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KAPPAHL ÄR en ledande nordisk modekedja
med 260 butiker i Sverige, Norge, Finland och
Polen. Vi designar, marknadsför och säljer kläder
för kvinnor, män och barn.
KappAhls huvudkontor ligger i Mölndal, strax utanför
Göteborg. Härifrån sköts bland annat design, inköp och
marknadsföring. Lagerhållning och varufördelning till butikerna på alla våra marknader hanteras av distributionscentralen, som ligger i anslutning till huvudkontoret.
Inom KappAhl arbetar totalt cirka 3 700 personer. Mer än 90 procent av våra
anställda är kvinnor. Även i företagsledningen är kvinnorna i majoritet (fem av sju).
Under räkenskapsåret 2005/2006 med slut den 31 augusti 2006 omsatte
KappAhl 4,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 530 miljoner kronor.
Sedan den 23 februari 2006 är KappAhl noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

KAPPAHLS AFFÄRSOMRÅDEN • DAM • HERR • BARN

Andel av nettoomsättning, 56,3%

DAM KappAhls största affärsområde som erbjuder kunderna
kläder för alla tillfällen – fest,
välklädd vardag och ledig fritid.
Kollektionerna innehåller
kompletta garderober, från
underkläder till ytterplagg och
accessoarer. Läs mer på sidan 18.

Andel av nettoomsättning, 16,7%

HERR Affärsområdet fortsätter att
stärka sin position på marknaden
med inspirerande kläder och
tydliga koncept. Modebilden har
varit sådan att det klassiska
modet och jeanswear sålt bra
– områden där KappAhl är starkt.
Läs mer på sidan 20.

Andel av nettoomsättning, 27,0%

BARN KappAhl har barnkläder från
den nyfödda till 13-åringen.
Affärsområdet har breddat sitt
sortiment, tar marknadsandelar
och stärker sin position på
samtliga marknader. Läs mer på
sidan 22.
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VÅR VISION
KappAhl skall bli den ledande och mest lönsamma modekedjan i Norden för
kundgruppen 30–50 år.
VÅR AFFÄRSIDÈ
Vår affärsidé är ”Prisvärt mode för många människor”. Vi ser det som vår uppgift att ge människor
möjlighet att vara välklädda. När kunden har handlat hos oss ska hon känna att hon är moderiktigt klädd
och har använt pengarna väl.
VÅRA KUNDER
KappAhl säljer mode för hela familjen, men vi riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som
handlar till hela familjen. Vi lägger ned stora resurser på att förstå vår kund och hennes situation så att vi
kan hjälpa henne att klä sig och de sina rätt.
Vi bevakar modetrenderna och anpassar dem till produkter som uppfyller våra kunders behov. Detta
kundfokus är en viktig förklaring till att vi är en av de största i Norden på damkläder, och att vi även flyttar
fram positionerna inom herrkläder och barnkläder.
VÅR AFFÄRSKULTUR
Vår affärskultur kan beskrivas med hjälp av fyra värdeord som visar vägen till vår vision.
1. Våga vilja vinna. För att bli ledande måste vi vilja vinna och tro på oss själva som vinnare.
2. Enkelhet. Vi eftersträvar enkelhet i allt vi gör – med fokus på kunden.
3. Tydlighet. Tydlighet förenklar tillvaron och gör målen väl synliga. Vi koncentrerar oss på det viktigaste
och väljer bort annat.
4. Tempo. Att gå från ord till handling är avgörande för vår framgång. Vi agerar kraftfullt och snabbt –
snabbare än konkurrenterna.
VÅR STRATEGI:
KappAhls strategi är inriktad på intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet.
Strategin består av:
• expansion av butiksnätet
• kontinuerlig uppgradering av butikerna
• ökad försäljning i befintliga butiker
• utnyttjande av skalfördelarna i affärsmodellen.

Ett rekordår för KappAhl
Verksamhetsåret 2005/2006 blev som helhet fantastiskt

i Norge har vi gått från en femteplats på marknaden för

för oss på KappAhl. Vi slog försäljningsrekord, uppnådde

ett år sedan till att vara nummer tre i dag. Även i Finland

vårt bästa resultat hittills och KappAhl noterades på

och Polen har vi flyttat fram våra positioner.

Stockholmsbörsen.
Sett till enskilda kvartal är det faktiskt så att vi har för-

Rörelseresultatet ökade med över 30 procent till 530 miljoner kronor. Som sagt, det är det bästa resultatet hittills i

bättrat resultatet sjutton kvartal i rad. Det är en utveck-

KappAhls historia. Den ökade försäljningen bidrar natur-

ling som jag är mycket stolt över, och det är en trend som

ligtvis till resultatet. Det gör också en förbättrad brutto-

vi kommer att arbeta hårt för att upprätthålla.

marginal och den kostnadsdisciplin som genomsyrar hela
företaget. Men resultatökningen kan framför allt förklaras

FÖRSÄLJNINGSREKORD OCH REKORDRESULTAT

av ett enormt lagarbete. Det är svårt att peka ut ett en-

När vi summerar året kan jag konstatera att försäljningen

skilt område där vi varit extra bra, eller för den delen

ökade med 7 procent till drygt 4,2 miljarder kronor. Vi var

några delar av företaget där vi inte gjort ett fullgott ar-

framgångsrika på samtliga marknader. I Sverige bibehöll vi

bete. I stället är det väldigt många medarbetares samlade

positionen som ledande på butiksförsäljning av kläder, och

och samordnade insatser som gjort resultatet möjligt.
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”Vi slog försäljningsrekord, uppnådde vårt
bästa resultat hittills och KappAhl
noterades på Stockholmsbörsen”.

AFFÄRSMODELL MED FOKUS PÅ KUNDEN

skulle klara att hantera nya marknader, men att vi med

Vi säljer inte dyra kläder till några utvalda få, utan vår

nuvarande geografiska spridning har tillräckligt med expan-

affärsidé är att erbjuda prisvärt mode för många människor.

sionsutrymme för att hålla oss sysselsatta de närmaste fyra

Vår primära målgrupp, kvinnor över 30 som handlar till

fem åren.

hela familjen, växer, och dessutom lägger kundgruppen en
allt större andel av sin inkomst på kläder.
Vi har en tydligt kundorienterad affärsmodell – vår

För att försäljningen ska öka i den grad vi vill, är det
också viktigt att vi lyckas locka fler besökare till butikerna. Det finns fler kvinnor i vår kärnmålgrupp som vi

utgångspunkt är att hela tiden fånga upp modetrenderna

ska övertyga om att KappAhl är rätt butik att handla i. Vi

och anpassa dem till KappAhl-kundens behov. Vi gör helt

vet nämligen att när de väl besöker oss så gillar de vad

enkelt kläder som våra kunder vill köpa.

de ser och köper vårt mode.

I affärsmodellen ingår också att ha kontroll över flödet
i hela värdekedjan, från designen och inköpen hela vägen

Den uppmärksammade reklamkampanjen ”You look
great” är ett sätt att försöka få fler att få upp ögonen för

till kundernas bärkassar. I och med att vi styr alla delar

varumärket KappAhl och vårt mode. Vi gillar det vi gör

av processen hänger det hela tiden på oss själva om vi ska

och vi vill att fler människor på samtliga våra marknader

lyckas med att nå våra mål och förbättra vårt resultat.

ska kunna ta del av allt vi har att erbjuda.

MÅLET ÄR ÖKAD FÖRSÄLJNING

ETT FÖRETAG MED SJÄLVFÖRTROENDE

De senaste åren har vi varit starkt inriktade på att för-

KappAhl av i dag är ett företag med självförtroende. Det

bättra vår bruttomarginal. Det arbetet bär nu frukt, och

är naturligtvis kul att vara med i ett vinnande lag, men

vi har för närvarande bland de högsta bruttomarginalerna

framgångarna innebär också att våra egna ambitioner, lik-

i branschen. Nu är vår målsättning att med bibehållen

som omvärldens krav, ökar.

bruttomarginal öka försäljningen. Det ska vi åstadkomma

Vi gör redan många saker rätt och det finns en positiv

genom att etablera fler butiker och övertyga fler människor

vibration i och omkring KappAhl. I mitt uppdrag ligger att

att ta del av vårt mode.

se till att vi inte slappnar av och tar för givet att fram-

Under 2005/2006 skruvade vi upp takten i butiksexpansionen och öppnade 20 nya butiker – fem i Sverige, åtta

gångarna kommer av sig självt. Vi har alla möjligheter att
fortsätta utveckla KappAhl mot visionen att bli den

i Norge, fyra i Finland och tre i Polen – till totalt 260

ledande och mest lönsamma modekedjan i Norden för

butiker. En butik vardera i Norge och Polen stängdes.

kundgruppen 30–50 år.

För innevarande år räknar vi med att öppna mellan 15 och
20 nya butiker, netto. Förmodligen kommer vi att hamna
i den övre delen av intervallet. Vi har kontrakt på 26 nya

Göteborg den 8 november 2006

butiker för öppning de närmaste 24 månaderna och redan
under första kvartalet öppnas tio butiker.
Ofta kommer frågan om inte KappAhl är moget att ta
steget in i nya länder. Svaret är att vi alldeles säkert

Christian W. Jansson
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En marknad i tillväxt
KappAhl verkar på klädmarknaderna i Sverige, Norge,

VIKTIGA DRIVKRAFTER

Finland och Polen. Det är marknader som de senaste åren

Även inom klädhandeln finns ett antal faktorer som påver-

präglats av tillväxt men också av hård konkurrens.
Under 2004 var den sammanlagda totalmarknaden på

kar efterfrågan. Klädhandeln har genomgått betydande förändringar de senaste 15–20 åren. Modevärlden blir allt mer

KappAhls nordiska marknader värd cirka 121 miljarder kronor

global och modet alltmer likartat. Därmed har de stora

inklusive moms. Marknaderna fortsatte att växa under

modekedjorna gynnats, på bekostnad av mindre, lokala bu-

2005, och även under perioden januari till augusti 2006 var

tiker. De större kedjorna ökar hela tiden sina andelar på

utvecklingen stark på samtliga marknader.

marknaden. På global basis märks kedjor som H&M,
Inditex och Gap, och i Norden har kedjor som KappAhl,

MAKROEKONOMISKA FAKTORER

Lindex och Dressmann flyttat fram sina positioner.

