syskon.

SKYLTFÖNSTER SOMMAREN 2005.
TEMA ”SOMMARSHOPEN”.

BUTIKEN
STÅR ALLTID I FOKUS
DET ÄR BARA BUDSKAPEN
SOM VÄXLAR
Butiken är marknadsplatsen där slaget om kunderna står och
därmed vårt viktigaste forum. I nuläget investerar vi mer i våra
butiker än i extern kommunikation och kampanjerna är det redskap vi har för att locka ﬂer kunder att besöka KappAhl. Det
kräver att vi är tydliga och konsekventa i vårt uttryck och budskap. Kampanjen ”Alla korta byxor 199:-”, som gick i maj, är ett
skolexempel där kunden mötte samma budskap från annons,
direktreklam och utomhusreklam till skyltfönster och vidare ända
in i butik.
Kampanjen ger butiken olika verktyg att arbeta med i form av
produkter, skyltdockor, podier och graﬁskt material. Vi har några
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få sekunder på oss att fånga kundens intresse, så det gäller att
”klä in” hela butiken vid kampanjtillfällena. När kunden väl är
inne ska hon aldrig behöva tveka över vad det är vi erbjuder just nu.
För att vårt erbjudande alltid ska uppfattas som nytt och fräscht,
förändras uttryck och budskap i skyltfönster och butik regelbundet. Bland alla impulser som människor möter ute på stan är det
KappAhls budskap som ska sticka ut och fastna.
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KappAhl bestämde sig snabbt för att ställa upp som sponsor när
musikalen Mamma Mia skulle sättas upp i Sverige. Den glädje,
värme, folklighet och de möten över generationsgränserna som
musikalen står för stämmer perfekt med varumärket KappAhl.
Vi beslöt att satsa rejält och inte nöja oss med att nämnas i
programblad och annonser. Vid Stockholms-premiären i februari
fanns KappAhl följaktligen med på allt från teaterpersonalens
t-shirts och kavajer till program och garderobsbrickor. T-shirtarna
såldes även i teatershopen. Vi anknöt också till sponsorskapet i en
kavajkampanj för dam och herr på temat ”Mamma Mia! Kavajer
från 399:-”. Kampanjen fungerade utmärkt på KappAhls samtliga
fyra marknader – alla känner ju till Abba...

Genom sponsorskapet ﬁck vi möjlighet att möta våra kunder på
ett helt nytt sätt. Till genrepet bjöd vi till exempel in ett hundratal kunder som deltagit i en butikstävling.
Effektiv relationsmarknadsföring i större skala driver vi genom
våra kundkort. Vi får fantastiskt bra respons på våra utskick till
Coop Medmera-kunderna i Sverige och även Coop-kortet i Norge
och Ykkösbonus i Finland fungerar väl.
I första hand är syftet med kampanjarbetet naturligtvis att locka
kunder och öka försäljningen, men de betyder också mycket för
självförtroendet i organisationen. Att synas är en framgångsfaktor
i alla led.

MAMMA MIA,
KAMPANJ OCH SPONSRING I ETT!
NYTT SÄTT FÖR KAPPAHL
ATT MÖTA KUNDEN
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KORTUTSKICK TILL KORTKUNDER OCH DIREKTREKLAM TILL HUSHÅLL VÅREN 2005.
TEMA ”MAMMA MIA!”.
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DAGSPRESSANNONS VÅREN 2005.
TEMA ”ALLA KORTA BYXOR 199:-”.

BÄST I SVERIGE PÅ
DAMBYXOR
FORTSATT POSITIV TREND FÖR
AFFÄRSOMRÅDE DAM
För några år sedan bestämde vi att KappAhl skulle bli bra på byxor
och nu är vi marknadsledande i Sverige. En stadigt stigande försäljning visar att våra kunder uppskattar det arbete vi har lagt ner
på att förbättra kvalitet och passform.
Nya byxor blir ännu roligare med en fräsch topp till och faktum
är att KappAhl är störst även på trikå. Den varugruppen ökar på
alla våra damkollektioner.
För två år sedan gjorde vi en rejäl satsning på accessoarer och
nu skördar vi stora framgångar även där. Försäljningen växer
lavinartat och det är egentligen inte så märkligt; bälten, scarves,
armband och hattar är billiga och kul tillbehör som piggar upp
modebilden.
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Underklädessortimentet Body Zone visar också en positiv utveckling. Våra återkommande kampanjer på temat ”Alla bh 99:-”
fungerar fantastiskt bra och eftersom kunderna nästan alltid kompletterar med matchande trosor skapas merförsäljning.
Dagens mode är brett och ger plats för många stilar. Numera
känner vi vår kund väl och vet att hon inte är intresserad av det
mest extrema modet. Bland alla aktuella trender och företeelser
väljer vi därför ut det bästa för vår kundgrupp. När vi sedan presenterar sortimentet genom en lockande varuvisning i butik vet
vi att vi både underlättar och sparar tid för kunden. Hon får helt
enkelt hjälp att snabbt hitta rätt.
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DIREKTREKLAM TILL KORTKUNDER VÅREN 2005.
TEMA ”KOSTYMER FRÅN 898:-”.

TYDLIGA BUDSKAP
STIMULERAR FÖRSÄLJNINGEN
HERR HÅLLER STÄLLNINGARNA
I TUFFARE KONKURRENS
Affärsområde herr har medvind. Blazer, kostym, skjorta och slips
är tillbaka i modebilden, vilket märks i uppsvinget för Madison
Avenue, KappAhls välklädda koncept. Jeans är alltid rätt och nu
har kunderna hittat vårt eget märke för fritidsmode, Redwood,
som har sålt mycket bra och ökat markant jämfört med förra året.
På senare tid har våra konkurrenter gjort stora satsningar och
hela branschen tycks fokusera mer på herr. Det är också nya aktörer på väg in, så det gäller att vara på alerten. För oss innebär
det att vi fortsätter att utveckla KappAhls olika herrkoncept och
driva attraktiva erbjudanden i våra kampanjer. Till det viktigaste
i det arbetet hör att bestämma vad som ska marknadsföras och hur
budskapet ska formuleras. Under våren hade vi ﬂera lyckosamma
kampanjer, bland annat för konfektion/kostymer, skjortor och
jeans. Budskapet ”Kostymer från 898:-” marknadsfördes i butik
parallellt med KappAhls stora byxkampanj.
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Skjortaktiviteten var en butikskampanj för KappAhls egna varumärken. Budskapet ”Välj två skjortor för 299:-” i kombination
med ett tydligt skyltmaterial var en fullträff och skjortorna sålde
i princip slut.
Under VM i ishockey testade vi nya grepp med mycket positivt
resultat. I samarbete med Aftonbladet gjordes en sms-kampanj i
form av en tävling på tidningens sportsidor och på Internet. Det
gällde att tippa resultatet i olika matcher och rätt resultat gav 40
procent rabatt på valfri herrvara. Fel resultat blev ändå vinst i
form av 20 procent rabatt.
Många av de största kampanjerna sker gemensamt för alla KappAhls affärsområden. Samtidigt är det viktigt att ta vara på de
tillfällen när herr naturligt hamnar i fokus, till exempel vid Fars dag
och studenten. Allra viktigast är dock att våra kunder känner att
de alltid hittar attraktiva nyheter och bra erbjudanden i butiken.

DIREKTREKLAM TILL BARNFAMILJER AUGUSTI 2005.
TEMA ”50 KRONOR RABATT PÅ ALLA BYXOR”.

FULLTRÄFF
EFTER FULLTRÄFF
AFFÄRSOMRÅDE BARN
ÖKAR I ÅR IGEN
Trots minskande barnkullar ökar affärsområde barn för sjätte året
i rad. Förklaringen är ett attraktivt sortiment och ett kampanjarbete med starka erbjudanden.
Under sportlovsveckorna lanserades Lab Industries, ett nytt
jeansmärke för tjejer och killar mellan 7 och 13 år. Flera av Sveriges
största köpcentra ﬁck besök av Lab on tour, där barnen tävlade
om Lab-jeans och värdecheckar på en 4,5 meter hög, jeansformad
klättervägg.
KappAhl var även huvudsponsor för Metro Cup, Sveriges största
innebandyturnering för barn i åldrarna 8-14 år, vilket gav mycket
positiv uppmärksamhet.
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Vårens direktreklam, med lockande erbjudanden på byxor och
baskollektionen Kaxs, resulterade i bra försäljningssiffror.
KappAhl dominerar marknaden för festkläder till barn och till
skolavslutningen sålde vi som alltid bra i Sverige och Finland.
I Norge ligger försäljningstoppen inför 17 maj och i Polen är det
Barnens Dag den 1 juni.
Augusti månads stora skolstartskampanj, ett välfyllt direktreklamutskick med attraktiva priser på det mesta som barnen
behöver inför höstsäsongen, utföll också mycket väl.
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PÅ WWW.KAPPAHL.COM RULLAR AKTUELLA KAMPANJER
OCH HÄR FINNS OCKSÅ INFORMATION OM FÖRETAGET.

Samtliga KappAhls försäljningsmarknader – Sverige, Norge,
Finland och Polen – visar en kraftigt förbättrad lönsamhet. Den
ökade försäljningen visar att våra frekventa och tydliga kampanjer
har genomslag, och att kunderna uppskattar KappAhls erbjudanden och ﬁnner sig väl till rätta i våra butiker.
Under året har nya butiker öppnats på samtliga marknader
och vår avsikt är att fortsätta den expansionen. Parallellt med
nyöppningarna går vi vidare med uppfräschningen av våra butiker
för att göra dem mer attraktiva och överblickbara. Vi kommunicerar i hög grad med våra kunder genom skyltning, graﬁskt material och varuvisning. Utmaningen nu är att lyfta varuvisningen till
nya höjder för att inspirera kunderna ännu mer och därmed öka

försäljningen ytterligare. I arbetet med att skapa en säljande butik
spelar butikschefer och dekoratörer en avgörande roll tillsammans med sina team.
KappAhls butiker har tidigare skilt sig något från land till land.
Nu stramar vi upp butikskonceptet för att få en enhetligare bild.
Allt ﬂer uppgifter sköts centralt från huvudkontoret för att personalen ute i butik ska kunna ägna mer tid åt kunderna. Ett betydelsefullt projekt under våren har varit att anpassa personaltätheten i butik till kundströmmarna, så att det är mest personal
när kundtrycket är som störst. Kampanjer och butikskoncept är
lika på alla marknader vilket bidrar till att ytterligare förstärka och
förtydliga varumärket KappAhl.

GEMENSAMMA KAMPANJER
PÅ ALLA MARKNADER
STÄRKER OCH FÖRTYDLIGAR
KAPPAHLS VARUMÄRKE

Rätt varor i rätt tid och till rätt butik är förutsättningen för en god
försäljning. Det kräver en väl fungerande logistik. KappAhl har
Nordens modernaste distributionscentral som distribuerar varor
till alla KappAhl-butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen.
Varje år hanteras cirka 50 miljoner plagg. Vi har lägre logistikkostnader än våra konkurrenter och i takt med att ﬂer butiker öppnas
pressas kostnaderna ytterligare.
För att höja distributionscentralens kvalitet och produktivitet
pågår sedan 2004 ett projekt kallat KRAFT – kvalitet, resultat,
ansvar, förbättringar, tillsammans. Tanken är att förändringar ska
initieras och förankras underifrån istället för att beordras från ledningen, så att personalen verkligen känner sig delaktig i de beslut
som fattas. Våra medarbetare har resurser som vi vill använda och
det gör vi genom att arbeta med målstyrda grupper. Personalen i
respektive grupp sätter upp interna delmål på vägen mot de mål
som ledningen bestämt. Gruppen beslutar själv vilka roller och
spelregler som ska gälla.
Utfallet hittills är att kvalitetsnivån har höjts från 97 till 99 procent, produktiviteten har ökat med över 20 procent och alla med-

arbetare känner ett större ansvar för den totala produktionen.
Stressen har minskat och trivseln ökar hela tiden. Ledningen på
distributionscentralen har fått mer tid att arbeta långsiktigt och
strategiskt.
De positiva erfarenheterna av arbetet med KRAFT har resulterat i att IT-avdelningen startat ett liknande projekt.
Under året har KappAhl gjort en stor översyn av allt IT-relaterat
i koncernen. All teknik har granskats noga och ett verksamhetsdrivet projekt har genomförts för att veriﬁera IT-miljön, så att det
som ser rätt ut i teorin också är det i verkligheten.
Vi har också bytt ekonomisystem. Det nya systemet är effektivare, billigare och mer strukturerat, med bland annat elektronisk
hantering av alla fakturor.
Nytt är även CM-systemet, ett system för hantering av lönsömnad, det vill säga den produktion där vi köper tillskärning och
sömnad för vårt eget material.
Alla fraktavtal, för såväl import som export, upphandlades på
nytt gällande från den 1 januari 2005. Detta har resulterat i stora
besparingar.