På ett övergripande ekonomiskt plan finns det flera fakto-

Tydliga koncept och en väl definierad marknadsposition

rer som påverkar tillväxten i beklädnadshandeln. Den all-

är viktiga faktorer. Trenderna snurrar snabbt och de är fler

männa ekonomiska utvecklingen, ofta mätt som BNP, är

än tidigare. I ökad utsträckning blandar konsumenter klä-

naturligtvis av betydelse. De senaste åren har den ekono-

der av olika stil, modegrad, kvalitet och pris. Utvecklingen

miska utvecklingen varit positiv på samtliga KappAhls

gör det än viktigare än tidigare att klädföretag tydligt defi-

marknader.

nierar sin marknad och sin varumärkesimage. KappAhl har

De senaste åren har den privata konsumtionen varit en
av de viktigaste drivkrafterna bakom ekonomins tillväxt,

en väl definierad målgrupp och ett tydligt budskap – Prisvärt mode för många människor.

inte minst i Sverige. Dessutom har den andel av den privata konsumtionen som läggs på kläder gradvis ökat, vilket

FLERA KONKURRENTER

naturligtvis är positivt för KappAhl.

Konkurrensen inom beklädnadshandeln är hård, men

På längre sikt påverkar även demografiska förändringar

KappAhl fortsätter att stärka sina positioner. Kläder som

efterfrågan på KappAhls produkter. Befolkningsdata visar

varugrupp slåss dessutom med andra varor och tjänster om

att andelen av befolkningen som är över 30 år, och där-

konsumenternas köputrymme.

med KappAhls potentiella kundbas, successivt växer. Utvecklingen är densamma på KappAhls samtliga fyra marknader.
På kort sikt påverkar även vädret efterfrågan, vilket kan

Konkurrensen inom handeln kommer från andra internationella kedjor, lokala kedjor, fristående butiker, varuhusens
klädavdelningar och till viss del även från stormarknader
och sporthandel. Bland kedjorna är KappAhls viktigaste kon-

påverka försäljningen under enskilda kvartal. Höst och vin-

kurrenter svenska Lindex, H&M och MQ, norska Cubus

ter är de försäljningsmässigt största säsongerna, eftersom de

och Dressmann samt finska Seppälä. I Polen konkurrerar

innehåller en större andel dyrare plagg som kappor och

KappAhl även med Reserved och Royal Collection.

jackor. En varm höst kan förskjuta efterfrågan på dessa
plagg framåt i tiden, vilket kan medföra en svagare försäljvädrets påverkan av mindre betydelse.

▲
▲
▲

ning än förväntat under ett kvartal. Sett över längre tid är
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Här finns KappAhl
KAPPAHL I SVERIGE
Antal invånare: 9 miljoner
Klädkonsumtion per capita: 6 200 SEK per år.
Antal butiker: 130 (125)
Huvudkonkurrenter: Lindex, H&M, Cubus och
Dressmann.

Den svenska ekonomin fortsatte att utvecklas positivt
under räkenskapsåret. BNP växte med 2,7 procent under
2005, enligt Statistiska Centralbyrån. Enligt HUI:s konjunkturprognos från juli 2006 förväntas BNP växa med
4,0 procent under 2006. Den privata konsumtionen
ökade med 2,4 procent under 2005, och enligt HUI:s
bedömning beräknas den stiga med 3,2 procent under
helåret 2006. Försäljningen i detaljhandeln ökade med

4,7 procent under 2005, enligt HUI. Under de åtta första
månaderna 2006 var ökningen 7,6 procent.
Per den 31 augusti 2006 hade KappAhl 130 butiker
i Sverige, jämfört med 125 butiker ett år tidigare. Under
räkenskapsåret öppnades 5 butiker.
Enligt mätningar från GfK är KappAhl den största klädkedjan i landet mätt i total butiksförsäljning (exklusive
postorder). De senaste åren har KappAhl ökat sin marknadsandel såväl totalt sett som inom respektive segment. KappAhl har en position som näst störst på både
dam- och herrsidan och är nummer tre på barnkläder.
I Sverige dominerar de stora klädkedjorna marknaden.
Internationella kedjor har dessutom en starkare närvaro
inom klädhandeln än inom andra detaljhandelssektorer.

KAPPAHL I NORGE
Antal invånare: 4,6 miljoner
Klädkonsumtion per capita: 8 700 SEK per år.
Antal butiker: 81 (74)
Huvudkonkurrenter: Lindex, Cubus, Dressmann
och H&M.

Tillväxten i den norska ekonomin var 2,3 procent under
2005, mätt som BNP. Den privata konsumtionen växte
med 3,2 procent, enligt Statistisk sentralbyrå. Under det
första halvåret 2006 växte BNP med 4,0 procent och den
privata konsumtionen med 3,8 procent.

Per den 31 augusti 2006 hade KappAhl 81 butiker i
Norge. Ett år tidigare fanns 74 KappAhl-butiker i landet.
Under räkenskapsåret öppnades 8 butiker. 1 butik
stängdes.
KappAhl är etablerat i de flesta norska städer, antingen
i centrum eller i köpcentra utanför stadskärnorna. Totalt
sett är KappAhl det femte största klädföretaget i Norge,
enligt mätningar från GfK. KappAhl är näst störst på
damkläder, nummer fyra på barnkläder och nummer sju
på herrkläder.
Liksom i Sverige dominerar de stora klädkedjorna
marknaden. Internationella kedjor, främst svenska, har
de senaste åren tagit marknadsandelar på bekostnad av
fristående klädbutiker.
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KAPPAHL I FINLAND
Antal invånare: 5,2 miljoner
Klädkonsumtion per capita: 4 800 SEK per år.
Antal butiker: 36 (32)
Huvudkonkurrenter: Seppälä, Lindex och H&M.

Finlands BNP steg med 2,1 procent under 2005, enligt
Statistikcentralen. Under de första sex månaderna 2006
steg BNP med 5,9 procent. Den privata konsumtionen
steg med 3,8 procent under 2005 och med 4,0 procent
under det första halvåret 2006.

Per den 31 augusti 2006 hade KappAhl 36 butiker i
Finland, jämfört med 32 ett år tidigare. Under räkenskapsåret öppnade KappAhl 4 butiker i Finland.
Till skillnad från i Sverige och Norge står traditionella
varuhus och stormarknader för en stor andel av den totala klädförsäljningen i Finland. Men internationella kedjor
finns etablerade och har framgångar på marknaden. Den
finska marknaden blir allt mer segmenterad. Bedömare
pekar på att aktörer med tydliga koncept har de bästa
utsikterna.
KappAhl är bland de tio största klädkedjorna i det
finska detaljhandelsegmentet för dam-, herr- och barnkläder.

KAPPAHL I POLEN
Antal invånare: 39 miljoner
Klädkonsumtion per capita: 1 100 SEK per år.
Antal butiker: 13 (11)
Huvudkonkurrenter: Reserved, Royal Collection, H&M
och Cubus.

Den polska ekonomin har haft en mycket stark tillväxt
de senaste tio åren. Under 2005 växte BNP med 6,2 procent och under de första sex månaderna 2006 med 5,3
procent. Det visar siffror från Central Statistical Office.
Den privata konsumtionen steg med 4,0 procent under
2005 och med 6,1 procent under det första halvåret 2006.

Per den 31 augusti 2006 hade KappAhl 13 butiker i
landet, jämfört med 11 ett år tidigare. Under räkenskapsåret öppnade KappAhl 3 butiker. 1 butik stängdes.
Jämfört med övriga marknader där KappAhl verkar är
den polska mycket mer fragmenterad med ett stort antal
fristående butiker. En av orsakerna är att cirka 40 procent
av befolkningen bor på landsbygden eller i små städer.
I de stora städerna påminner strukturen på klädmarknaden om den i Norden och övriga Västeuropa.
Försäljningen börjar dock koncentreras i takt med att
större kedjor tar marknadsandelar. På senare år har flera
internationella klädkedjor etablerat sig i landet.
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Tydligt erbjudande till attraktiv målgrupp
KappAhl har ett starkt varumärke, som är förknippat

kommunicerar på andra sätt med henne. När de senaste

med en rad positiva egenskaper som lojalitet, trovärdig-

modetrenderna snurrar som snabbast tar vi det bästa ur

het, valuta för pengarna och ledigt klädmode.
KappAhl har en strategiskt bra position på marknaden

dem och anpassar dem till produkter som bidrar till att
förgylla våra kunders vardag och fest. Mot bakgrund av

med ett brett utbud av moderiktiga och prisvärda kläder

allt det vi vet om vår kund, kan vi också välja att avstå

och accessoarer för kvinnor, män och barn. Vår kund-

från att ta fram kläder som följer de mest extrema

grupp växer och har bättre köpkraft än yngre kundkate-

modetrenderna. Vi strävar efter att erbjuda rätt kvalitet

gorier.

och rätt modeinnehåll till rätt pris.

VÄL DEFINIERAD MÅLGRUPP

fierade ett ledigt utrymme på marknaden och har varit

En strategisk produktgrupp för oss är byxor. Vi identiVi vänder oss huvudsakligen till kvinnor över 30 med

framgångsrika i vår satsning på att bli marknadsledande.

familj. Det finns flera anledningar till varför kvinnor

När kunderna handlar byxor vill de gärna kombinera

med man och barn är KappAhls viktigaste kund. Ålders-

dem med andra plagg som toppar, blusar och skjortor

gruppen äldre än 30 år är stor och växer dessutom som

eller accessoarer som bälten och sockor.

andel av befolkningen i samtliga de länder där vi är
verksamma.

Läs mer om våra olika affärsområden med början på
sidan 18.

Vi upplever också att våra kunder är mer lojala och
inte lika oförutsägbara som yngre målgrupper. De kanske

STRATEGI MED FOKUS PÅ TILLVÄXT

inte är de som lägger allra mest pengar på kläder, men

De senaste åren har KappAhl varit starkt orienterat mot

de köper till fler än bara sig själva – ofta passar de på

ökad lönsamhet genom att stärka bruttomarginalen. Stra-

att handla till sin man och sina barn.

tegin har varit lyckosam och företagets bruttomarginal

De vill klä sig rätt och litar på att vi kan hjälpa dem
att göra det. En stor del av våra kunder arbetar i offentlig sektor. De tillhör därför en kategori människor som

tillhör de högsta i branschen. Den förbättrade lönsamheten har skapat en stabil grund för tillväxt.
Under räkenskapsåret 2005/2006 har tillväxtfokus blivit

kanske inte gynnas allra mest vid en högkonjunktur,

tydligare. Tillväxtstrategin är inriktad på expansion av

men de får det å andra sidan inte så mycket sämre när

butiksnätet och ökad försäljning i befintliga butiker.

det är lågkonjunktur. Vi tycker själva att det gör det lite

Strävan är även i fortsättningen att förbättra lönsamheten

enklare för oss att planera vår verksamhet, och att vi är

genom att än bättre utnyttja våra inköps- och logistik-

mindre känsliga för svängningar i konjunkturen än flera

resurser och vår infrastruktur.

av våra konkurrenter.
EXPANSION AV BUTIKSNÄTET
KUNDORIENTERAD AFFÄRSMODELL

Den 31 augusti 2006 hade vi 260 butiker, varav 130 i

Något som genomsyrar KappAhl är ett tydligt fokus på

Sverige, 81 i Norge, 36 i Finland och 13 i Polen. Under

vår kund. Man kan faktiskt säga att KappAhls affärsmo-

räkenskapsåret öppnades 20 butiker, varav 5 i Sverige,

dell är inriktad på att anpassa modet så att det passar

8 i Norge, 4 i Finland och 3 i Polen. 2 butiker stängdes.

KappAhl-kunden.
Vi har hela tiden hennes behov framför ögonen. När
vi designar kläder, när vi bedriver kampanjer och när vi

Vi planerar att expandera vårt butiksnät och därmed
öka våra marknadsandelar. Vårt expansionsfokus när
det gäller nya butiker ligger på köpcentra och små till
▲
▲
▲
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medelstora städer. Historiskt sett är det där som vi varit

FÖRSÄLJNINGSÖKNING I BEFINTLIGA BUTIKER

mest lönsamma. Under 2006/2007 räknar vi med att

En utmaning för KappAhl när det gäller att öka försälj-

öppna 15–20 nya butiker, jämnt fördelade över de fyra

ningen totalt sett är att se till att försäljningen i befintliga

marknaderna. Redan i oktober 2006 hade kontrakt teck-

butiker växer. Under 2005/2006 minskade försäljningen i
jämförbara butiker med 0,3 procent. Försäljningen av kos-

nats avseende 26 butiker.
Det finns en fortsatt bra potential att etablera nya

metik, som är under avveckling, drog ned försäljningen

butiker i de nordiska länderna. Dessutom är den polska

med 1,5 procent. Med andra ord ökade försäljningen av

marknaden mycket intressant med betydande potential på

kläder i jämförbara butiker med 1,2 procent under året.
Uppgradering av butikerna är en viktig komponent för

lite längre sikt.

att öka försäljningen, men även andra aktiviteter är av
FORTSATTA INVESTERINGAR I BUTIKERNA

stor betydelse: marknadsföring, förbättrad butikslayout,

KappAhl befinner sig för närvarande i en fas med omfat-

mer säljande exponering med inspirerande klädkombina-

tande investeringar i ombyggnad och uppfräschning av

tioner och utveckling av produktmixen.

koncernens butiker. När butiker renoveras och förnyas
för det i allmänhet med sig ökade besöksströmmar,

UTNYTTJA SKALFÖRDELAR I AFFÄRSMODELLEN

ökad andel betalande besökare och ökad försäljning per

FÖR FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

kvadratmeter.

Vid en expansion av butiksnätet kan stordriftsfördelar i

I framtidsplanerna ingår att butikerna ska förnyas vart

existerande struktur utnyttjas. Den nuvarande organisatio-

femte till vart sjunde år som ett genomsnitt. Butiker

nen på centrala funktioner är dimensionerad för att han-

med de bästa lägena kräver oftare återkommande upp-

tera expansionen, vilket innebär att kostnaderna för att

fräschning för att de ska behålla konkurrenskraften.

driva butiksnätet inte ökar i samma takt som försäljningen.

KAPPAHL HAR FLERA KONKURRENSFÖRDELAR
• Ett starkt varumärke och en stark närvaro på
marknaden.
• Den primära målgruppen, kvinnor över 30 år med
familj, växer som andel av befolkningen.
• Kundgruppen är mer lojal än yngre konsumenter.
• En kundorienterad affärsmodell som är inriktad
på att anpassa modetrender till produkter för
KappAhl-kundens behov.

• Stor detaljisthandelskompetens med egen design,
egna inköpare, egen logistikfunktion och närvaro i
tillverkningsländerna.
• Förbättrad lönsamhet till följd av stigande bruttomarginal, ökad omsättning och utnyttjande av
skalfördelar.
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Mål och måluppfyllelse
KappAhls styrelse har slagit fast operativa och finansiella

FINANSIELLA MÅL

mål för koncernen.

• Den räntebärande nettoskulden ska inte annat än

OPERATIVA MÅL

• Räntetäckningsgraden ska överstiga fem gånger.

• Antalet butiker ska öka med 15–20 stycken per år

• Soliditeten ska överstiga 20 procent vid utgången av

tillfälligt överstiga tre gånger EBITDA.

räkenskapsåret 2007/2008.

under räkenskapsåren 2005/2006 och 2006/2007.
• Rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent.

Per den 31 augusti 2006 var den räntebärande nettoskulden
Under 2005/2006 etablerade KappAhl 20 nya butiker

2,3 gånger EBITDA. Räntetäckningsgraden uppgick till

samtidigt som 2 stängdes. Rörelsemarginalen uppgick till

4,71 gånger. Soliditeten var 14,3 procent.

12,6 procent.
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Kontroll över hela värdekedjan
Värdekedjan i klädindustrin kan delas in i

Teamen arbetar med flera säsonger samtidigt – de

• Design

designar för nästa säsong eller till och med två säsonger

• Inköp

framåt samtidigt som de bevakar hur innevarande säsongs

• Tillverkning

kollektion säljer.

• Distribution
• Butiksförsäljning.

KUNDORIENTERAD DESIGN

Design har en central roll i KappAhl. Våra designers ligI KappAhls affärsmodell ligger att ha kontroll över hela

ger bakom alla de kläder och accessoarer som vi säljer.

värdekedjan – från design och hela vägen till försäljning

Totalt arbetar cirka 30 designers hos oss.

i butik. Vi arbetar med en integrerad modell för design,

De hämtar inspiration från många olika ställen: till

inköp, leverans och anskaffning, kvalitetskontroll, distri-

exempel gatumodet i världsmetropoler, musikvideos,

bution och försäljning. Modellen gör det möjligt att

sportevenemang, litteratur och även från internationella

arbeta med öppna orderböcker, vilket innebär att vi kan

textilmässor och modevisningar. De letar i professionella

ändra designen in i det sista för att anpassa plaggen till

modedatabaser och hos branschorganisationer. De fångar

förändringar i modet.

upp modetrender, undersöker kvaliteter och material och

Ansvaret för att ta fram kommersiellt gångbara kollektioner vilar på ett team med inriktning mot delar av

anpassar sedan det rådande modet till kläder som tilltalar
KappAhls kunder.

dam-, respektive herr- och barnsortimentet. I teamen

Samtliga kollektioner stäms av mot varandra för att

ingår designers, inköpare, produkttekniker, assistenter och

säkerställa ett tydligt erbjudande och överensstämmelse

en ekonom/controller.

med KappAhls varumärke.

Produkterna utvecklas för fyra säsongskollektioner per

Vår designinriktning, som är kundorienterad snarare än

år som sedan delas in i ett antal serier och teman. Till

produktorienterad, är viktig för att förstå KappAhls fram-

exempel innehöll damkollektionen hösten 2006 teman

gångar på senare år. Vi anser att arbetssättet leder till

som Clean, Rock, True Blue, Romantic och Country

ett bättre erbjudande när det gäller modegrad, storlekar,

House.

kvaliteter och pris. Det ger ökad fullprisförsäljning och
därmed högre lönsamhet.

KAPPAHLS AFFÄRSMODELL

KappAhls
kund

Rätt
produkt
i rätt tid

Lojala
kunder

Ökad
genomförsäljning

Stabila
marginaler

Lönsam
tillväxt

I KappAhls affärsmodell ligger att ha kontroll över hela värdekedjan – från design
och hela vägen till försäljning i butik. Modellen gör det möjligt att arbeta med öppna
orderböcker, vilket innebär att vi kan ändra designen in i det sista för att anpassa plaggen
till förändringar i modet.
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EFFEKTIVA INKÖP

i rätt kvantitet. Och det stämmer om vi ska lyckas max-

Tillsammans med våra designers vilar ett stort ansvar på

imera försäljningen. För lite eller för tidigt levererade

inköparna för att se till att det som landar på butikernas

varor leder till tappad försäljning och för många eller för

hyllor är kommersiellt gångbart. Inköparna avgör vilka

sent levererade varor ökar behovet av prissänkningar.

plagg som ska tillverkas och i vilka volymer. De sätter
pris på plaggen, och de förhandlar om inköpspriser med

De senaste åren har KappAhl genomfört stora investeringar för att effektivisera varuflödet. Vi har idag en

stöd från inköpskontoren. De kan även göra förändringar

kostnadseffektiv distribution som kan mäta sig med de

i designen av vissa plagg, till exempel för att underlätta

bästa i branschen.

tillverkningen. Inköparna ansvarar för bruttovinsten på
försäljningen av de plagg som teamet köper in. De följer

I anslutning till huvudkontoret i Mölndal utanför Göteborg ligger vår distributionscentral. Den är modernast i

upp varje enskilt plagg, från inledande design till pro-

Europa och i stort sett helt automatiserad. Varje år pas-

duktion och ända ut i butik. Det är också deras ansvar

serar cirka 50 miljoner plagg genom distributionscentralen

att besluta om, och i så fall när, en produkt måste pris-

och den kan byggas ut till att klara cirka 100 miljoner

sänkas.

plagg med endast mindre tilläggsinvesteringar.