ÖKAD TRIVSEL
OCH MINDRE STRESS
LYCKAT PROJEKT FÖR
KVALITETSFÖRBÄTTRING

KUNDERNA
KAN LITA PÅ OSS
KVALITET OCH SÄKERHET
KONTROLLERAS NOGA
KappAhls kunder ska veta att kläderna de köper är fria från hälsofarliga kemikalier och andra skadliga ämnen. Plaggen ska hålla
färg och form och se snygga ut även efter många tvättar. Vi gör
omfattande och regelbundna kvalitets- och säkerhetstester både
under produktionsprocessen och vid leverans. Inte bara för våra
kunders skull utan även för att minska riskerna för dem som arbetar i tillverkningen. Produktionen ska belasta miljön så lite som
möjligt. Inspektionerna i fabrikerna utförs av kvalitetskontrollanterna på våra utlandskontor.
I KappAhls Test and Manufacturing Guide fastslås vilka krav
som gäller för olika slags varor och material. Guiden ﬁnns hos
samtliga leverantörer och hos de laboratorier som utför tester för
vår räkning.
Alla leverantörer har förbundit sig att följa våra kemikalieregler.
På listan över otillåtna kemikalier ﬁnns bland annat tungmetaller
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som bly, kadmium och kvicksilver, vissa färgämnen, PVC, formaldehyd och bromerade ﬂamskyddsmedel. Med tanke på allergier
får inga metalldelar som kan komma i kontakt med huden innehålla nickel.
På baby- och barnkläder är kraven extra höga. KappAhl deltar
i ett internationellt standardiseringsarbete, där ett av målen är
förebygga risken för olyckstillbud genom att göra ännu säkrare
barnkläder. Vi har redan nu avknäppbara kapuschonger i jackor
och overaller, vi undviker snoddar i halslinningar och smådetaljer
som kan lossna. Alla knappar ska sitta ordentligt fast.
Många människor, både internt och externt, är involverade i
kvalitets- och säkerhetsarbetet. Vår viktigaste gemensamma uppgift är att försöka förutse vad som kan gå snett och förebygga det,
så att KappAhls kunder inte drabbas.
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KappAhls verksamhet påverkar människor och miljö på många
platser i världen. Vi tar vårt ansvar för detta och arbetar kontinuerligt för bättre arbetsförhållanden och hushållning med naturens
resurser.
Men förändringar tar tid och sker stegvis. För att skynda på
utvecklingen för bättre arbetsvillkor har vi och ett 40-tal andra
europeiska företag bildat Business Social Compliance Initiative.
BSCI har arbetat fram en gemensam uppförandekod, grundad på
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention
och ILO:s konventioner om arbetsrätt och arbetsvillkor. Den nya
koden ersätter successivt företagens egna och granskningen av
leverantörerna kommer att göras av fristående revisionsföretag
istället för att varje företag gör sina egna inspektioner. Den leverantör som uppfyller BSCI:s krav har i ett slag kvaliﬁcerat sig inför
alla medlemsföretag.
De kontroller som görs speglar hur förhållandena är för stunden,
men de förändrar inte arbetsvillkoren. Tanken bakom BSCI är att
förhållandena hela tiden ska bli bättre och samarbetet innebär att
KappAhl nu kan lägga större resurser på att hjälpa leverantörerna
i deras förbättringsarbete.
Under året har BSCI genomfört kombinerade informationsoch utbildningsdagar för leverantörer i Kina och Indien samt för
revisionsföretagens inspektörer.
Utöver BSCI är KappAhl medlem i Amnesty Business Group
och i den norska organisationen Initiativ för Etisk Handel, IEH.
För att hjälpa människor i utsatta situationer bidrar KappAhl
ekonomiskt till organisationerna BRIS, Barnens Rätt I Samhället,
och Hungerprojektet, vars mål är att minska hungern i världen
genom hjälp till självhjälp i form av utbildning för kvinnor och
barn. I Norge stödjer vi Röda Korset och i Finland Mannerheims
Barnskyddsförbund, som båda bedriver liknande verksamhet som

BRIS. Överblivna kläder och provplagg från alla våra marknader
skänks till olika välgörenhetsorganisationer. Efter tsunamikatastrofen i Asien försåg KappAhl hemvändande turister med
kläder och BRIS ﬁck ett extra bidrag för att hjälpa drabbade
barn.
KappAhl vill bidra till en hållbar utveckling och har arbetat
aktivt med miljöfrågor sedan 1993. Som första modeföretag i
världen ISO 14001-certiﬁerades vi 1999. Certiﬁeringen innebär
att vårt miljöarbete granskas två gånger om året av SP, Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut.
En väsentlig del i miljöarbetet är att åtgärda de mest miljöbelastande verksamheterna; tillverkning och transporter. För att
bidra till en renare produktion kräver vi att våra leverantörer dels
följer gällande miljölagar, dels uppnår KappAhls höga krav vid
beredning och tillverkning. Vi uppmuntrar dem också att certiﬁera sig för hälso- och miljömärkningarna ÖkoTex och EU-blomman. Ett av KappAhls miljömål är att varje år öka andelen märkta
plagg och 2004 nådde vi 14 procent (9 procent 2003). Numera är
alla basplagg till baby och många av trikåtopparna på dam märkta
med EU-blomman.
Våra varor transporteras så miljöeffektivt som möjligt. I Sverige
och Norge innebär detta att distributionen i stor utsträckning sker
med tåg. Sedan årsskiftet står en gasdriven bil för alla transporter
i Göteborgs närområde. Tillsammans bidrar dessa åtgärder till
kraftigt minskade koldioxidutsläpp.
En ny kartläggning av våra leverantörers miljöprestanda är under
arbete och i samband med detta erbjuder vi dem en interaktiv
miljöutbildning.
KappAhls huvudkontor, distributionscentral och alla butiker
med egen elmätare använder grön el. Vi strävar också efter att
minska energiförbrukningen och elkonsumtionen.

KAPPAHL TAR ANSVAR
FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ
VARJE FÖRBÄTTRING ÄR ETT
STEG I RÄTT RIKTNING
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MOTIVATIONEN VÄXER
MED FRAMGÅNGEN
VILJAN ATT BLI ÄNNU BÄTTRE
FINNS I HELA FÖRETAGET
Förra året formulerades KappAhls nya affärskultur i värdeorden
våga vilja vinna, enkelhet, tydlighet och tempo. Under våren 2005
har utbildning i affärskulturen genomförts på samtliga arbetsplatser i KappAhl-koncernen.
Affärskulturen och de senaste årens framgångar har gett oss
energi och motivation att jobba vidare mot målet; att bli Nordens
ledande och mest lönsamma modekedja.
KappAhl vill se sina medarbetare växa och utvecklas. Därför
driver vi ett omfattande kompetensutvecklingsprogram med olika
former av internutbildningar för blivande butikschefer och dekoratörer samt ledarutvecklingsprogram för butikschefer och specialister. För att tillgodose olika yrkesgruppers behov ﬁnns utbildningar i språk, IT, förhandlings- och varuvisningsteknik. Vissa
högre chefer genomgår mer omfattande interna eller externa ledarskapsprogram.
Temadagar i butik är ett sätt att hjälpa butiker till ökad lönsamhet. De genomförs i samband med öppnandet av nya eller
ombyggda butiker och innehållet anpassas till varje butiks behov.
KappAhls ambition är att alla medarbetare ska trivas och känna
sig väl motiverade. Medarbetarsamtal genomförs regelbundet
enligt en struktur som är gemensam för hela koncernen. Vi arbe-
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tar aktivt med friskvård och olika förebyggande åtgärder för att
förhindra skador och sjukdom. De senaste årens insatser för att
minska sjukfrånvaron visar en positiv trend, men här ﬁnns mer att
göra och arbetet fortsätter.
När det gäller jämställdhet har vår bransch en skev könsfördelning. I butikerna dominerar kvinnorna medan fördelningen är
jämnare bland cheferna. Vi arbetar för att förbättra balansen.
KappAhl leder jämställdhetsligan bland svenska företag genom
kvinnlig majoritet i ledningsgruppen (fyra kvinnor, tre män).
KappAhl strävar efter att vara en arbetsplats som speglar mångfalden i samhället. Alla anställda ska ha samma möjligheter, oavsett kön och etnisk bakgrund.
Regelbundna interna mätningar visar att KappAhl uppfattas
som en bra arbetsplats. Ledarskap, arbetsformer och trivsel får
högt betyg. Det är lätt att rekrytera ny kompetens. Flera tusen
spontana ansökningar kommer varje år och utannonserade tjänster får hundratals svar. Rekrytering sker i första hand internt och
det har bland annat inneburit att medarbetare fått möjlighet att
jobba utomlands. Detta är både en chans för individen och ett
sätt att sprida vårt kunnande och stärka KappAhl-känslan inom
koncernen.
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LEDNINGEN

EKONOMISK ÖVERSIKT
NYCKELTAL

Omsättning exkl moms (MSEK)
Investeringar (MSEK)
Rörelsemarginal (%)
Nettomarginal (%)
Resultat efter ﬁnansiella poster (MSEK)
Försäljningsyta (i tusen kvm)
Avkastning på sysselsatt kapital (%)
EBITA (MSEK)
EBITA (%)

2005-01-01
–2005-08-31

2004

2003

2002

2001

2 387
169
7,1
3,1
74
206
8
170
7,1

3 860
198
5,7
5,2
204
200
21
257
6,7

3 810
115
3,2
2,7
106
199
13
160
4,2

3 869
149
1,8
0,5
18
209
6
112
2,9

4 195
265
–4,7
–6,3
–265
221
–14
–145
–3,5

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 –
balansomslutning minus icke räntebärande skulder. EBITA – rörelseresultat före årets avskrivning för goodwill, i MSEK samt i procent av periodens omsättning.
Från och med räkenskapsåret 2005 är rörelseresultat och EBITA lika eftersom avskrivning inte längre sker på goodwill i koncernen. Notera att jämförsiffrorna för 2004
och bakåt avser KappAhl AB koncernen och att siffrorna för innevarande år avser KappAhl Holding AB koncernen i den ekonomiska översikten ovan.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
I samband med ägarskifte i KappAhl AB, i december 2004, beslutades om ändring av redovisningsperiod från kalenderår till brutet räkenskapsår, som avslutas
31 augusti. Därmed omfattar denna årsredovisning en redovisningsperiod på åtta
månader, dvs. perioden 1 januari till 31 augusti, 2005. Se vidare under not 1.
Koncernen
Koncernen är verksam inom detaljhandel för försäljning av dam-, herr- och barnkläder samt kosmetik. I koncernen ingår, förutom moderbolaget KappAhl Holding
AB, det helägda bolaget KappAhl AB, försäljningsbolag i Norge, Finland och Polen
samt ett inköpsbolag i Kina.
Koncernen har dessutom ﬁlialer i Turkiet, Litauen, Bangladesh och Indien.
Bolaget i Kina har till uppgift att söka nya leverantörskontakter samt ansvara
för produktions- och leveransbevakning i Fjärran Östern. Försäljningsbolagen
ansvarar för butiksförsäljningen i respektive land. Verksamheten hos ﬁlialerna
utgörs av inköpsstöd och kvalitetskontroll på respektive marknad. En fullständig
förteckning över koncernbolagen ﬁnns i not 28.
KappAhl Holding AB koncernen hade vid ingången av verksamhetsåret 2005
235 butiker och vid årets slut 242 butiker. Under året öppnades åtta nya butiker
och en stängdes.
Antal butiker per land
Sverige
Norge
Finland
Polen
Totalt