NOGGRANT KONTROLLERAD TILLVERKNING

streckkoder enligt datoriserade packlistor. Hur varorna

Redan på tillverkningsorten förses leveranserna med
KappAhl har ingen egen tillverkning, all produktion sker

slutgiltigt ska fördelas bestäms sedan under varornas

hos utomstående företag. Vi är inte beroende av någon

transport till distributionscentralen. Fördelningen baseras

enskild leverantör, totalt köper vi från cirka 200 företag.

på budget och verklig försäljning.

Ett 30-tal av producenterna levererar cirka 60 procent

De flesta transporterna från tillverkningslandet sker

av de volymer vi köper. Huvuddelen av våra inköp sker

med båt av kostnads- och miljöskäl. Flygtransporter

i Asien, cirka 70 procent av plaggen kommer därifrån.

används om det är affärsmässigt nödvändigt. De flesta

Resterande 30 procent köps in i Europa.

varorna går direkt ut till butik. En del basvaror och även

Anskaffningen och leveranserna samordnas av KappAhls
leverans- och produktionsavdelning som har ett nära samarbete med våra inköpskontor i Bangladesh, HongKong,
Indien, Kina, Litauen, Turkiet och Ukraina.
Inköpskontoren följer upp kvalitet och pris och hur

en mindre del andra varor hålls tillbaka för att butikerna
successivt ska kunna fyllas på.
Butikerna får påfyllning tre till fyra gånger per vecka.
De butiker som säljer riktigt mycket får nya varor varje
dag. Det är viktigt att hålla lagerytan i butik så liten

tillverkarna efterlever KappAhls uppförandekod. De följer

som möjligt, så att den i stället kan användas för försälj-

också upp tillverkarnas miljöarbete, letar nya leverantörer,

ning.

övervakar varusändningar och administrerar exporten.

IT-systemen förfinas kontinuerligt. Vårt allokerings-

Kort sagt, de är KappAhls förlängda arm in i viktiga

system uppgraderas så att det kan hantera kvantiteter,

inköpsländer.

tajming, storlekar och färg samt klimatet i de regioner
där våra butiker finns. Varustyrningen har under året

EFFEKTIV DISTRIBUTION MED AVANCERAT IT-STÖD

centraliserats och sker nu från huvudkontoret i Mölndal

Distribution understödd av effektiva IT-system är en för-

för samtliga marknader. Ambitionen är att öka effektivite-

utsättning för att varuförsörjningen ska fungera i ett så

ten, förbättra rutinerna, minska andelen varor som reas

pass stort företag som KappAhl. I vår bransch brukar det

och därmed öka lönsamheten.

heta att rätt produkt ska vara i rätt butik i rätt tid och
▲
▲
▲
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Inspirerande butiker
KappAhls 260 butiker besöks varje år av cirka 100

hitta passande kläder, att prova dem och sedan betala

miljoner människor. Naturligtvis måste vi erbjuda rätt

för dem. Vi försöker också presentera kollektionerna så

produkter, men även butikernas utformning är betydelse-

tydligt som möjligt så att det är lätt för kunderna att

full när det gäller att se till att besökarna också blir

kombinera och matcha plaggen och fatta sina köpbeslut.
Aktiviteten i butik följer gemensamma sälj- och aktivi-

betalande KappAhl-kunder.

tetsplaner med tydliga erbjudanden till kunderna. Tack

Butikerna är på många sätt KappAhls själ och hjärta.
Det är här som våra plagg och vår butikspersonal möter

vare den höga aktivitetsnivån upplever även de kunder

kunderna. Det är i butikerna som en stor del av det

som ofta besöker våra butiker att det alltid finns något

som kunderna förknippar med vårt varumärke, och med

nytt.

oss som företag, etableras. I strategin ligger att expandera butiksnätet, framför allt med fokus på butiker i

OPTIMAL BEMANNING

shoppingcentra och i små och medelstora städer.

En stor utmaning under senare år har varit att se över
och göra bemanningen i butik så optimal som möjligt,

BUTIKER I BRA LÄGEN

eftersom personalen är en stor del av våra kostnader.

Våra butiker karaktäriseras av bra lägen i de städer,

Det har inneburit att personalen i butik har minskat.

större och mindre, där de är belägna. Butikerna finns där

Bemanningen följer variationerna i efterfrågan mellan

många människor passerar. De varierar i storlek, från 700

olika veckodagar och mellan olika säsonger. Många av de

upp till 1 000 kvadratmeter. Genomsnittsbutiken är cirka

anställda i butik arbetar deltid, men andelen heltid är

850 kvadratmeter stor.

större än vad många tror. Ungefär 25 procent av de
butiksanställda arbetar heltid.

Butikerna är KappAhls viktigaste kanaler för att kom-

Vi har också lagt ned mycket kraft på att få till

municera med kunderna, och vårt butikskoncept utveck-

enhetliga rutiner i butikerna och på olika sätt öka erfa-

las och förfinas hela tiden. Bra butikskommunikation är
en kombination av flera faktorer – från skyltfönstren via

renhetsutbytet mellan butiker i samma storleksklass.

entrén, sortimentet, varuvisningen, kassan och ända ut i

KappAhl har ett effektivt lagersystem som syftar till att

butiksreklamen. Vi vill att våra butiker ska se så enhet-

maximera lönsamheten i de produkter som säljs och öka

liga ut som möjligt och hjälpa kun-

omsättningshastigheten. Lageromsätt-

derna att få inspiration med bra pre-

ningshastigheten följs kontinuerligt

BUTIKER ÖPPNA PER 31 AUGUSTI

och vi använder prissättning och

sentation av plagg och accessoarer.
Vi har blivit allt bättre på varuvis-

300

olika kampanjer för att så stor andel
av varorna som möjligt ska säljas till

ning, där butikscheferna och dekoratörerna har spelat en viktig roll. Vårt

fullpris.

200

koncept bygger på självbetjäning, och
vi försöker underlätta för kunden att

100

0
Sverige

02

03
Polen

04
Norge

05

06
Finland
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Kampanjdriven marknadsföring
KappAhl arbetar med koncerngemensamma kampanjer

De kampanjer som genomförs ska vara formulerade med

som förändras varannan eller var tredje vecka. Kampan-

tydliga erbjudanden som lockar kunderna till butik.

jerna är enhetliga i utseende över samtliga butiker. Vid
varje ny kampanj byts butiksskyltningen.
All marknadsföring är samordnad på koncernnivå.

Redan på designstadiet tas kampanjerna med i beräkningarna. Målet är att plaggen tillsammans med kampanjen
ska få starkt genomslag på en konkurrensutsatt marknad.

Marknadsföringsavdelningen på huvudkontoret ansvarar
för säljkampanjer, externa media, reklam, skyltmaterial,
butiksbilder och PR-aktiviteter.

LOJALITETSPROGRAM STÄRKER RELATIONEN

KappAhls lojalitetsprogram är ett viktigt marknadsföringsverktyg. I Sverige är Medmera-kortet, KF:s medlemskort,

FOKUS PÅ REKLAM SOM LOCKAR TILL BESÖK

knutet till programmet. I Norge arbetar KappAhl med

KappAhls marknadsföring är inriktad på butik, tryckta

Coop NKL-kortet. I Finland och Polen lanserades

media, den egna webbplatsen, radio och vissa PR-aktivi-

KappAhl Club under året, och tillströmningen av kunder

teter. Även kundkorten är ett viktigt verktyg, eftersom

till de nya korten har överträffat förväntningarna.

de ökar möjligheten till kundanpassad direktmarknadsföring. Under räkenskapsåret ändrades mediemixen, bland
annat återupptog KappAhl att göra reklam i TV.
Marknadsföringsavdelningen utarbetar tillsammans med
inköpsavdelningen veckosäljplaner för KappAhls samtliga
kollektioner. Säljplanerna används på samtliga marknader.

Oavsett kort, arbetar KappAhl på ett likartat sätt med
sitt kundprogram i de olika länderna. Korten ger tillgång
till information om kundprofil och köphistorik, vilket ligger till grund för riktade marknadsföringskampanjer till
olika kundgrupper. Kortkunderna är betydelsefulla, bland
annat för att de handlar för mer än den genomsnittliga
kunden.

Den övervägande delen av
damkläderna säljs under
varumärket KappAhl.
Sortimentet är indelat i en
välklädd och en fritidsbetonad del.

BH-kollektionen Creem
består av modeller som
passar många kvinnliga
former och behov. Vi har
lagt ner extra stor omsorg
på allt från material till
modeller.

XLNT är en växande kollektion och ett bra
bevis på att det faktiskt går att förena
mode, funktion och rörelsefrihet. XLNTkollektionen finns från storlek 44 till 56.

Underkläder, nattplagg, sockor och strumpbyxor,
och under sommaren även badkläder.
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AFFÄRSOMRÅDE DAM

Inspiration och vägledning
Affärsområde Dam erbjuder kunderna kläder för alla till-

bra på byxor, vi blev bäst! Hos KappAhl finns byxor

fällen – fest, välklädd vardag och ledig fritid. Kollektio-

i rätt storlek för alla tillfällen, och i dag säljer vi lika

nerna innehåller kompletta garderober från underkläder

mycket finbyxor som jeans.

till ytterplagg och accessoarer.
Affärsområdet är KappAhls största och svarade

En annan varugrupp som vi har satsat på är trikå, det
är den starkast växande varugruppen. Med trikå kan

2005/2006 för 56,3 procent av koncernens omsättning.

man enkelt och för en mindre slant förnya sin garderob.

KUNDANPASSAT MODE

tet. När våra konkurrenter får nyheter någon gång i

På KappAhl är vi väldigt tydliga med vem vi designar

veckan, fyller vi dagligen våra butiker med nya moderik-

våra kläder för – kvinnan över 30 med familj. Vi arbetar

tiga toppar.”

”Varje år har vi uppemot tusen olika toppar i sortimen-

hela tiden med att ge de många kvinnorna tillgång till
vårt mode. Modet står aldrig still och det är alltmer till-

NYTT BEHÅSORTIMENT MED CREEM

gängligt genom bland annat TV och tidningar. Dessutom

På underkläder tog vi hösten 2005 ett rejält kliv med

är det betydligt fler modeföreteelser igång samtidigt än

lanseringen av det egna bh-märket Creem. Det är ett

för bara några år sedan.

uppgraderat sortiment med fantastisk passform.

”Våra kunder är modemedvetna och de skall känna sig

”Idén bakom Creem är att det ska vara bh:ar som är

trygga i att vi har det senaste för dem. Vi hjälper kun-

lite snyggare. Inte för utstyrda, och med stor storleks-

den att hitta rätt med färdigstylade garderober. Jag

bredd. Här lägger vi ner stor omsorg på att få till funktio-

tycker att vi gör detta bra, men vi kan aldrig slappna

nen, och kvaliteten är genomgående lite bättre. Därmed

av”, säger Carina Ladow, som är en av fyra ansvariga för

är priset också något högre än övrigt bh-sortiment. Creem

affärsområde Dam.

har varit mitt i prick ända sedan starten”, berättar Carina.

KappAhls designers och inköpare är duktiga på att
plocka ut de stora modeföreteelserna och göra dem kom-

DESIGN FÖR KAMPANJ OCH BUTIK

mersiellt gångbara, och Carina betonar att det handlar

Om man söker fler förklaringar till framgångarna, så

om att ta tag i rådande trender och anpassa dem till

pekar Carina på att KappAhl är duktiga på att tänka

KappAhl-kunden.

kollektion och kampanj hela vägen ut i butik. Redan på

STARKA PÅ BYXOR

hur kläderna ska presenteras i butik med i bilden. Allt

designstadiet finns tanken på specifika kampanjer och
För några år sedan så identifierade KappAhl byxor som

för att ge kunderna inspiration och göra det enkelt för

en strategisk varugrupp. Vi lade stor kraft på att få fram

dem att hitta matchande kombinationer.

ett moderiktigt sortiment i en mängd modeller där pass-

Carina berättar också att accessoarer blir allt viktigare

formen var i absolut fokus. Vi visste att det är rätt så

för att komplettera plaggen och skapa rätt ”look”. Nu

omständligt att prova byxor och om kunden gör sig detta

gör KappAhl en rejäl satsning på att utveckla området

besvär, så är det viktigt att hon inte känner sig lurad

ytterligare. Det handlar både om att bredda sortimentet

där framför spegeln. Tanken var att vi skulle bli riktigt

och att ha fler erbjudanden inom samma produktkategori.
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AFFÄRSOMRÅDE HERR

Flyttar fram positionerna
Affärsområde Herr fortsätter att stärka sin position på

KappAhl att ta in sommarkläder väldigt sent och lycka-

marknaden med inspirerande kläder och tydliga koncept.

des därigenom hålla uppe försäljningen och minska rean.

Affärsområdet svarade under 2005/2006 för 16,7 procent

En viktig förklaring till framgången är att män köper

av den totala försäljningen.

mer av behov än av lust, shorts först när det blivit varmt

Modebilden har varit sådan att det klassiska modet

och vinterrock först när kylan slår till.

och jeanswear sålt bra – områden där KappAhl är starkt.
Däremot har det mera dressade modet haft lite svårare.

”Det är naturligtvis en fråga om tajming när vi köper
in över en säsongsskarv, men vi har lyckats och därige-

KappAhls herrkläder säljs under varumärkena U.S. Polo

nom hållit uppe försäljningen. Män håller ut längre med

Association, Madison Avenue, Redwood och underklädes-

sina köp under säsongen och det visar sig också i att vi

märket Body Zone. Indelningen håller isär och tydliggör

rear lite senare på herrsidan. Men vi ser tecken på att

det lite mer dressade och klassiska modet från jeans och

männens köpmönster sakta men säkert närmar sig kvin-

casualwear.

nornas”, säger affärsområdets chef, Thommy Bäcklin.

Under året har U.S. Polo Association tydligare hämtat
inspiration från sina rötter på den amerikanska östkusten,

FÖRNYAT BODY ZONE

både avseende modeller och färgval, vilket visat sig lycko-

Från att tidigare ha varit lite eftersatt har underkläderna

samt och stärkt varumärket ytterligare.

i Body Zone nu vänt trenden och tar marknadsandelar.

Koncepten ska alltid ge kunderna inspiration så att de
kan kombinera och matcha sin garderob redan i butiken.

Förklaringen till framgångarna är den omstart som gjordes under fjolåret. Hela kollektionen sågs över – från

Affärsområdets målgrupp är KappAhl-kvinnans man, alltså

designen av plaggen och förpackningarnas utseende till

en man mellan 30 och 50 år. Det är en målgrupp som

hur varorna presenteras i butik. Body Zone har kvar sin

vet vad den vill ha och som de senaste åren blivit mer

utgångspunkt i basplaggen, men har adderat kalsonger

och mer modemedveten. Många män vågar ta ut sväng-

med mera färg och olika mönster – en satsning som sla-

arna lite mer än tidigare.

git otroligt väl ut.

SENARE KÖP OCH MINDRE REA

vinnare hela året och köpts av alla, från killar i tjugoårs-

Något som slagit väl ut för affärsområdet är beslutet att

åldern till män i sextioårsåldern”, säger Thommy Bäcklin.

”Kalsongerna i djärvare färger och mönster har varit

köpa varor längre i säsong. Till exempel fortsatte

Praktiska och sköna kläder anpassade för
en avslappnad men snygg stil på både fritiden
och jobbet.

Underkläder, strumpor, natt- och badplagg.

U.S. Polo Association
etablerades 1890 och är det
amerikanska hästpoloförbundets offi ciella varumärke.
Avslappnat men välklätt mode
med kläder i klassiskt snitt för
både arbete och fritid.

Sober och välklädd look med
välskräddade, moderna plagg
som följer modets svängningar
i färg och mönster.

KappAhl Baby, 50-80 cl
Kläder för babyn upp till ett års ålder.
KappAhl, 86-122 cl
Tuffa och busiga kläder för flickor och pojkar.
KappAhl, 122-170 cl
Häftiga, sköna och tåliga kläder för tjejer och killar.

KappAhls Disney-kollektion
består av: Nalle Puhs värld
(storlek 50-80 cl) och
Musse Pigg och Mimmi
(storlek 86-116 cl).

Allt från underkläder och
sockor till nattplagg och
morgonrockar.
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AFFÄRSOMRÅDE BARN

Framgångar med nytt, breddat sortiment
Affärsområde Barn har breddat sitt sortiment, tar mark-

Även i Finland är vi trea. I Polen tar vi stora kliv

nadsandelar och stärker sin position på samtliga markna-

framåt. De polska mammorna börjar hitta till KappAhl

der. Affärsområdet svarade 2005/2006 för 27 procent av

och vi utökar kontinuerligt sortimentet i Polen. Det finns

koncernens omsättning.

en stor potential för oss där.

KappAhl har barnkläder från den nyfödda till 13-åringen.
Kläderna säljs under varumärkena KappAhl, Lab Industries, KAXS, Disney och underkläder i Body Zone.

FRAMGÅNGAR FÖR LAB INDUSTRIES

Framgångarna för Lab Industries, som lanserades våren
2005, har fortsatt. Lab Industries är ett fräckt jeansmärke

MINDRE BARNEN ALLT VIKTIGARE

för killar och tjejer i åldern 7–13 år, som breddar och

KappAhl har alltid lockat de större barnen, men nu har

spetsar till utbudet för de större barnen. Kollektionen

vi även blivit riktigt duktiga på baby och de små bar-

innehåller ett brett spektrum av jeans och även toppar,

nen, där vi lyckats med sortimentet och vuxit rejält. Det

tröjor och accessoarer. Lab Industries är en spännande

är av stor betydelse för vår framtida utveckling, eftersom

egen avdelning i våra butiker, en så kallad shop-in-shop.

några stora barnkullar nu faller ur vår målgrupp. Samtidigt föds det fler barn igen, vilket gör att baby och de

NYA SATSNINGAR – DISNEY OCH ACCESSOARER

små barnens andel växer.

En nyhet under året var lanseringen av välkoordinerade

”De något mindre barnkullarna vägs upp av att föräldrar spenderar allt mer pengar på kläder till sina barn.

baby- och barnkollektioner med tecknade Disney-figurer.
Det var första gången som KappAhl tagit fram hela

KappAhl har ytterligare en fördel – vi

Disneykollektioner med Mimmi-, Musse-

vänder oss till den lite äldre mamman

och Nalle Puh-motiv och inte bara

och pappan, som lägger mer pengar på

enstaka plagg. Barnkläder med tecknade

sina barn än de yngre föräldrarna”, berät-

figurer har efterfrågats stort på alla

tar Anna Bredberg, som sedan 2004
ansvarar för affärsområdet.
NÄRMAR SIG TOPPEN

KappAhl ställer ytterst höga krav på kva-

KAXS 50-170 cl
KAXS-kollektionen innehåller
basplagg av extra hög kvalitet
som tål att användas och
tvättas ofta. KAXS säljs bara
på KappAhl.

KappAhls marknader. Kollektionerna var
på plats i butik i november 2005 och
har varit mycket lyckosamma på samtliga marknader.
I januari 2006 syntes resultatet av

litet, passform, funktion och säkerhet på

den utökade satsningen på accessoarer.

sina barnkläder. Alla plagg provas av

Vi har lagt till fler produkter och även

barn och kvalitetstestas noggrant innan

ökat utbudet inom existerande katego-

tillverkningen startar. KappAhl har alltid

rier. Det finns helt enkelt mer att välja

varit bland de största på byxor för barn.

på – fler skärp, fler väskor och så

Vi utmärker oss genom att ha byxor till

vidare.
”Accessoarer blir allt viktigare och

alla barn, oavsett ålder och kropp.
Men vi är duktiga på mer än byxor
och vi är bland de allra största på barnkläder i Sverige. I Norge har vi nu tagit
oss upp på tredje plats efter att ha varit
fyra, men har en bit kvar till de största.

Lab Industries är en trendig
jeanskollektion för killar och
tjejer mellan 7 och 14 år.

satsningen har varit helt rätt”, säger
Anna Bredberg.
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KappAhl verkar för hållbar utveckling
På KappAhl ser vi ingen motsättning mellan mode och

öppnar för nya kundkontakter. Det innebär också att till-

moral, och vi anstränger oss för att förbättra villkoren för

verkarna slipper få produktionen störd av att flera företag

de människor som tillverkar våra kläder.

kontrollerar samma sak.