2005-08-31

2004-08-31

2004-12-31

125
74
32
11

122
72
30
9

124
72
30
9

242

233

235

Genom ett ﬁnansiellt leasingavtal hyr koncernen den distributionscentral i Mölndal,
där koncernens alla kläder hanteras och fördelas inför transporten till respektive
butik.
Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller vissa koncerngemensamma tjänster.
Ägarförhållanden
KappAhl Holding AB: s ägare per 2005-08-31 fördelar sig enligt följande:

Nordic fashion S.á.r.l.
Pegatro Ltd
Accent Equity 2003 LP
Accent Equity 2003 KB
Ledande befattningshavare
Totalt

Antal aktier

Andel
kapital i %

Andel av
röster %

5 250 000
2 500 000
1 536 500
713 500
366 000

50,6
24,1
14,8
6,9
3,6

50,6
24,1
14,8
6,9
3,6

10 366 000

100,0

100,0

RESULTAT
Koncernen
Koncernens rörelseresultat för räkenskapsårets åtta månader uppgår till 170
MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,1 %. Bruttovinsten för samma
period uppgår till 1 414 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 59,2 %.
KappAhl har nått en ny, högre bruttomarginalnivå utan att höja priserna. De två
viktigaste faktorerna för den höga bruttomarginalen är att vi gör bättre inköp och
har färre plagg på rea. Vår framgång bygger på att sälja prisvärt mode för många
människor.
Efter det förändringsarbete i KappAhl som vi genomfört för att få upp lönsamheten och som vi påbörjade för drygt tre år sedan kan vi nu återigen satsa på
expansion. Under det senaste verksamhetsåret har vi öppnat åtta nya butiker
och under det kommande verksamhetsåret planeras mer än 15 butiker.
Under räkenskapsårets åtta månader har utvecklingen på de nordiska klädesmarknaderna varit positiv, trots en fortsatt prispress. Under perioden växte
beklädnadshandeln i Sverige med 2,9 procent enligt Blixtindex från HUI-SCB.
Utvecklingen på de övriga Nordiska länderna har också varit god. Även i Polen
har marknaden utvecklats positivt.
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Moderföretaget
Moderbolagets omsättning var under åttamånadersperioden 0 (1) MSEK och resultatet efter ﬁnansiella poster 1 035 (-5) MSEK. I årets resultat ingår anteciperad
utdelning från dotterbolaget KappAhl AB om totalt 1 122 MSEK.

Utländska ﬁlialer
Koncernen har ett antal ﬁlialer i utlandet för inköpsstödjande verksamhet. Filialerna
i Litauen och Turkiet tillhör KappAhl AB medan ﬁlialerna i Kina, Bangladesh och
Indien tillhör KappAhl Far East Ltd.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
SOM INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPSÅRET

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

KappAhl Holding AB koncernen
År 2002 påbörjades ett stort arbete i dåvarande KappAhl AB koncernen. Åtgärder
har vidtagits på många områden men de två viktigaste frågorna har varit att stärka
kunderbjudandet och att sänka inköpspriserna.
Avseende kunderbjudandet, har fokus varit att tillse att det vi erbjuder kunderna
är anpassat till vår primära kundgrupp, nämligen kvinnor i åldern 30-50 år med
män och barn. Det är denna kundgrupp som under många år varit våra mest
trogna kunder. Detta arbete har fortsatt även under det senaste året vilket resulterat
i många lyckade kampanjer med bra försäljning.
När vi för några år sedan jämförde oss med duktiga konkurrenter var den tydligaste skillnaden att de hade väsentligt bättre bruttomarginaler. Delvis har våra
marginaler kunnat stärkas beroende på en positiv utveckling på valutamarknaden,
främst en sjunkande kurs på US-dollar. Valutakurserna är dock till stor del konkurrensneutrala. Att vi nu är bland de bättre i branschen, avseende bruttograd, beror
på vårt interna arbete med att sänka inköpspriserna. Detta är en nödvändighet
både för att kunna ge våra kunder ett bra erbjudande och för att säkra en långsiktigt stark ekonomi i koncernen.
Investeringarna har under året koncentrerats till underhåll av beﬁntliga butiker
och nyöppnade butiker. Förutom sortimentet är butikens utformning och atmosfär
den viktigaste faktorn som gör att kunden trivs och därmed kommer tillbaka.
Satsningen på butiksunderhåll är viktig för att säkra koncernens långsiktiga intjäningsförmåga.

KappAhl Holding AB Koncernen
Den privata konsumtionen förväntas fortsätta öka under det kommande året.
Detta är en viktig faktor för KappAhl liksom för detaljhandeln i stort. Samtidigt har
vi under hösten sett en stigande kurs på US-dollar vilket bidrar till ökande inköpspriser. Sammantaget bedöms förutsättningarna vara goda för ett fortsatt bra
resultat i koncernen.
FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förfogande stående vinstmedel
1 112 713 278 kronor disponeras enligt följande:
Utdelning
Balanseras i ny räkning
Summa

168 840 000 kr
943 873 278 kr
1 112 713 278 kr

De ﬁnansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse
den 2 januari 2006.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING
Syftet med koncernens valutapolicy är att minimera riskerna för negativ resultatpåverkan och att öka förutsägbarheten i framtida resultat. Detta uppnås genom
att intäkter i dotterbolagen valutasäkras. Dessutom valutasäkras varuinköpen i
koncernen inklusive 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.
Ytterligare information ﬁnns i not 23.
Finansiering
All ﬁnansiering och placering av pengar sker via KappAhl Holding AB. Likvida
medel i KappAhl Holding Koncernen uppgick den 31 augusti till 83 MSEK jämfört
med 320 MSEK den 31 december 2004. Minskningen av likvida medel beror
huvudsakligen på amorteringar av banklån.
Bolagets ﬁnansiering utgörs huvudsakligen av banklån.
Redovisningsprinciper
Från och med 1 januari, 2005 tillämpar Koncernen International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av EU-kommissionen.
Koncernen bildades 31 december, 2004. I förvärvsanalysen enligt svenska
redovisningsregler beaktades alla väsentliga principer i IFRS 3 Business combinations. Av detta skäl uppkommer inga övergångseffekter när IFRS börjar tillämpas
1 januari 2005. Det ﬁnns heller ingen anledning att tillämpa någon av lättnadsreglerna i IFRS 1.
Koncernens redovisningsprinciper enligt IFRS sammanfaller till stor del med
dem som tidigare tillämpats. För ytterligare information se not 1 under rubriken
Ändrade redovisningsprinciper.
INVESTERINGAR
KappAhl Holding AB Koncernen
Årets nettoinvesteringar uppgår till 131 MSEK. Huvuddelen av detta avser investeringar i beﬁntliga och nya butiker.
Moderföretaget
Årets nettoinvesteringar består av en inbetalning med 40 MSEK avseende slutreglering av förvärvet av KappAhl AB koncernen.
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RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN
BELOPP I MSEK

Not

2005-01-01
2005-08-31
2 387,0
–973,0

2004-04-23
2004-12-31
—
—

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

2, 3

1 414,0

—

—
–1 167,5
–76,6
—

1,0
—
—
–1,0

169,9

—

2,3
–98,4

0,1
–4,8

8

–96,1

–4,7

73,8

–4,7

9

–20,8

1,3

53,0

–3,4

Bruttoresultat
Övriga rörelseintäkter
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

3, 5, 6, 7, 24

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN
BELOPP I MSEK

Not

TILLGÅNGAR

4, 25

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar

10
11
13
9

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

14
15
13
16

2005-08-31

2004-12-31

BELOPP I MSEK

Not

2005-08-31

2004-12-31

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Andra reserver
Balanserat resultat

10,4
197,0
26,4
49,7

10,0
190,0
—
–3,3

Summa eget kapital

283,5

196,7

173,6
—
1 335,0
11,2

182,2
548,3
1 185,0
—

73,8
50,9
220,9

65,5
50,1
203,6

1 865,4

2 234,7

9
21

22,3
3,1
281,1
28,1
72,9

22,4
3,1
163,1
29,2
87,8

22
16

221,0
163,7

293,9
—

EGET KAPITAL OCH SKULDER
1 344,1
618,3
3,5
195,3

1 413,3
562,1
—
165,7

2 161,2

2 141,1

589,9
4,8
67,5
34,5
83,2

446,2
7,2
97,3
18,8
320,3

779,9

889,7

2 941,1

3 030,9

Eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder
Lån ﬁnansiell leasing
Aktieägarlån
Långfristiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder (ej räntebärande)
Avsättningar till pensioner och
liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder

4
11
17
17,23
21
19
20
9

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Lån ﬁnansiell leasing
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Checkräkningskredit
Summa kortfristiga skulder

11

792,2

599,5

Summa skulder

2 657,6

2 834,2

Summa eget kapital och skulder

2 941,1

3 030,9

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26.
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FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

BELOPP I MSEK

Övriga
Aktie- tillskjutna
kapital medel

Andra reserver

Totalt
Balanserat
eget
resultat Summa kapital

OmSäkrings- räkningsreserv differenser

Ingående eget
kapital 2004-04-23
0,1
Justering för ändrad
redovisningsprincip
Justerat eget
kapital 2004-04-23
0,1
Årets
omräkningsdifferenser
Årets resultat
Nyemission
9,9
Utgående eget
kapital 2004-12-31 10,0

0,1

0,1
–3,4
190,0
190,0

—

0,1

–3,4

0,1

0,1

0,1

0,1
–3,4
199,9

0,1
–3,4
199,9

196,7

196,7

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

BELOPP I MSEK

Övriga
Aktie- tillskjutna
kapital medel

Andra reserver

Totalt
Balanserat
eget
resultat Summa kapital

OmSäkrings- räkningsreserv differenser

Ingående eget
kapital 2005-01-01 10,0
Kassaﬂödessäkringar,
efter skatt 1)
Årets
omräkningsdifferenser
Årets resultat
Nyemission
0,4
Utgående eget
kapital 2005-08-31 10,4

190,0

–3,3
14,7
11,7
53,0

7,0
197,0

14,7

11,7

49,7

196,7 196,7
14,7

14,7

11,7
53,0
7,4

11,7
53,0
7,4

2005-01-01–2005-08-31
BELOPP I MSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter ﬁnansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet
Betald inkomstskatt

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
BELOPP I MSEK

Not
29

9

73,8
111,0
–4,1

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

180,7

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

–113,7
16,5
22,1

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

105,6

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan
Förvärv av ﬁnansiella tillgångar

–157,4
–11,4
40,0
–3,0

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

–131,8

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån

7,2
–215,0

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

–207,8

Årets kassaﬂöde
Likvida medel vid årets början
Valutakursdifferens i likvida medel

–234,0
320,3
–3,1

Likvida medel vid årets slut

16

Not

2005-01-01
2005-08-31

2004-04-23
2004-12-31

Nettoomsättning

—

—

Kostnad för sålda varor

—

—

Bruttoresultat

—

—

—
–0,6

1,0
–1,0

–0,6

0

1 122,9

—

0,7

0,1

2005

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella poster:
Resultat från andelar i dotterföretag
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
Räntekostnader och
liknande resultatposter
Resultat efter ﬁnansiella poster

5, 6, 7

8

8

Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT

9

–87,8

–4,8

1 035,2

–4,7

1 035,2

–4,7

24,5

1,3

1 059,7

–3,4

83,2

283,5 283,5

Per den 31 augusti 2005 omfattade det registrerade aktiekapitalet 10 366 000
aktier á nominellt 1 krona, varav 366 000 aktier härrör från nyemission 2005,
366 000 aktier á nominellt 1 krona. Aktiernas nominella värde är detsamma som
antalet.
1) Se not 1 avseende redovisningseffekt enligt IAS 39.
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
BELOPP I MSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

Not

2005-08-31

2004-12-31

25

BELOPP I MSEK

Not

2004-12-31

10,4
197,0

10,0
190,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

28
9

Bundet eget kapital

1 271,2
2,7

1 888,2
1,3

Summa ﬁnansiella anläggningstillgångar

1 273,9

1 889,5

Fritt eget kapital

Summa anläggningstillgångar

1 273,9

1 889,5

Balanserat resultat
Årets resultat

52,9
1 059,7

0,1
–3,4

Summa eget kapital

1 320,0

196,7

1 335,0
—
11,2

1 185,0
548,3
—

1 346,2

1 733,3

3,3
416,4

—
—

2,0
421,7

22,6
22,6

3 087,9

1 952,6

1 848,2
Inga

1 888,2
Inga

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

12
9

1 789,2
1,3
—

1,2
—
0,5

15

23,5

15,5

1 814,0

17,2

—

45,9

Summa omsättningstillgångar

1 814,0

63,1

Summa tillgångar

3 087,9

1 952,6

Aktiekapital (10 366 000 aktier á 1 kr)
Överkursfond

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Aktieägarlån
Övriga skulder

18
17
21

Summa långfristiga skulder
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

16
22

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget
Ställda säkerheter
Aktier i dotterföretag
Eventualförpliktelser
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2005-08-31

26
26
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FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond

Fond för
verkligt
värde

Balanserat
resultat

Totalt
eget
kapital

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1

9,9

190,0

10,0

190,0

—

—

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond

0,1
–3,4
-3,4
199,9
–3,4 196,7

Fritt eget kapital
Fond för
verkligt
värde

Balanserat
resultat

Totalt
eget
kapital

190,0
–6,8

–3,4

196,7
–6,8

–0,1

–0,1

–3,4

3,4
0,0
1 059,7 1 059,7
87,7
87,7

–24,6
7,0
197,0

–6,8

—

–24,6
7,4

59,7 1 059,7 1 320,0

Observera att överkursfonden som uppstått före den 1 januari 2006 kommer att
överföras till reservfond.

2005

29
1 035,2
–1 122,9

–87,7

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

–8,0
136,0

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

40,3

Investeringsverksamheten
Reducering av köpeskilling

40,0

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

40,0

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån

7,2
–134,0

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

–126,8

Likvida medel vid årets slut

0,1

Not

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

Kassaﬂöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

Årets kassaﬂöde
Likvida medel vid årets början
Valutakursdifferens i likvida medel

Årets
resultat

Säkrings- Verkligt
reserv
värde
reserv

MSEK

Ingående eget
kapital 2005-01-01
10,0
Kassaﬂödessäkringar, efter skatt
Årets
omräkningsdifferenser
Omföring föregående
års resultat
Årets resultat
Erhållet koncernbidrag
Skatt hänförlig till
erhållet koncernbidrag
Nyemission
0,4
Utgående eget
kapital 2005-08-31 10,4

0,1

2005-01-01–2005-08-31
BELOPP I MSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter ﬁnansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet

Årets
resultat

Säkrings- Verkligt
reserv
värde
reserv

MSEK

Ingående eget
kapital 2004-04-23
Justering för ändrad
redovisningsprincip
Justerat eget
kapital 2004-04-23
Årets
omräkningsdifferenser
Årets resultat
Nyemission
Utgående eget
kapital 2004-12-31

Fritt eget kapital

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

–46,5
45,9
0,6
0,0

NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board
(IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning
inom EU. Denna ﬁnansiella rapport är den första fullständiga ﬁnansiella rapport
upprättad i enlighet med IFRS. I samband med övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till en redovisning enligt IFRS har koncernen tillämpat
IFRS 1 som är den standard som beskriver hur övergången till IFRS ska redovisas.
Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.
Koncernen har frivilligt valt att tillämpa IFRS i enlighet med årsredovisningslagen
(1995:1554) 8 kap 33 §. Koncernen har dock inte tillämpat reglerna om Segmentrapportering i IAS 14 och inte heller reglerna om Resultat per aktie i IAS 33 på
grund av att bolaget inte är noterat.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i
de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer
föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd
av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Dessutom har Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer tillämpats.
FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE AV MODERBOLAGETS OCH
KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de ﬁnansiella
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges,
är avrundade till närmaste miljontals kronor. Tillgångar och skulder är redovisade
till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa ﬁnansiella tillgångar och skulder
som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde består av derivatinstrument, ﬁnansiella tillgångar klassiﬁcerade som
ﬁnansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som
ﬁnansiella tillgångar som kan säljas.
Att upprätta de ﬁnansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena
är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under
rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och
antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar
och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfallet kan
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast
påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder
om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har
en betydande inverkan på de ﬁnansiella rapporterna och gjorda uppskattningar
som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års ﬁnansiella rapporter
beskrivs närmare i not 31.
De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens ﬁnansiella rapporter,
om inte annat framgår nedan, och vid upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning enligt IFRS per den 31 december 2004 som förklarar övergången
från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till redovisningsprinciper enligt IFRS.
Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och
konsolidering av dotterföretag.
ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Övergången till redovisning enligt IFRS har för koncernen redovisats enligt IFRS 1.
Från och med 2005-01-01 tillämpar Koncernen International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av EU-kommissionen.
Koncernen bildades 2004-12-31, vilket också är koncernens öppningsbalans
enligt IFRS. I förvärvsanalysen enligt svenska redovisningsregler beaktades alla
principer i IFRS 3 Business combinations. Av detta skäl uppkommer inga övergångseffekter när IFRS börjar tillämpas 2005-01-01. Det ﬁnns heller ingen anledning att tillämpa någon av lättnadsreglerna i IFRS 1.
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Koncernens redovisningsprinciper enligt IFRS sammanfaller till stor del med dem
som tidigare tillämpats. Inom följande områden innebär dock övergången till IFRS
väsentliga förändringar:
– Företagsförvärv redovisas enligt IFRS 3. De förändrade redovisningsprinciper
som IFRS 3 innebär är följande. I förvärvsanalysen identiﬁeras i större omfattning
immateriella tillgångar vilka enligt tidigare principer redovisats som goodwill.
Dessa redovisas till verkligt värde vid förvärvet och skrivs av över bedömd nyttjandeperiod. Ingen avskrivning sker av eventuell goodwillpost. Istället sker årligen
nedskrivningsprövning.
– Finansiella instrument redovisas i enlighet med IAS 32 och IAS 39. Finansiella instrument inkluderar värdepapper, derivatinstrument, fordringar, rörelseskulder,
leasingåtaganden och upplåning.
Finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning samt derivatinstrument
värderas till verkligt värde. Värdeförändringen under perioden på tillgångar tillgängliga för försäljning redovisas inom eget kapital fram till tidpunkten då tillgången realiseras. Värdeförändringar under perioden på derivatinstrument redovisas i
resultaträkningen till den del säkringsredovisning inte tillämpas.
Koncernen tillämpar säkringsredovisning avseende derivatinstrument anskaffade för att reducera risk i framtida kassaﬂöde till följd av valutaförändringar och
förändring av räntenivåer.
Övriga ﬁnansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella skillnader mellan anskaffningsvärde och nominellt värde periodiseras över
kvarvarande innehavstid.
Ingen effekt på eget kapital uppstår vid tillämpningen till IAS 39. Effekterna av
IAS 39 i resultaträkningen har under 2005 varit marginella.
I enlighet med frivilligt undantag i IFRS 1 tillämpas IAS 39 inte på jämförelsesiffrorna för 2004 utan framåtriktat från den 1 januari 2005.
KLASSIFICERING M.M.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen
består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas
efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från
balansdagen.
KONSOLIDERINGSPRINCIPER
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inﬂytande från KappAhl
Holding AB. Bestämmande inﬂytande innebär direkt eller indirekt en rätt att
utforma ett företags ﬁnansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär
att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och
eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en
förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet av förvärvade
identiﬁerbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet
av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill.
Dotterföretags ﬁnansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med
förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inﬂytandet upphör.
UTLÄNDSK VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i
utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som
föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna
redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas
till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.
Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas
till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till
verkligt värde, valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig
värdeförändring avseende tillgången eller skulden.
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där de i koncernen
ingående bolagen bedriver sin verksamhet. De bolag som ingår i koncernen är
moderbolag och dotterföretag. Moderbolagets funktionella valuta, tillika rapporte43

ringsvaluta, är svenska kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor.
Dotterbolagens funktionella valuta sammanfaller med lokal valuta i respektive land.
Utländska verksamheters ﬁnansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra
koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till svenska kronor till den
valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en
approximation av kurserna som vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas
direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv.
Nettoinvestering i en utlandsverksamhet
Omräkningsdifferenser som uppstår i samband med omräkning av en utländsk
nettoinvestering redovisas direkt i omräkningsreserven i eget kapital. Vid avyttring
av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade
omräkningsdifferenserna efter avdrag för eventuell valutasäkring i koncernens
resultaträkning.
INTÄKTER

Derivat som används för säkringsredovisning
Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen vid säkring av verkligt värde. Vid kassaﬂödessäkring redovisas värdeförändringarna i särskilda kategorier inom eget kapital i
avvaktan på att den säkrade posten redovisas i resultaträkningen. Säkringsredovisning beskrivs närmare nedan.
Kundfordringar
Kundfordringar klassiﬁceras i kategorin kundfordringar. Kundfordringar redovisas
till det belopp som förväntas inﬂyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts
individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till
nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i
rörelsens kostnader.
Skulder
Skulder klassiﬁceras som andra ﬁnansiella skulder vilket innebär att de initialt
redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan
kortfristiga har en löptid kortare än 1 år.

Försäljning av varor
Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker
och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen.
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.
RÖRELSEKOSTNADER OCH FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Betalningar avseende ﬁnansiella leasar
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den
utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje
redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för
den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i
de perioder de uppkommer.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och
räntekostnader på lån.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna
i IAS 39.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan kundfordringar, aktier samt derivat. Bland skulder och eget kapital återﬁnns
leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande
instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla ﬁnansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin ﬁnansiell tillgång som
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker därefter beroende av hur de har klassiﬁcerats enligt nedan.
IAS 39 klassiﬁcerar ﬁnansiella instrument i kategorier. Klassiﬁceringen beror på
avsikten med förvärvet av det ﬁnansiella instrumentet. Företagsledningen bestämmer klassiﬁcering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. KappAhl har endast
följande kategorier:
Andra ﬁnansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som
beräknades när skulden togs upp. Det innebär att över- och undervärden liksom
direkta emissionskostnader periodiseras över skuldens löptid.
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Leasade tillgångar
Leasing klassiﬁceras i koncernredovisningen antingen som ﬁnansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så inte är fallet är det fråga om operationell leasing.
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.
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.
Lånekostnader
Lånekostnader för anskaffning av anläggningstillgångar aktiveras inte.

Leverantörsskulder

Avskrivningsprinciper

Leverantörsskulder klassiﬁceras i kategorin andra ﬁnansiella skulder. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Beräknade nyttjandeperioder;

DERIVAT OCH SÄKRINGSREDOVISNING

Byggnader, distributionscentral
Inventarier, verktyg och installationer

Derivatinstrument utgörs av valutaterminer, valutaoptioner, valutaswapar och
ränteswapar som utnyttjas för att täcka risker för valutakursförändringar och för
exponering av ränterisker.

Betalningar avseende operationella leasar
Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen
linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett
avtal redovisas som en del av den totala leasingkostnaden i resultaträkningen.