Varje år säljer vi cirka 50 miljoner plagg. Naturligtvis

Medlemmarna i BSCI förbinder sig att vid slutet av

ska de tillverkas under anständiga förhållanden. Alla våra

2007 ska två tredjedelar av inköpsvolymerna komma från

varor tillverkas av fristående företag i Asien och Europa,

leverantörer där man genomfört kontroller enligt BSCI:s

där KappAhl är en av många köpare. Trots att vi inte

system. Övergången till BSCI innebär inte att vi upphör

äger några fabriker, är vi måna om att kontrollera arbetsvill-

med att följa upp de leverantörer som arbetar efter

koren.

KappAhls tidigare kod. Meningen är att dessa ska fasas
in i BSCI:s system.

BÄTTRE ARBETSVILLKOR HOS TILLVERKARNA

När vi börjar arbeta med en ny tillverkare besöker vi

Det är viktigt för oss att våra kläder produceras på ett

alltid dennes anläggning och gör en första bedömning av

etiskt försvarbart sätt. Sedan 1997 har vi arbetat med en

de villkor som råder. Det är vi faktiskt ganska ensamma

uppförandekod som tillverkarna förbinder sig att följa.

om i vår bransch. Inom ett år ska en kontroll enligt

Nu går vi successivt över till att arbeta efter de rikt-

BSCI ha genomförts.

linjer som utarbetats av Business Social Compliance
Initiative (BSCI), som vi anslöt oss till 2004.

KONTINUERLIGT MILJÖARBETE

BSCI är ett europeiskt samarbete mellan ett 50-tal

All verksamhet påverkar miljön i olika omfattning. Syftet

företag, framför allt inom klädbranschen, som vill åstad-

med KappAhls miljöarbete är att minska belastningen på

komma bättre arbetsförhållanden i leverantörsländerna.

miljön, både där våra varor tillverkas, under transporter

Det ska ske genom ett omfattande program som rör

och där de säljs. Stora delar av KappAhls verksamhet

arbetsvillkor och sociala frågor. Bland annat har BSCI en

blev 1999, som första modekedja i världen, miljöcertifie-

gemensam uppförandekod och databas samt ett enhetligt

rad enligt ISO 14001 – en internationell standard för

kontrollsystem. Syftet är att skapa lika villkor för leve-

miljöarbete.

rantörer i olika länder och att uppmuntra dem att själva
ta ett mer uttalat ansvar för arbetsmiljön.
KappAhl har aktivt deltagit med att arbeta fram BSCI:s

De mest miljökritiska faktorerna rör tillverkning och
transporter. KappAhl har stränga krav på vilka kemikalier
som får användas vid framställning av våra produkter och

kontrollsystem och uppförandekod. Koden beskriver de

en stopplista för vilka kemikalier som är förbjudna. Våra

krav medlemsföretagen i BSCI har när det gäller arbets-

leverantörer förbinder sig att följa våra miljö- och kvali-

miljö, hälsa och säkerhet, barnarbete, löner och arbetsti-

tetskrav. De får också lämna uppgifter om avloppsrening

der. Leverantörerna åtar sig att successivt genomföra för-

samt vatten- och energiförbrukning.

bättringar för att uppfylla kraven. De förbinder sig också
att följa det egna landets lagar och förordningar.
Tidigare gjorde KappAhl många inspektioner i egen
regi men anlitade även externa revisorer. Sedan vi gått

Ett av våra miljömål är att varje år öka andelen hälsooch miljömärkta plagg, och 2005 nådde vi 16 procent
(cirka 7 miljoner plagg). Hela sortimentet på babybas och
bastoppar på dam är märkta med EU-blomman.

med i BSCI sköts granskningen av fristående revisionsfö-

Den mest miljöbelastande delen av verksamheten är

retag. Den tillverkare som uppfyller BSCI:s krav kvalifi-

transporterna. För att minska miljöbelastningen, transpor-

cerar sig i ett slag inför alla medlemsföretagen, vilket

teras varorna så miljöeffektivt som möjligt.
▲
▲
▲
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DETTA HAR VI UPPNÅTT HITTILLS

KAPPAHLS MILJÖPOLICY

• Miljöcertifi erade (ISO 14001) sedan 1999.
• Kravspecifi kationer till leverantörer om förbud mot hälso- och miljöfarliga
kemikalier.
• Kemikalieanalyser av slumpvis utvalda plagg.
• Förbud mot användning av PVC i regn- och ytterplagg sedan 2002.
• Regelbundna tester av plagg och tillbehör för att kontrollera att KappAhls
produkter inte innehåller skadliga tillsatser som tex ftalater i plaster.
• Ständig ökning av hälso- och miljömärkta plagg (Öko-Tex och EU-blomman).
Från 7,6 procent 2002 till 16 procent 2005.
• Miljöutbildning för all personal.
• Egna specialutbildade interna miljörevisorer.
• Krav på leverantörers miljöprestanda.
• Miljökrav på förpackning och containrar.
• Medverkan i SIS standardiseringsarbete.
• Transporter med tåg och båt i så hög utsträckning som möjligt.
• Distribution i Göteborgs närområde med gasdriven miljöbil.
• Källsortering i butiker, på huvudkontor och distributionscentral.
• Användning av grön el på huvudkontor, distributionscentral och i svenska
butiker.
• Återanvändning eller återvinning av plastgalgar.
• Ekologiskt kaffe och mjölk på huvudkontor, distributionscentral och i butiker.
• Överblivna kläder skänks till hjälporganisationer.
• Förbrukat textil- och reklammaterial skänks till skolor, dagis
eller annan verksamhet.

Vi känner vårt ansvar för människan
och miljön. Genom vårt agerande
skonar vi miljön och hushåller med
naturens resurser. Detta innebär att:
• Alla medarbetare visar miljöhänsyn
i sina beslut
• Vi arbetar med ständiga förbättringar
i samverkan med våra kunder och
leverantörer
• Vi uppfyller lagar och förordningar
med god marginal
• Vi har en öppen kommunikation om
vårt miljöarbete.

KAPPAHL GODKÄNT AV ROBUR
Efter en analys av KappAhls arbete inom
hållbarhet, har Robur godkänt KappAhl
som investeringsobjekt för samtliga sina
etikfonder, inklusive spjutspetsfonden
Etik- och Miljöfonden. Robur pekar
bland annat på att KappAhl fortsätter
med de förbättringsprogram som redan
är igång, trots övergången till BSCI, och
på det faktum att KappAhl genomför
egna, preliminära inspektioner innan en
ny leverantör får börja tillverka plagg åt
företaget.

LÄS MER...

VI LYSSNAR

Det finns mer att läsa om vårt
hållbarhetsarbete i skriften Mode
Miljö Moral som kan laddas ned på
www.kappahl.com

Vi vill inte sälja varor som kan uppfattas som stötande. Vi har därför
detaljerade policies för olika produktgrupper, till stöd för våra inköpare
och designers. Bland annat får inte äkta päls förekomma på några plagg,
våra barnkläder ska inte anspela på sex, våra produkter ska inte heller
förknippas med krig, terrorism, rasism, droger eller ockultism.
Vi ställer också krav på att läder samt fjäder och dun ska komma från
djur som fötts upp för köttproduktion.
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Från tillverkningsländerna innebär det vanligen att våra

LÅNGSIKTIG SPONSRING

varor transporteras med båt. I Sverige och Norge fraktas

KappAhl prioriterar human- och miljöområdet vid spons-

de med tåg. Det är bara för den sista biten ut till butik

ring, och vi föredrar långsiktiga projekt med klara och

som lastbilar används. I Göteborgsområdet sker transpor-

tydliga mål. KappAhls sponsringskommitté beslutar vilka

terna med gasdriven lastbil.

projekt vi ska medverka i. Vi sponsrar inte enskilda per-

Samtliga anställda genomgår en utbildning i miljökunskap. Vi har även egna, utbildade miljörevisorer som följer upp vårt interna arbete.
I butikerna, distributionscentralen och på huvudkontoret arbetar vi med källsortering. Vi använder grön el i
samtliga anläggningar i Sverige med egen mätare.

soner.
År 2004 inledde KappAhl ett samarbete med Hungerprojektet, vars mål är att minska hungern i världen
genom att hjälpa utsatta människor i utvecklingsländer
att själva förbättra sin situation.
Barn kan lida nöd av många olika orsaker. Här i Norden är mobbning och olika former av övergrepp verklig-

KVALITET I VID BEMÄRKELSE

het för alltför många barn och ungdomar. Sedan hösten

KappAhl erbjuder sina kunder prisvärda produkter, ett

2004 stödjer vi i Sverige BRIS, Barnens Rätt i Samhäl-

begrepp som innebär rätt kvalitet till rätt pris. Därför

let. I Norge är vår samarbetspartner Röda Korset och i

sker ett flertal tester på plaggen både inför och under

Finland Mannerheims Barnskyddsförbund, som driver

produktionen. Innan plaggen produceras har bland annat

verksamhet som liknar BRIS.

tyg och accessoarer testats.
Accessoarer och tillbehör som dragkedjor, knappar och
behåbyglar testas bland annat för nickel. KappAhl följer
EU:s nickeldirektiv, där man har fastställt en begränsning
för hur mycket nickel som får avges. Under produktionen
görs regelbundna stickprovstester, plaggen inspekteras och
tvättestas för färghärdighet, krympning, torrfällning etc.