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med
anskaffningen.

Transaktionsexponering – kassaﬂödessäkringar
Valutaexponering avseende framtida prognostiserade ﬂöden säkras antingen
genom valutatermin eller genom valutaoption. Valutaterminen eller valutaoptionen
som skyddar det prognostiserade ﬂödet redovisas i balansräkningen till verkligt
värde. Värdeförändringarna redovisas direkt mot eget kapital i säkringsreserven
tills dess att det säkrade ﬂödet träffar resultaträkningen, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar överförs till resultaträkningen för att där
möta och matcha resultateffekterna från den säkrade transaktionen. De säkrade
ﬂödena kan vara både kontrakterade och prognostiserade transaktioner.
Då det säkrade framtida kassaﬂödet avser en transaktion som aktiveras i
balansräkningen, upplöses säkringsreserven då den säkrade posten redovisas i
balansräkningen. Om den säkrade posten utgör en icke-ﬁnansiell tillgång eller en
icke-ﬁnansiell skuld inkluderas upplösningen från säkringsreserven i det ursprungliga anskaffningsvärdet för tillgången eller skulden.
När ett säkringsinstrument förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller företaget
bryter identiﬁeringen av säkringsrelationen innan den säkrade transaktionen
inträffat och den prognostiserade transaktionen fortfarande förväntas inträffa,
kvarstår den redovisade ackumulerade vinsten eller förlusten i säkringsreserven i
eget kapital och redovisas på motsvarande sätt som ovan när transaktionen
inträffar. Om den säkrade transaktion inte längre förväntas inträffa, upplöses
säkringsinstrumentets ackumulerade vinster eller förluster omedelbart mot resultaträkningen i enlighet med principerna beskrivna ovan om derivatinstrument.
Säkring av koncernens räntebindning – kassaﬂödessäkringar
För säkring av ränterisk används ränteswapar. Ränteswaparna värderas till verkligt värde i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas räntekupongdelen
löpande som ränteintäkt eller räntekostnad och övrig värdeförändring av ränteswapen redovisas direkt mot säkringsreserven i eget kapital så länge som kriterierna för säkringsredovisning och effektivitet är uppfyllda.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det
är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del
och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

15 år
3–10 år

Koncernens huvudkontor och distributionscentral redovisas som ﬁnansiell leasing
och nyttjandeperioden är anpassad efter leasingavtalets löptid.
Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet
och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser.
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och skrivs inte av
utan testas årligen för nedskrivningsbehov.
Programvara
Dataprogram som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärden
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Varumärken
Varumärken som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärden
minus ackumulerade nedskrivningar. Varumärket KappAhl har hittills funnits i 50
år och successivt stärkts under årens lopp, först genom en spridning i Sverige
och senare genom en spridning i nya länder. Bolaget har under många år sett en
utveckling där den typ av kedjekoncept som KappAhl representerar ökar sina
marknadsandelar. Utifrån KappAhls egen utveckling och den generella marknadsutvecklingen kan det förväntas att varumärket kommer att bestå under en lång tid
framöver varför varumärket bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod. Varumärket skrivs inte av utan testas årligen för nedskrivningsbehov.
Hyresrätter
Hyresrätter avseende butikslägen är redovisade till anskaffningsvärden och
bedöms ha en nyttjandeperiod om 20 år.
Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars
beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämda. Goodwill och varumärken har en obestämd nyttjandeperiod och prövas för
nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på
att tillgången ifråga har minskat i värde. Avskrivningsbara immateriella tillgångar
skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning.

De beräknade nyttjandeperioderna är:
Programvara
Hyresrätter

3 år
20 år

VARULAGER
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande
verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för
att åstadkomma en försäljning.
Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning av först in, först
ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick.
LIKVIDA MEDEL
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden
hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en
löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för
endast en obetydlig risk för värdeﬂuktuationer.
NEDSKRIVNINGAR
De redovisade värdena för koncernens tillgångar – med undantag för varulager,
förvaltningstillgångar som används för ﬁnansiering av ersättningar till anställda och
uppskjutna skattefordringar – prövas vid varje balansdag för att bedöma om det
ﬁnns indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation ﬁnns
beräknas tillgångens återvinningsvärde. Undantagna tillgångar enligt ovan prövas
värderingen enligt respektive standard.
För goodwill och varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.
Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaﬂöden till en enskild
tillgång grupperas vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna till den lägsta
nivå där det går att identiﬁera väsentligen oberoende kassaﬂöden. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet fördelas i första
hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar
som ingår i enheten. Nedskrivningsprövning har skett för KappAhl Holding AB
koncernens segment som bedöms vara kassagenererande enhet.
Goodwill och varumärke uppkom i samband med förvärvet av KappAhl AB
koncernen i slutet av december 2004, varför första nedskrivningsprövningen
skedde per den 31 augusti 2005, även om det då inte förelåg någon indikation
på nedskrivningsbehov.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Avgiftsbestämda planer
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad i resultaträkningen när de uppstår.
Förmånsbestämda planer
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas
separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de
anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder;
denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och det verkliga värdet på eventuella
förvaltningstillgångar dras av. Diskonteringsräntan är räntan på balansdagen på
en förstklassig företagsobligation med en löptid som motsvarar koncernens
pensionsförpliktelser. När det inte ﬁnns en aktiv marknad för sådana företagsobligationer används istället marknadsräntan på statsobligationer med en motsvarande löptid. Beräkningen utförs av en kvaliﬁcerad aktuarie med användande av den
så kallade projected unit credit method.
När ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den ökade
ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under tidigare perioder
som en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den genomsnittliga
perioden tills ersättningarna helt är intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad
redovisas en kostnad i resultaträkningen direkt eftersom dotterkoncernens pensionsförpliktelser ingår i koncernen från förvärvstillfället den 31 december 2004.
Eftersom dotterkoncernens pensionsförpliktelser ingår i koncernen vid förvärvstillfället den 31 december 2004, föreligger inga aktuariella differenser vid
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övergången till IFRS. För aktuariella vinster och förluster som uppkommer vid
beräkningen av koncernens förpliktelser för olika planer efter den 1 januari 2005
tillämpas den så kallade korridoren. Det innebär att den del av de ackumulerade
aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger 10 % av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de
anställda som omfattas av planen. I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och
förluster.
När det ﬁnns en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs i juridisk person
och koncern redovisas en avsättning eller fordran avseende särskild löneskatt
baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran nuvärdesberäknas inte.
2004 föreligger inga aktuariella differenser vid övergången till IFRS.

juridisk person. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den
juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka
undantag och tillägg som skall göras från IFRS. Skillnaderna mellan koncernens
och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan.
I enlighet med övergångsreglerna i RR 32 har bolaget valt att tillämpa ÅRL 4 kap
14 § a-e som tillåter värdering av vissa ﬁnansiella instrument till verkliga värden.
De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets ﬁnansiella
rapporter.

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en beﬁntlig legal
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt
att ett utﬂöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i
tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av
det förväntade framtida kassaﬂödet till en räntesats före skatt som återspeglar
aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt,
de risker som är förknippade med skulden.
Övriga avsättningar
Medmerakort
Avsättning sker för beräknad kundbonus i KF:s Medmerakortsamarbete, vilken
beräknas av KF utifrån försäljningsstatistik.
Avveckling av distributionscentral i Norge och butiker
Avsättning sker för strukturella åtgärder, vilket huvudsakligen omfattar kostnader i
samband med avveckling av tidigare centrallager för den norska verksamheten.
En mindre avsättning har gjorts avseende hyreskontrakt för butik.
Öppet köp
Avsättning sker för returer och reklamationer vid utnyttjande av öppet köp. Avsättningen baseras på försäljningsstatistik och en bedömning av framtida reklamationer och returer.
Övriga riskavsättningar
Avsättningar har skett för risker i tullavgifter i samband med varuhantering.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendationer RR 32 Redovisning för

46

Verkligt
värde
justering

562
250
68
476
96
274
–51
–273
–656
746

—
385
137
—
—
—
–171
—
54
405

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.
I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten
skatteskuld och eget kapital.

Kassa (förvärvad)
Netto kassautﬂöde

MSEK
Moderbolaget
(varav pensionskostnad)

172,7
35,41)

562
635
205
476
96
274
–222
–273
-602
1 151
697
1 848

Koncernen totalt
(varav pensionskostnad)

456,6

172,7
35,41)

–274
1 574

Moderbolaget totalt
(varav tantiem o.d.)

Vid upprättande av förvärvsanalysen har inte kundrelationer särredovisats från
goodwill. KappAhl kontrollerar inte kundregistret Medmera, utan detta ägs och
administreras inom Kooperativa Förbundet. Övriga delar av goodwill består av
geograﬁsk närvaro i form av butiker och distributionskanaler.
Se även not 28 avseende förändringar i andelar i koncernföretag under räkenskapsåret.

NYTT RÄKENSKAPSÅR

NOT 2

INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Intäkter i koncernen består i sin helhet av varuförsäljning.

NOT 3

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning per geograﬁsk marknad
Koncernen
MSEK
Sverige
Finland
Norge
Polen
Tjeckien
Summa

NOT 4

2005
1 346,4
269,5
697,1
74,0
—
2 387,0

FÖRVÄRV AV RÖRELSE

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda
Moderbolaget
Sverige
Totalt moderbolaget

2005

varav
män

—
—

—%
—%

Dotterföretag
Sverige
Norge
Finland
Polen
Asien
Totalt i dotterföretag

1 429 11,7 %
582 4,6 %
247 2,5 %
119 9,2 %
92 34,5 %
2 469 9,7 %

Koncernen totalt

2 469

9,7 %

2005
andel
kvinnor

2004
andel
kvinnor

Moderbolaget
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

50 %
0%

50 %
0%

Koncernen totalt
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

50 %
65 %

50 %
65 %

Könsfördelning i företagsledningen

—
—

456,6

Företaget redovisar koncernbidrag i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär
att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt
redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

NOT 5

—

Dotterföretag
(varav pensionskostnad)

* Inklusive arvoden för juridiska tjänster uppgående till 13 MSEK.

I samband med ägarskifte i KappAhl AB, i december 2004, beslutades om
ändring av redovisningsperiod från kalenderår till brutet räkenskapsår, som skall
avslutas 31 augusti. Därmed omfattar denna årsredovisning en redovisningsperiod på 8 månader, dvs. perioden 1 januari till 31 augusti 2005. Eftersom KappAhl
Holding förvärvade KappAhl AB per 2004-12-31 och koncernen därmed uppstod
per samma datum visar koncernens resultaträkning för 2004 inte en relevant
jämförelse med 2005 års resultat och ställning.

2005
Löner och
Sociala
ersättningar kostnader

Verkligt
värde
redovisat i
koncernen

KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT FÖR JURIDISKA
PERSONER

SKATTER
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med
tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per
balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar
och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte; för temporär skillnad
som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av
tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat, vidare beaktas inte
heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas
bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar
sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade
eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser
och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer
att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Redovisat värde i
KappAhl AB
koncernen
före förvärvet

SKATTER

Moderbolagets ändrade redovisningsprinciper har redovisats i enlighet med
övergångsbestämmelserna i respektive standard alternativt i enlighet med reglerna i IAS 8.
Ingen effekt på eget kapital uppstår vid tillämpningen av ÅRL 4 kap 14 § a-e.
Effekterna av ÅRL 4 kap 14 § a-e i resultaträkningen har under 2005 varit marginella.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:

MSEK
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Uppskjuten skattefordran
Varulager
Kundfordringar och övriga fordringar
Likvida medel
Uppskjuten skatteskuld
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder
Netto identiﬁerbara tillgångar och skulder
Koncerngoodwill
Erlagd köpeskilling, kontant*

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Avsättningar

Effekter av förvärvet
Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder.

1) Av koncernens pensionskostnader avser 1,4 MSEK gruppen styrelse och VD
samt vVD.
Löner och andra ersättningar fördelade per land och
mellan styrelseledamöter m.ﬂ. och övriga anställda
MSEK
Moderbolaget
Sverige
(varav tantiem o.d.)

2005
Styrelse
Övriga
och VD anställda

—
—

—
—

—
—

—
—

Dotterföretag i Sverige
(varav tantiem o.d.)

6,0
0,9

267,1
7,8

Dotterföretag utomlands
Norge
(varav tantiem o.d.)
Finland
(varav tantiem o.d.)
Polen
(varav tantiem o.d.)
Asien
(varav tantiem o.d.)
Dotterföretag totalt
(varav tantiem o.d.)
Koncernen totalt
(varav tantiem o.d.)

1,7
0
0,9
0
0,4
0
0,6
0
9,6
0,9
9,6
0,9

133,9
0,8
34,0
0,8
6,4
0,2
6,0
0
456,6
9,6
456,6
9,6

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser
9,9 MSEK 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
pensionsplan från 65 år.
Sjukfrånvaro i KappAhl AB
Moderbolaget KappAhl Holding AB har inte haft några anställda under perioden
varmed sjukfrånvaron inte redovisas.
Övrigt
För information om bland annat ersättningar till anställda efter avslutad anställning
och aktierelaterade ersättningar, se not ”Ersättningar till anställda”.

Företagsledningen och övriga ledande befattningshavare är placerade i KappAhl AB.

Den 21 december 2004 förvärvade KappAhl Holding AB 100 % av aktierna i
KappAhl AB för 1 848 MSEK. Företaget är verksamt inom detaljhandel för försäljning av dam-, herr-, och barnkläder samt kosmetik.
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NOT 6

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
Koncernen
2005

MSEK
PricewaterhousCoopers
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
KPMG
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

NOT 9

Moderbolaget
2005

1,0
0,8

0,3
—

0,6
0,3

—
—

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det
ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

NOT 7

RÖRELSENS KOSTNADER
2005
693,8
4,1
597,8
114,7
0,1
—
806,6
2 217,1

FINANSNETTO

Koncernen
MSEK
Ränteintäkter
Finansiella intäkter

2005

2004

2,3
2,3

0,1
0,1

Uppskjutna skattefordringar och –skulder hänför sig till följande:

Redovisad i resultaträkningen
Koncernen

2005

MSEK
Aktuell skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]
Periodens skattekostnad [/skatteintäkt]
Justering av skatt hänförlig till tidigare år

2004

–3,1
—

—
—

Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat
skattevärde i underskottsavdrag
Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

–32,1

1,3

14,4
–20,8

—
1,3

Moderbolaget

2005

2004

24,5
—

—
—

—
24,5

1,3
1,3

Avstämning av effektiv skatt
Koncernen

–98,4
–98,4
–96,1

–4,8
–4,8
–4,7

2005 (%)

2005

28,0 %
–0,4 %
0,7 %
–2,0 %
0,8 %
1,1 %
28,2 %

73,9
20,7
–0,3
0,5
–1,5
0,6
0,8
20,8

MSEK
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

Resultat från andelar i dotterföretag motsvaras av anteciperad utdelning från
dotterbolaget KappAhl AB, uppgående till 1 122,9 MSEK. Posten motsvaras av
resultateffekten i samband med värdering till verkligt värde vid utdelning av samtliga andelar i dotterföretagen KappAhl AS och KappAhl OY.
Ränteintäkter och
liknande resultatposter
Moderbolaget
MSEK
Ränteintäkter, koncernföretag

2005

2004

0,7
0,7

0,1
0,1

Räntekostnader och
liknande resultatposter
Moderbolaget
MSEK
Räntekostnader, övriga
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2005

2004

–87,8
–87,8

–4,8
–4,8

Moderbolaget

2005 (%)

MSEK
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande
skattesats för moderbolaget
Redovisad effektiv skatt

2005 2004 (%)

28,0 %
28,0 %

24,5
24,5

–4,7
28,0 %
28,0 %

1,3
1,3

Redovisad i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar och -skulder
Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder
Uppskjutna skattefordringar och –skulder hänför sig till följande:

Koncernen
MSEK
Materiella
anläggningstillgångar
—
Immateriella
anläggningstillgångar
56,1
Avsättningar
6,0
Obeskattade reserver
—
Underskottsavdrag
133,2
Skattefordringar/
-skulder
195,3
Kvittning
Skattefordringar/
-skulder, netto
195,3

—

Moderbolaget
MSEK
Avsättningar och
långfristiga skulder
Temporära skillnader
Underskottsavdrag
Skattefordringar/
-skulder
Kvittning
Skattefordringar/
-skulder, netto

Uppskjuten
skatteskuld
2005
2004

Netto
2005

—
—
—
—
—

–27,0
—
–0,1
—
–27,1

Uppskjuten
skatteskuld
2005
2004

2005

Netto

2004

—

—

—

—

63,1 –178,3
—
—
—
–42,6
102,6
—

–164,8
—
–38,8
—

–122,2
6,0
–42,6
133,2

–101,7
—
–38,8
102,6

165,7 –220,9

–203,6

–25,6

–37,9

165,7 –220,9

–203,6

–25,6

–37,9

–82,0
0,7
–2,4
–0,1
–83,8

2004-04-23
2004-12-31

—
10,9

—
610,1

—
13,8

—
—
778,5 1 413,3

2005-01-01
2005-08-31

10,9
20,0

610,1
610,1

13,8
10,1

778,5 1 413,3
703,9 1 344,1

Redovisade värden

2,7
—
1,3

—
1,3
—

—
—
—

—
—
—

2,7
—
1,3

—
1,3
—

4,0

1,3

—

—

4,0

1,3
Avskrivningar
Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

4,0

1,3

—

—

4,0

1,3

Moderbolagets förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad/intäkt.

MSEK
Kostnad sålda varor
Administrationskostnader

MSEK
Uppskjutna skattefordringar som
återvinns inom ett år
Uppskjutna skattefordringar som
återvinns efter ett år

—

—

—

161,1
220,9

203,6
203,6

—
—

—
—

Viktiga variabler
Marknadsandel och -tillväxt

Goodwill

Totalt

Metod för att skatta värden
Efterfrågan på dessa mogna produkter har
historiskt följt konjunkturutvecklingen. Aktuell
marknadsandel har antagits för framtida perioder
avseende beﬁntliga butiker. Dessutom ingår en
viss ökning av antalet butiker. Prognosen överensstämmer med tidigare erfarenheter och
externa informationskällor.

Bruttomarginaler

Bruttomarginalen har av försiktighetsskäl sänkts
något jmf nuvarande nivå även om ambitionen är
att det inte skall inträffa. Prognosen överensstämmer med tidigare erfarenheter.

Omkostnader

Omkostnaderna förväntas växa med omsättningen förutom vissa gemensamma kostnader
som förväntas växa med inﬂationen. Prognosen
överensstämmer med tidigare erfarenheter.

56,1

4,5

1,3

1,3

139,2
195,3

161,2
165,7

2,7
4,0

—
1,3

Koncernen
2005
2004

Moderbolaget
2005
2004

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen
MSEK
Ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående balans 2004-04-23
Rörelseförvärv
Utgående balans 2004-12-31

Programvara

Moderbolaget
2005
—
—
—

59,8

Moderbolaget
2005
2004

Förfallotidpunkter för redovisade uppskjutna skatteskulder

MSEK
Uppskjutna skatteskulder som
förfaller till betalning inom ett år
Uppskjutna skatteskulder som
förfaller till betalning efter ett år

Koncernen
2005
–1,2
–1,2
–2,4

Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande
goodwill och varumärken
Nedskrivningsprövning har skett för KappAhl Holding AB koncernens segment,
Norden och Övrigt, som bedöms vara kassagenererande enheter.
KappAhl Holding AB koncernen har betydande redovisade värden avseende
goodwill och varumärke, se not 10, och de båda posternas återvinningsvärden
baseras på samma viktiga antaganden.
Nedskrivningsprövningen baserades på beräkning av framtida nyttjandevärde.
Beräkningen bygger på kassaﬂödesprognoser för 4 år och därefter på ett evigt
ﬂöde i och med att de för dessa tillgångar inte går att fastställa en begränsad
nyttjandeperiod. De kassaﬂöden som prognostiserats efter de första fyra åren har
baserats på en årlig tillväxttakt på 2 %, vilket motsvarar den långsiktiga tillväxttakten på enhetens marknader. De prognostiserade kassaﬂödena har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta på 7 % före skatt. Antaganden som är viktiga i
den femåriga affärsplanen beskrivs i uppställningen nedan.

Koncernen
2005
2004

NOT 10

—
—
—
—
—

2004

2004

–87,7

Uppskjuten
skattefordran
2005
2004

Uppskjuten
skattefordran
2005
2004

–55,0
0,7
–2,3
–0,1
–56,7

Förfallotidpunkter för redovisade uppskjutna skattefordringar

Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]
Uppskjuten skattekostnad till följd av under
året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag
Totalt redovisad skattekostnad i moderbolaget

Avstämning av effektiv skatt
Räntekostnader
Finansiella kostnader
Finansnetto

Ingående balans 2005-01-01
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Årets valutakursdifferenser
Utgående balans 2005-08-31

Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder

MSEK
Aktuell skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]
Periodens skattekostnad [/skatteintäkt]
Justering av skatt hänförlig till tidigare år

Koncernen
MSEK
Råvaror och förnödenheter
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete
Personalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader

NOT 8

SKATTER

Varumärke

Hyresrätter

—
65,9
65,9

—
610,1
610,1

—
40,8
40,8

—
—
778,5 1 495,3
778,5 1 495,3

Ingående balans 2005-01-01
Övriga investeringar
Avyttringar och utrangeringar
Årets valutakursdifferenser
Förändringar i förvärvsanalys
Utgående balans 2005-08-31

65,9
11,4
–0,7
0,1
—
76,7

610,1
—
—
—
—
610,1

40,8
—
-3,6
—
—
37,2

778,5 1 495,3
—
11,4
—
–4,3
—
0,1
–74,6
–74,6
703,9 1 427,9

Ackumulerade avoch nedskrivningar
MSEK
Ingående balans 2004-04-23
Rörelseförvärv
Utgående balans 2004-12-31

—
–55,0
–55,0

—
—
—

—
–27,0
–27,0

—
—
—

—
–82,0
–82,0

Företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i antagna variabler –
om än viktiga variabler i beräkningarna – inte skulle ha så stora effekter att de var
och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det
redovisade värdet.
För att stödja den nedskrivningsprövning som gjorts av goodwill och varumärken i koncernen har en övergripande analys gjorts av känsligheten i de variabler
som använts i modellen. Ett antagande om en försämring av antagandet om
årliga tillväxten enligt ovan, ned till 0% i kombination med en höjning av diskonteringsränta två procentenheter påvisar ändå att en mycket god marginal ﬁnns
mellan återvinningsvärde och redovisade värden. Därmed ﬁnns inget behov av
nedskrivning av tillgångarna.
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NOT 11

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 12

Koncernen
MSEK
Anskaffningsvärde
Ingående balans 2004-04-23
Förvärvat via rörelseförvärv
Utgående balans 2004-12-31

Byggnader

Inventarier,
verktyg och
installationer

—
221,0
221,0

—
1 087,5
1 087,5

—
1 308,5
1 308,5

Ingående balans 2005-01-01
Årets anskaffningar
Avyttringar
Valutakursdifferenser
Utgående balans 2005-08-31

221,0
—
—
—
221,0

1 087,5
157,4
–71,4
35,8
1 209,3

1 308,5
157,4
–71,4
35,8
1 430,3

Totalt

Av- och nedskrivningar
Ingående balans 2004-04-23
Förvärvat via rörelseförvärv
Utgående balans 2004-12-31

—
–28,2
–28,2

—
–718,2
–718,2

—
–746,4
–746,4

Ingående balans 2005-01-01
Årets avskrivningar
Avyttringar
Valutakursdifferenser
Utgående balans 2005-08-31

–28,2
–9,8
—
—
–38,0

–718,2
–86,4
56,9
–26,3
–774,0

–746,4
–96,2
56,9
–26,3
–812,0

Redovisade värden
2004-04-23
2004-12-31

—
192,8

—
369,3

—
562,1

2005-01-01
2005-08-31

192,8
183,0

369,3
435,3

562,1
618,3

I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår byggnaden som innehas enligt
ﬁnansiellt lesingavtal.