HJÄLPORGANISATIONER VI STÖDJER

www.bris.se
www.redcross.no
www.erikshjalpen.se
www.hungerprojektet.se
www.mll.fi

Våra butiker och kontor skänker överblivna kläder till
lokala hjälporganisationer med gott renommé. I Sverige
går det mesta till Erikshjälpen.
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Motiverade medarbetare ger framgång
Det är KappAhls cirka 3 700 medarbetare som tillsammans driver företagets utveckling framåt.
KappAhl är en attraktiv arbetsplats. Det visar såväl
den medarbetarundersökning som genomförs varje år som

Varje år investerar vi i ett flertal utbildningar för att
stärka våra medarbetares kompetens ytterligare, och för att
öka KappAhls konkurrenskraft.
Nyanställda genomgår en introduktion där KappAhl

det stora antalet spontanansökningar vi tar emot. Men

som företag presenteras, liksom affärskultur och annan

bra kan bli bättre, och det är en ständigt pågående pro-

viktig information om säkerhet och policies.

cess att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

Bland utbildningarna finns en butikschefsutbildning för
samtliga butikschefer. Den startade hösten 2004 och

TYDLIG AFFÄRSKULTUR

består av olika block där ledarskap och affärsmannaskap

En viktig del i en god arbetsmiljö är den kultur som

är centrala områden. Utbildningen är densamma för samt-

präglar företaget. Våren 2005 satte vi ned värdeord som

liga butikschefer i koncernen.

vi vill ska genomsyra hela KappAhl och som ska leda

I Lupp – LedarUtvecklingsProgram för nya chefer –

till att vi förverkligar vår vision. Värdeorden är våga vilja

utbildas säljare och dekoratörer från Sverige, Norge och

vinna, enkelhet, tydlighet och tempo. På samtliga arbets-

Finland som vill ta steget att bli butikschefer. I utbild-

platser genomfördes utbildning i affärskulturen och vad

ningen ingår bland annat ledarskap, affärsmannaskap,

den står för.

ekonomi och personalpolitik.

Vi eftersträvar enkelhet i allt vi gör. Tydlighet förenklar
tillvaron och gör målen väl synliga. Det innebär också att

Capacity heter vårt ledarutvecklingsprogram för chefer
och specialister på huvudkontoret och utlandskontoren.

vi koncentrerar oss på det som är viktigast med fokus på

Målet med programmet är att stärka cheferna i deras roll

kunden och vågar prioritera bort annat. Att snabbt gå

och samtidigt skapa en samsyn i viktiga frågor.

från ord till handling är avgörande för vår framgång. Vi
agerar kraftfullt och snabbt – snabbare än konkurrenterna.

Dekoratörerna har en viktig funktion när det gäller att se
till att butikerna är inspirerande och presenterar kläderna

Våga vilja vinna beskriver att vi behöver tuffa till oss

på ett enhetligt sätt. I KappAhls Dekoratörsutbildning

utan att förlora vår ödmjukhet. Vi är redan bra men vi

för säljare som vill bli dekoratörer ingår delmoment som

kan inte slå oss till ro med framgången utan vill fortsätta

varuvisning, belysning och skyltfönster, varvat med

att arbeta hårt för att vi tillsammans ska stå som vinnare.

butiksekonomi och kommunikation.

MEDARBETARSAMTALET ÄR GRUNDEN

annat har inköpare och andra som arbetar med olika

Vi har också ett antal specialistutbildningar, bland

FÖR UTVECKLING

inköp och upphandlingar utbildats i förhandlingsteknik.

Grunden för varje enskild medarbetares utveckling är de

De flesta av utbildningarna genomförs internt på KappAhl

medarbetarsamtal som hålls med den närmaste chefen

och ger deltagarna möjlighet att bygga ett starkt internt

minst en gång om året. Under samtalet diskuteras hur

nätverk.

medarbetaren upplever sin situation på arbetet, vilka
krav och förväntningar som finns på varandra och

SATSNING PÅ FRISKVÅRD OCH ARBETSMILJÖ

utvecklingen framöver. Medarbetarsamtalen är viktiga

En av KappAhls utmaningar är att minska sjukfrånvaron.

även för chefer. Som stöd för samtalen finns en gemen-

Under 2005/2006 var sjukfrånvaron i Sverige 7,0 procent,

sam instruktionsbok ”Dialog & utveckling”. Samtalen ska

varav 2,4 procent avsåg korttidssjukskrivna och 4,6 pro-

bland annat leda fram till en individuell utvecklingsplan

cent långtidssjukskrivna. Det är en förbättring jämfört

och dokumenteras av båda parter.

med året före.
▲
▲
▲
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Arbetsmiljöfrågor diskuteras bland annat i det arbets-

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

miljöråd som finns i Sverige och som består av represen-

På KappAhl är den grundläggande inställningen att alla

tanter från butikerna, distributionscentralen och huvud-

medarbetare ska trivas och känna sig motiverade att göra

kontoret. För att bidra till ökat välbefinnande lämnar

ett bra jobb. Modebranschen är av tradition dominerad

KappAhl motionsbidrag i samtliga länder. För de anställda

av kvinnor. Så är det även på KappAhl. När vi nomine-

som vill sluta röka bidrar företaget med rökavvänjnings-

rar personer till utbildningsprogram eller chefsbefattningar

produkter.

strävar vi efter att få balans mellan kvinnor och män.

SÄKERHET & BRAND, ARBETSMILJÖ OCH MILJÖ

lar det samhälle som vi verkar i. Vi strävar därför efter

Under räkenskapsåret tog vi ett samlat grepp om Säker-

mångfald och att alla ska ha samma möjligheter oavsett

het & brand, Arbetsmiljö och Miljö. Målet är att öka

etnisk bakgrund, trosuppfattning eller sexuell läggning.

På samma sätt är det viktigt för oss att KappAhl speg-

systematiken i arbetet med att skapa tryggare och bättre
arbetsplatser och att öka medarbetarnas möjligheter att

KAS – MÄTER MEDARBETARNAS ATTITYDER

påverka sin arbetssituation.

KappAhl genomför regelbundet attitydmätningar som till-

Personalens delaktighet är viktig, och vid arbetsplats-

sammans med medarbetarsamtalen är bra instrument för

träffar diskuteras de frågeställningar som är av störst

att följa upp hur medarbetarna mår och trivs på jobbet.

betydelse på den enskilda arbetsplatsen, till exempel

Tidigare var Nöjd MedarbetarIndex (NMI) verktyget,

vilka hot och risker som finns.

men sedan hösten 2005 används KappAhl Attitude Sur-

Konkreta handlingsplaner tas fram, som sedan sam-

vey (KAS). Jämfört med NMI är frågeområdena bredare

manställs centralt och övergripande insatser och utbild-

samtidigt som frågorna är färre. Den första KAS-mät-

ningsbehov identifieras. Dessutom utbildar vi interna

ningen visade att ledarskap, arbetsformer och trivsel får

revisorer, som följer upp arbetet och en gång per år

fortsatt höga betyg.
Sedan 2002 tar KappAhl varje år fram ett medarbetar-

genomför en revision av utvalda butiker.

bokslut där KappAhl belyses som arbetsplats och där de
satsningar som genomförts under året beskrivs.

2005/2006

2004/2005

Medelantal anställda

2 589

2 469

Antal anställda vid årets slut

3 703

3 631

Andel kvinnor, %

91,0

91,2

Andel kvinnor i ledande befattning, %

79,4

79,3

Sjukfrånvaro, %,
KappAhl-koncernens svenska del

7,0

8,4

Kostnad för friskvård/anställd, SEK
KappAhl-koncernens svenska del

761

1 269*

Personalomsättning, %
KappAhl-koncernens svenska del

8,0

3,9

10

15

Kompetensutveckling, timmar/anställd
*8 månader

KAPPAHL ATTITUDE SURVEY

0

Ledarskap

3,97

Kommunikation

3,97

Affärsmannaskap

4,17

Arbetsformer

4,17

Arbetsklimat

4,04

1

2

3

4

5
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KappAhl-aktien
KappAhl-aktien är sedan den 23 februari 2006 noterad

NOTERING AV AKTIEN

på Stockholmsbörsens O-lista. Noteringskursen var 56

Bakgrunden till KappAhls notering var att ägarna Nordic

kronor per aktie.

Capital och Accent Equity, som ett led i sina investe-

Aktien handlas under kortnamnet, tickern, KAHL.

ringsstrategier, ville sprida ägandet genom att avyttra sitt

En handelspost består av 100 aktier. Aktierna på Stock-

innehav över tid. KappAhls styrelse och aktieägare beslu-

holmsbörsen är indelade i olika branschindex. KappAhl

tade att genomföra en ägarspridning genom försäljning av

ingår i Stockholmsbörsens index för sällanköpsvaror,

befintliga aktier och i samband med denna ansöka om

OMX Stockholm Consumer Discretionary.

notering på Stockholmsbörsens O-lista.
Erbjudandet i ägarspridningen omfattade ursprungligen

Per den 31 augusti 2006 uppgick aktiekapitalet i KappAhl

28 750 000 aktier, motsvarande 38,3 procent av aktierna

till 10 720 000 kronor fördelat på 75 040 000 aktier.
Kvotvärdet är 0,14 kronor per aktie. Röstvärdet är en

i bolaget. Intresset från institutionella investerare var

röst per aktie. Samtliga aktier äger lika rätt till andel av

stort med stark efterfrågan från många institutioner.

KappAhls tillgångar och resultat.

Erbjudandet övertecknades cirka sju gånger.

ÄGARSTORLEKSFÖRDELNING
per den 31 augusti 2006
Innehav

1–500

Antal aktieägare

Antal aktier

4 875

849 664

1,1

746

686 507

0,9
2,5

501–1 000

Innehav, %

1 001–5 000

717

1 880 332

5 001–10 000

127

964 004

1,3

10 001–15 000

37

484 820

0,7

15 001–20 000

16

306 910

0,4

145

69 867 763

93,1

6 663

75 040 000

100,0

20 001–

GEOGRAFISK FÖRDELNING
AKTIEINNEHAV

Sverige
USA

Övriga Norden
Övriga Världen

Övriga Europa

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Förändring av
antal aktier

Förändring av
aktiekapital, SEK

100 000

100 000

1 000

100 000

99 000

—

100 000

100 000

2005 Nyemission 1

9 900 000

9 900 000

10 000 000

10 000 000

2005 Nyemission 2

366 000

366 000

10 366 000

10 366 000

354 000

354 000

10 720 000

10 720 000

64 320 000

—

75 040 000

10 720 000

År och transaktion

2004 Bildande
2004 Split 100:1

2005 Nyteckning av aktier
(teckningsoptioner)
2006 Split 7:1

Totalt antal aktier

Aktiekapital, SEK
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I mars meddelades att en övertilldelningsoption utnytt-

UTDELNINGSPOLICY OCH FÖRESLAGEN UTDELNING

jats, vilket innebar att erbjudandet totalt kom att omfatta

Styrelsen för KappAhl har antagit en utdelningspolicy

32 500 000 aktier, motsvarande 43,3 procent av kapital

som fastställer att styrelsen till årsstämman ska föreslå

och röster i bolaget.

en utdelning som motsvarar 50-70 procent av nettoresultatet för föregående räkenskapsår med beaktande av
KappAhls finansiella mål samt förväntade framtida resul-

BÖRSUTVECKLING

Från tidpunkten för noteringen till räkenskapsårets slut

tat, finansiella ställning, kassaflöden, kreditvillkor och

sjönk Stockholmsbörsens breda index OMXS med 0,2

andra faktorer.
Styrelsen föreslår årsstämman 2006 en utdelning om

procent. KappAhl-aktien sjönk med 18 procent från noteringskursen 56 kronor till 46,20 kronor den 31 augusti.