22,3
89,2
93,2
204,7

MSEK
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Koncernbidrag
Anteciperad Utdelning
Övrigt
Utgående balans

1,2
87,7
1 700,0
0,3
1 789,2

—
—
1,2
1,2

Noten innehåller information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer information om företagets exponering för ränterisk och
risk för valutakursförändringar hänvisas till not 23.
Koncernen
MSEK
Långfristiga skulder
Banklån

2005

2004

1 335,0
1 335,0

1 185,0
1 185,0

Beträffande anteciperad utdelning, se kommentar till not 8.

Koncernen har en limit i bank för utestående remburser till ett värde av 200.

NOT 13

Aktieägarlån
Under räkenskapsåret har koncernens aktieägarlån amorterats i sin helhet, i
förtid.

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen

2005-08-31

2004-12-31

3,5
3,5

—
—

MSEK
Långfristiga fordringar som är
anläggningstillgångar
Övrigt
Övriga fordringar som är
omsättningstillgångar
Fordringar kontokort
Derivat
Övrigt

NOT 14

NOT 18

—
31,4
3,1
34,5

15,0
—
3,8
18,8

VARULAGER

Koncernen

SKULDER TILL KREDITINSTITUT

MSEK
Långfristiga skulder
Banklån
Skulder som förfaller till
betalning senare än fem år
efter balansdagen
Banklån

2005

Koncernen
2005

Moderbolaget
2005

–15,0
–7,4
–73,8
–96,2

—
—
—
—

Leasing - distributionscentral och huvudkontor
Koncernen leasar fastigheten som innehåller koncernens distributionscentral och
huvudkontor i Mölndal.

Förmånsbestämda planer beräknas enligt den s.k. ”Projected Unit Credit Method”. Metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de anställda utför
tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Beräkningen
utförs årligen av oberoende aktuarier. Företagens 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 att antagandena ändras. Den del av de
ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna, vid föregående års utgång,
som överstiger 10 % av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i resultatet över de anställdas genomsnittliga återstående tjänstetid.
Förändringar av den i balansräkningen redovisade nettoförpliktelsen för
förmånsbestämda planer

Villkor och återbetalningstider
Säkerhet för banklånen är utställda i form av aktier i dotterföretaget KappAhl AB.

Moderbolaget

2005

MSEK
Nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer per den 1 januari
Utbetalda ersättningar
Inbetalda avgifter
Kostnad redovisad i resultaträkningen
Valutakursdifferenser
Nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer per
den 31 augusti

65,5
1,1
–8,5
13,1
2,6
73,8

2004
Kostnad redovisad i resultaträkningen

1 335,0
1 335,0

1 185,0
1 185,0

1 335,0

1 185,0

Koncernen

2005

MSEK
Kostnader avseende tjänstgöring innevarande period
Räntekostnad på förpliktelsen
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
Effekter av reduceringar och regleringar
Summa nettokostnad i resultaträkningen

8,7
4,2
–2,4
2,6
13,1

Se även not 23 avseende ränteexponering.
Koncernen

NOT 15

Avskrivningar
Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

2005-08-31

2004-12-31

589,9
589,9

446,2
446,2

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen
2005-08-31 2004-12-31

MSEK
Förutbetald hyreskostnad
Förutbetalda bankkostnader
Övrigt

NOT 16

36,1
23,1
8,3
67,5

Moderbolaget
2005-08-31 2004-12-31

67,3
15,5
14,5
97,3

—
23,1
0,4
23,5

—
15,5
—
15,5

LIKVIDA MEDEL

Koncernen
MSEK
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa
Banktillgodohavande i dotterbolag
Summa enligt balansräkningen
Checkräkningskrediter som är
omedelbart uppsägningsbara
(Avgår skuld på checkräkningskredit)
Summa enligt kassaﬂödesanalysen

2005-08-31

2004-12-31

8,5
74,7
83,2

—
83,2

Koncernens checkräkningskredit har en total limit om 400 (200) MSEK.
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RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen:
NOT 19

Koncernen

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning
Förmånsbestämda planer

Nuvärdet av de framtida minimileasavgifterna redovisas dels som kortfristig skuld
och dels som långfristig skuld.

MSEK
Kostnad sålda varor
Administrationskostnader
Försäljningskostnader

NOT 17

Fordringar på koncernföretag
2005-08-31
2004-12-31

Moderbolaget

MSEK
Färdiga varor och handelsvaror

Framtida minimileasavgifter har följande förfallotidpunkter:
Inom ett år
1–5 år
Senare än ett år

FORDRINGAR PÅ KONCERNFÖRETAG

8,3
118,6
126,9

193,4
320,3

Koncernen
MSEK
Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser
Verkligt värde på förvaltningstillgångar
Netto helt eller delvis fonderade förpliktelser
Nuvärdet av ofonderade förpliktelser
Nuvärdet av nettoförpliktelsen
Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (-)
Oredovisade kostnader avseende tjänstgöring
tidigare perioder
Nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer
Nettobeloppet redovisas i följande
poster i balansräkningen:
Avsättningar till pensioner

2005

2004

174,5
–84,7
89,8
31,2
121,0
–50,0

—
—
—
67,4
67,4
–1,9

2,8
73,8

—
65,5

73,8

65,5

Avsättning för förmånsbestämda åtaganden
Inom koncernen ﬁnns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer begränsas koncernens åtagande till fastställda
avgifter som betalas till en separat juridisk enhet. Koncernens resultat belastas i
den takt förmånerna intjänas. I förmånsbestämda planer baseras koncernens
åtagande på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Koncernen
bär risken för att utfästa ersättningar utbetalas.
I balansräkningen redovisas nettot av beräknat nuvärde av förpliktelserna och
verkligt värde på eventuella förvaltningstillgångar som antingen en avsättning eller
en långfristig ﬁnansiell fordran.

2005

MSEK
Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Finansiella kostnader

3,8
4,7
0,4
4,2
13,1

Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser
De väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen (uttryckta som vägda
genomsnitt)
Koncernen
MSEK
Diskonteringsränta per den 31 augusti (31 december)
Framtida löneökning
Framtida ökning av pensioner
Personalomsättning
Inﬂation
Förväntad avkastning
Koncernen
MSEK
Belopp i avsättningsposten som förväntas
regleras efter mer än 12 månader

2005

2004

3,1 %
3,0 %
2,0 %
5,0 %
2,0 %
3,1 %

4,3 %
3,0 %
2,0 %
5,0 %
2,0 %
4,3 %
2005

73,8

Aktier och teckningsoptioner som ägs av anställda
Ett antal ledande befattningshavare köpte 1 januari 2005 366 000 aktier och
354 000 teckningsoptioner i KappAhl Holding AB. Förvärven har skett på
marknadsmässiga villkor, enligt Black-Scholes värdering. Se vidare Förändringar
i koncernens eget kapital sid. 38.
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Ledande befattningshavares förmåner

NOT 22

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Ersättningar och övriga förmåner under året

Koncernen
2005-08-31 2004-12-31

Grundlön
styrelseRörlig
arvode
ersättning

MSEK
Styrelsens ordf. Finn Johnsson
Styrelseledamot Amelia Adamo
Styrelseledamot Pernilla Ström
VD och Vice VD
Summa

0,3
0,1
0,1
5,1
5,6

—
—
—
0,9
0,9

Pensionskostnad Summa

—
—
—
1,0
1,0

0,3
0,1
0,1
7,0
7,5

MSEK
Personalskulder
Finansiella kostnader
Övrigt

NOT 23
NOT 20

AVSÄTTNINGAR

Koncernen

2005-08-31

MSEK
Avsättningar som är långfristiga skulder
Medmera kort
Avveckling av verksamheter
Övriga riskavsättningar/tull
Totalt

7,1
29,1
14,7
50,9

Koncernen totalt

MSEK
Belopp varmed avsättningen förväntas
betalas efter mer än tolv månader

NOT 21

50,1
—
–2,3
4,6
–1,5
50,9

2005-08-31

2004-12-31

50,9

50,1

ÖVRIGA SKULDER

Koncernen
MSEK
Övriga långfristiga skulder
Förlagslån
Derivat
Övriga kortfristiga skulder
Mervärdeskatt
Personalskulder
Presentkort
Övrigt

Moderbolaget
MSEK
Förlagslån
Derivat

7,4
24,4
18,3
50,1

2008-08-31

MSEK
Redovisat värde vid periodens ingång
Avsättningar som gjorts under perioden
Outnyttjade belopp som har återförts under perioden
Ökning under perioden av diskonterade belopp
Övrigt
Redovisat värde vid periodens utgång

Betalningar

2004-12-31

2005-08-31

2004-12-31

1,4
9,8
11,2

—
—
—

22,9
28,2
11,6
10,2
72,9

44,6
24,5
15,2
3,5
87,8

2005-08-31

2004-12-31

1,4
9,8
11,2

—
—
—

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
Av skuld för presentkort löper en viss del av skulden i det svenska rörelsedrivande
dotterbolaget över längre period än fem år eftersom giltighetstiden för presentkorten är 10 år.
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197,2
8,0
15,8
221,0

Moderbolaget
2005-08-31 2004-12-31

234,5
9,4
50,0
293,9

—
1,7
0,3
2,0

—
1,4
21,2
22,6

FINANSIELLA RISKER OCH FINANSPOLICY

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av ﬁnansiella risker.
Med ﬁnansiella risker avses ﬂuktuationer i företagets resultat och kassaﬂöde till
följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, reﬁnansierings och kreditrisker.
Hanteringen av koncernens ﬁnansiella risker är koncentrerad till en central
ﬁnansfunktion. Denna arbetar utifrån den ﬁnanspolicy som styrelsen fastställt i
vilken det är reglerat hur olika risker skall hanteras. I styrelsen ﬁnns en ﬁnans- och
revisionskommitté som bl.a. har till uppgift att bevaka ﬁnanspolicyns utformning
och vid behov föreslå förändringar till styrelsen.
Koncernens ﬁnansfunktion ansvarar för kapitalanskaffning, likviditetshantering
samt valuta- och ränteriskhantering. Ansvaret gäller både för moderbolaget och
för koncernen som helhet. Finansfunktionen ansvarar även för ﬁnansiella policyfrågor samt fungerar som internbank för koncernens dotterbolag. Den övergripande målsättningen för ﬁnansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv
ﬁnansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat genom
marknadsﬂuktuationer.
Likviditetsrisker
Med likviditetsrisk (även kallat ﬁnansieringsrisk) avses risken att ﬁnansiering inte alls
kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. Enligt ﬁnanspolicyn ska det
alltid ﬁnnas tillräckligt med kontanta medel för att möta förutsedda utgifter samt
även oförutsedda utgifter och investeringar. Dessutom har förfalllotidpunkterna på
de ﬁnansiella skulderna spridits över tiden för att begränsa likviditetsrisken.
Företagets ﬁnansiella skuld uppgick per 31 augusti 2005 till 1335 (1730)
MSEK. Utöver detta ﬁnns en checkräkningskredit i multivaluta uppgående till
motsvarande 400 MSEK av vilket 167 var utnyttjat per 31 augusti 2005.

Kreditrisker i kundfordringar
I och med att koncernen i allt väsentligt säljer kontant till kund så är kreditriskerna
i kundfordringar minimal.
Valutarisker
Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker beroende på att verksamheten bedrivs i ﬂera olika länder och beroende på att inköp till stor del sker i
främmande valutor.
Transaktionsexponering
Koncernen har intäkter och kostnader i ett antal valutor. Därmed är KappAhl
exponerad för valutaﬂuktuationer. Denna valutarisk benämns transaktionsexponering och påverkar koncernens rörelseresultat. Finanspolicyn anger ramarna för
hantering av denna risk innebärande att ﬂöden inom upp till 12 mån kan säkras.
De utländska bolagen har i allt väsentligt både intäkter och kostnader i sina
lokala valutor. Detta medför att koncernens transaktionsexponering enklast
illustreras genom att se på nettovalutaﬂödena i KappAhl AB:
KappAhl AB
Valuta

2005
Belopp

MUSD
MEUR
MNOK

100
35
500

Koncernen klassiﬁcerar sina terminskontrakt som används för säkring av
prognostiserade transaktioner som kassaﬂödessäkringar. Det verkliga värdet på
terminskontrakt använda för att säkra prognostiserade ﬂöden uppgick netto till 24
MSEK per den 31 augusti 2005. Tillgångarna uppgick till 31 MSEK och skulderna
till 7 MSEK vilka redovisats i balansräkningen.
Omräkningsexponering
KappAhl redovisar resultat- och balansräkningar i svenska kronor. Delar av
koncernen redovisar i annan valuta än svenska kronor vilket medför att KappAhls
konsoliderade resultat och egna kapital är exponerat för valutakursrörelser. Denna
valutarisk benämns omräkningsexponering och valutasäkras ej då detta skulle få
oönskad effekt i resultaträkningen.
Utländska nettotillgångar i koncernen fördelar sig på följande valutor:
Koncernen

Ränterisker
Ränterisk kan dels bestå av förändring i verkligt värde, prisrisk, dels förändringar i
kassaﬂöde, kassaﬂödesrisk. En betydande faktor som förändrar ränterisken är
räntebindningstiden. Långa räntebindningstider påverkar främst kassaﬂödesrisken medan kortare räntebindningstider påverkar prisrisken.
60 procent av koncernens låneskulder har lagts om till fast ränta genom
ränteswapar. Effektiv ränta på kvarvarande lån uppgick till 3,3 procent per 31
augusti 2005.
Hantering av koncernens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att
den centrala ﬁnansfunktionen ansvarar för att identiﬁera och hantera denna
exponering.
Enligt ﬁnanspolicyn räntesäkras ca 75 % av de lån vars förfallotidpunkter ligger
mer än ett år framåt i tiden. Derivatinstrument som exempelvis ränteswapkontrakt
används för att hantera ränterisken. I redovisningen tillämpas säkringsredovisning
när en effektiv koppling ﬁnns mellan säkrat lån och ränteswapen se vidare not 1
Redovisningsprinciper (j) Derivat och Säkringsredovisning.
Per den 31 augusti 2005 hade företaget ränteswapar med ett kontrakts värde
på 800 (0).
Swaparnas verkliga värde netto uppgick den 31 augusti 2005 till -9 (0) bestående av tillgångar om 0 (0) och skulder om 9 (0).

Kreditrisker
Kreditrisker i ﬁnansiell verksamhet
Den ﬁnansiella riskhanteringen medför en exponering för kreditrisker. Det är
främst motpartsrisker i samband med fordringar på banker och andra motparter
som uppstår vid köp av derivatinstrument. Finanspolicyn anger att enbart internationellt välrenommerade banker skall användas.

2005-08-31
Belopp MSEK

Valuta
NOK
EUR
PLN
HKD

329
66
6
5

Ränterisker
Totala räntekostnader inkl ränteswapar uppgår med lånestruktur per 31 augusti
2005 till ca 60 MSEK vilket motsvarar ca 1,5 % av koncernens kostnader.

NOT 25

INVESTERINGSÅTAGANDEN

Koncernen
Under 2005 har koncernen slutit ett antal avtal av mindre värde om att förvärva
materiella anläggningstillgångar för främst butiksetableringar. Samtliga avtal ligger
under den totala investeringsram som koncernen har, vilken för det kommande
räkenskapsåret är i jämförbar nivå med utfallet för 2005. Dessa åtaganden förväntas bli reglerade under det följande räkenskapsåret.

NOT 26

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncernen
2005-08-31 2004-12-31

MSEK
Ställda säkerheter
I form av ställda säkerheter för
egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Nettotillgångar i dotterföretag
Aktier i dotterföretag
Summa ställda säkerheter

43,1
1 271,2
—
1 314,3

33,0
1 888,2
—
1 921,2

—
—
1 848,2
1 848,2

—
—
1 888,2
1 888,2

0,4
0,2
0,6

0,4
0,2
0,6

Inga
Inga
Inga

Inga
Inga
Inga

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, FPG/PRI
Köpgaranti
Summa eventualförpliktelser

NOT 27

Moderbolaget
2005-08-31 2004-12-31

NÄRSTÅENDE

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 28
Sammanställning över närståendetransaktioner
KappAhls vice VD Paul Frankenius är delägare och styrelseledamot i Total Logistik Sweden AB vars dotterbolag i Norge utför logisitktjänster inom kosmetik för
KappAhls norska butiker.
Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Under
räkenskapsårets 8 månader uppgår koncernens inköp från Total Logistik till 6 MSEK.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Företagets VD och vice VD kontrollerar via bolaget Pegatro Ltd 24,1 % av rösterna i företaget. Övriga ledande befattningshavare kontrollerar 3,6 % av rösterna i
företaget.
De ledande befattningshavarna deltar också i koncernens teckningsoptionsprogram (se not 19).
Följande ersättningar har nyckelpersonerna i ledande ställning erhållit:
2005

NOT 24

OPERATIONELL LEASING

MSEK
Kortfristiga ersättningar till anställda
Ersättningar efter avslutad anställning
Aktierelaterade ersättningar

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

MSEK
Inom ett år
Mellan ett år till fem år

Koncernen
2005
1,6
1,7
3,3

Moderbolaget
2005
—
—
—

19,5
—
—

De sammanlagda ersättningarna ingår i ”personalkostnader” (se not 5):
2005
MSEK
Styrelseledamöter
Ledande befattningshavare

0,5
19,5
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NOT 28

KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget

2005-08-31

2004-12-31

MSEK
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Inköp
Förändring förvärvsanalys
Nedskrivning pga anteciperad
utdelning motsvarande andelar i
KappAhl AS och KappAhl OY

1 888,2
—
–40,0

—
1 888,2
—

–577,0

—

Utgående balans

1 271,2

1 888,2

Anteciperad utdelning, motsvarande verkligt värde på samtliga andelar i KappAhl
AS och KappAhl OY, redovisas i moderbolaget i årsbokslutet, totalt 1 700 MSEK.
Därav avräknas ovan bolagens motsvarande värde i moderbolagets innehav i
KappAhl AB koncernen.
Speciﬁkation av moderbolagets och koncernens innehav
av andelar i koncernföretag
Dotterföretag /
Organisationsnummer /
Säte

Antal
andelar

KappAhl AB
Indirekt ägda
KappAhl OY, 460.230, Finland
KappAhl Åland AB,
1737564-2, Mariehamn
KappAhl AS, 947659138, Norge
KappAhl Polska Sp.zo.o,
526-22-60-963, Polen
KappAhl Czech Republic s.r.o,
26447142, Tjeckien
KappAhl Far East Ltd,
438724, Hong Kong
Vestfold Logistikksenter AS,
830400672, Norge
Detaljhandel Logistik AB,
556636-2132, Sverige
Kungsgatan Göteborg Mode AB,
556178-1146, Sverige
Kungsgatan Göteborg
Konfektion AB, 556216-7329, Sverige

60 000

2005-08-31 2004-12-31
Andel Redovisat Redovisat
i%
värde
värde
100,0

1 271,2

Koncernen
2005
2,3
–98,4
–96,1

Moderbolaget
2005
3,8
–1,4
2,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaﬂödet
Koncernen
MSEK
2005
Anteciperad utdelning
—
Avskrivningar
98,2
Orealiserade kursdifferenser
3,8
Avsättningar till pensioner
8,0
Övriga avsättningar
1,0
111,0

Moderbolaget
2005
1 122,9
—
—
—
—
1 122,9

MSEK
Erhållen ränta
Erlagd ränta

100,0

MSEK
Återbetald köpeskilling
Avgår: likvida medel i den förvärvade verksamheten
Påverkan på likvida medel

Bodil Nilsson
Arbetstagarrepresentant

Jan Samuelson

Pernilla Ström

Bo Söderberg

Rose-Marie Zell-Lindström
Arbetstagarrepresentant

Christian W. Jansson
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits 2006-01-02
PricewaterhouseCoopers AB

NOT 30

–40,0

Bror Frid
Auktoriserad revisor

–40,0

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

KRITISKA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

100,0
Nedskrivningsprövningar
Nedskrivningsprövningarna av goodwill och varumärken framgår av not 10.

100,0
100,0
100,0
100,0
1 882,2

KASSAFLÖDESANALYS

MSEK
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank (+tillgodohavande på checkräkningskredit)
Summa enligt balansräkningen
Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara
Summa enligt kassaﬂödesanalysen

Kristoffer Melinder

2005

Företagsledningen har med revisionskommittén diskuterat utvecklingen, valet och
upplysningarna avseende koncernens kritiska redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.

100,0

Likvida medel - moderbolaget

Amelia Adamo

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter - Koncernen

NOT 31

100,0

MSEK
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank (+tillgodohavande på checkräkningskredit)
Summa enligt balansräkningen
Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara
Summa enligt kassaﬂödesanalysen

Finn Johnsson
Ordförande

De ﬁnansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse
den 2 januari 2006.

100,0
100,0

Likvida medel - koncernen
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1 882,2

100,0

1 271,2

NOT 29

MÖLNDAL DEN 2 JANUARI 2006

Betalda räntor och erhållen utdelning

2005-08-31

Varulagervärdering
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Storleken av nettoförsäljningsvärde omfattar beräkningar bla utifrån bedömningar av framtida försäljningspriser, där bedömda prisnedsättningar beaktas. Verkligt utfall av framtida försäljningspriser kan komma att avvika från gjorda
bedömningar.
Tulltvist i Norge
Avsättning har gjorts i det norska dotterbolaget för bedömd risk i samband med
pågående tvist med Tullverket i Norge. Eftersom slutgiltigt rättsligt avgörande
ännu ej uppnåtts kan verkligt utfall komma att avvika från gjorda bedömningar.

83,2
83,2
83,2
2005-08-31

0,0
0,0
—
0,0

NOT 32

UPPGIFTER OM MODERBOLAGET

KappAhl Holding AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 556661-2312, med säte i Mölndal. Adressen till huvudkontoret är Idrottsvägen 14, 431 24 Mölndal. Koncernredovisningen för år 2005 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i KappAhl Holding AB
Org nr 556661-2312
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i KappAhl Holding AB för
räkenskapsåret 2005-01-01—2005-08-31. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt
för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. 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 med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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 de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera 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
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss
rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman 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 2 januari 2006
PricewaterhouseCoopers AB
Bror Frid
Auktoriserad revisor
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STYRELSEN från vänster till höger: Kristoffer Melinder ledamot, Eva Larsson arbetstagarrepresentant/suppleant, Henrik Lif suppleant, Bodil Nilsson
arbetstagarrepresentant, Amelia Adamo ledamot, Jan Samuelson ledamot, Melinda Hedström arbetstagarrepresentant/suppleant, Finn Johnsson ordförande,
Pernilla Ström ledamot, Rose-Marie Zell-Lindström arbetstagarrepresentant, Bo Söderberg ledamot, Jan Ohlsson suppleant (saknas på bild).
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LEDNINGEN från vänster till höger: Christian W. Jansson VD, Mari Svensson Inköp & Marknadsföring, Linda Hamberg Försäljning, Paul Frankenius vVD,
Kajsa Räftegård Personal, Gudrun Fahlback Affärsutveckling, Håkan Westin Finans.
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