2,50 (2,25) kronor per aktie för verksamhetsåret

Högsta betalkurs var 67 kronor den 30 mars 2006 och

2005/2006, vilket motsvarar 62 procent av nettoresultatet

lägsta betalkurs var 43,50 kronor den 18 juli 2006. Vid

för 2005/2006.

utgången av räkenskapsåret var KappAhls börsvärde
3 467 MSEK och p/e-talet beräknat på årets vinst var 11.

SPRITT ÄGANDE

KappAhl hade 6 663 aktieägare den 31 augusti 2006.

Under perioden den 23 februari 2006 till den 31
augusti 2006 omsattes totalt 45,3 miljoner KappAhl-aktier

Största ägare är Pegatro Limited, som till lika delar

till ett värde av 2,6 miljarder kronor. Omsättningen mot-

kontrolleras av KappAhls VD Christian W. Jansson och

svarade 60,3 procent av det vägda genomsnittliga antalet

styrelseledamoten Paul Frankenius.
De flesta aktieägare äger relativt små poster i bolaget.

aktier. Under året gjordes i genomsnitt 158 avslut per
dag i KappAhls aktie. Ett avslut omfattade i genomsnitt

Av aktieägarna äger 76 procent färre än 1 000 aktier.

2 203 aktier.

Aktieinnehavet registrerat på företag och institutionella
ägare uppgick till 92 procent och innehav registrerat på
utländska adresser var 80 procent.
▲
▲
▲

KAPPAHL-AKTIENS UTVECKLING
SEK
70

15 000

65
12 000
60
55

9 000

50

6 000

45

3 000

40
feb
06

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt
(c) six

Aktien
OMX Stockholm
Omsatta antal aktier
1 000-tal (inkl.efteranm.)
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AKTIEMARKNADSINFORMATION

förändringar i innehaven. Vissa närstående fysiska och juri-

KappAhls information till aktiemarknaden och aktieägarna

diska personer omfattas också av anmälningsskyldigheten.

ska präglas av korrekthet, relevans, öppenhet och snabbhet.
KappAhls pressmeddelanden, kvartalsrapporter och års-

Huvudägarna, styrelseledamöterna, styrelsens sekreterare, revisorerna, koncernledningen och vissa medarbetare

redovisningar finns tillgängliga på www.kappahl.com/ir.

på huvudkontoret anses ha insynsställning i KappAhl. En

Där finns även ytterligare information om bolaget, den

fullständig lista över personer med insynsställning finns

finansiella utvecklingen och aktien samt möjlighet att

på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

prenumerera på information från KappAhl.
ANALYSER
PERSONER MED INSYNSSTÄLLNING

KappAhl-aktien analyseras av såväl svenska som utländ-

Handel med aktier i bolag där man har insynsställning

ska banker och fondkommissionärer. Följande bevakar

kallas för insynshandel. Denna handel är anmälningspliktig

KappAhl regelbundet:

enligt lag och måste rapporteras till Finansinspektionen.

• Carnegie

KappAhl är skyldigt att anmäla till Finansinspektionen

• Evli Securities

vilka personer som har insyn i bolaget. Dessa personer

• Goldman Sachs

måste anmäla sina innehav av aktier och alla eventuella

• Öhman Fondkommission.

DE TIO STÖRSTA ÄGARNA
per den 31 augusti 2006
Antal aktier

Andel av aktiekapital
och röster, %

Pegatro Limited

19 096 000

25,4

Nordic Fashion S.A.R.L

14 000 000

18,7

Accent Equity 2003

6 000 000

8,0

State Street Bank

4 166 816

5,6

Morgan Stanley & Co Inc, W9

3 034 200

4,0

Okobank Oy

1 524 000

2,0

Nordea Bank S A

1 505 417

2,0

Fortis Banque Luxembourg S.A.

Namn

1 314 952

1,8

Mellon AAM Omnibus 15 %, Agent F ABN AMRO G C

897 003

1,2

BNY GCM Client Accounts (E) ISG

878 600

1,2

NYCKELTAL
per den 31 augusti 2006
SEK om ej annat anges

SEK om ej annat anges

Aktierelaterade nyckeltal

Kursrelaterade data

Vinst/aktie

4,02

Börskurs, SEK

Eget kapital/aktie

5,49

Börsvärde, MSEK

46,2
3 467

Kassaflöde från löpande verksamhet/aktie

6,40

P/E-tal, ggr

Utdelning/aktie (föreslagen)

2,50

Direktavkastning, %

5,4

11

Utdelningsandel, %

62,0

Kurs/eget kapital, %

842

Antal aktier
Vid verksamhetsårets slut

75 040 000

Genomsnittligt

75 040 000
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Förvaltningsberättelse
Beroende på föregående års omläggning av räkenskapsåret
från kalenderår till brutet räkenskapsår, omfattar de jämförande
siffrorna i resultaträkningen 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 damherr- och barnkläder. 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 kontor 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 kontoren 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 räkenskapsåret 2005/06 242 butiker och vid årets slut 260 butiker.
Under året öppnades tjugo nya butiker och två stängdes.

Genom ett finansiellt leasingavtal hyr koncernen huvudkontorsbyggnaden i Mölndal samt 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 10 största ägare per 2006-08-31 fördelar sig enligt tabellen nedan.
Resultat
Koncernen
KappAhls nettoomsättning (exklusive moms) under räkenskapsåret uppgick till 4 217 MSEK (3 945), en ökning med 6,9 procent
jämfört med föregående 12 månadersperiod. Denna består av
omräkningsdifferenser i valuta (främst NOK) 2,2 procent, nya
och stängda butiker 5,0 procent samt utveckling på jämförbara
butiker –0,3 procent. Den totala försäljningsutvecklingen förklaras därmed främst av att vi under räkenskapsåret har haft 18
fler butiker öppna jämfört med föregående 12 månadersperiod.

ANTAL BUTIKER PER LAND
2006-08-31

2005-08-31

2004-08-31

2004-12-31

Sverige

130

125

122

124

Norge

81

74

72

72

Finland

36

32

30

30

Polen
Totalt

13

11

9

9

260

242

233

235

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Antal aktier

Andel kapital i %

Andel av röster %

Pegatro Ltd*

19 096 000

25,4

25,4

Nordic fashion S.á.r.l.

14 000 000

18,7

18,7

Accent Equity 2003

6 000 000

8,0

8,0

State Street Bank

4 166 816

5,6

5,6

Morgan Stanley & Co Inc, w9

3 034 200

4,0

4,0

Okobank OY

1 524 000

2,0

2,0

Nordea Bank SA

1 505 417

2,0

2,0

Fortis Banque Luxembourg SA

1 314 952

1,8

1,8

897 003

1,2

1,2

Mellon Aam Omnibus 15%, Agent F ABN Amro GC
BNY GCM Client Accounts (E) ISG

878 600

1,2

1,2

Övriga ägare

22 623 012

30,1

30,1

Totalt

75 040 000

100,0

100,0

* Se not. 27
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Försäljningen av kosmetik har under räkenskapsåret varit
under fortsatt avveckling och är helt avvecklad från och med
räkenskapsårets sista kvartal. Försäljningen av kosmetik uppgick till 38 MSEK (97), vilket påverkat försäljning i jämförbara
butiker med –1,5 procent. Således har försäljningen av kläder
på jämförbara butiker ökat med 1,2 procent.
Under räkenskapsåret har bolaget vunnit en tvist i Norge om
tullavgifter, vilken påverkat bruttovinsten positivt med 22 MSEK.
Beslutet har efter räkenskapsårets utgång vunnit laga kraft.
Koncernens rörelseresultat för räkenskapsåret uppgår till 530
MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,6 % (fg år 7,1).
Bruttoresultatet uppgår för samma period till 2 540 MSEK, vilket
motsvarar en bruttomarginal på 60,2 % (59,2). KappAhl har
genom ett tydligt lönsamhetsfokus fortsatt att förbättra bruttomarginalen utan att höja priserna. De två viktigaste faktorerna
bakom den höga bruttomarginalen är bättre inköp och en god
lagerdisciplin. KappAhls framgång bygger på vår förmåga att
sälja prisvärt mode för många människor.
Expansionstakten har fortsatt att öka. Under det senaste
verksamhetsåret har vi öppnat 20 nya butiker och under det
kommande verksamhetsåret ligger vårt expansionsmål oförändrat på 15 till 20 nya butiker. Per den 31 augusti i år finns
kontrakt på ytterligare 26 nya butiker, varav två har öppnats
under september.
Under räkenskapsåret har Norden haft en stark utveckling av
BNP jämfört med övriga Europa. Det har bidragit till att stärka
den privata konsumtionen och därmed även till att upprätthålla
en god efterfrågan på kläder. I Sverige är KappAhl marknadsledare på butiksförsäljning av kläder. I Norge har vi avancerat från
en femteplats för ett år sedan till en tredjeplats, allt enligt oberoende statistik från GfK.
I räkenskapsårets finansnetto avser 40 MSEK kostnader för
börsnoteringsprocess och omläggning av koncernens finansiering. Båda posterna är av engångskaraktär. Den nya finansieringen har medfört förbättrade framtida ränte- och amorteringsvillkor.
Moderbolaget
Moderbolagets omsättning var under perioden 15 MSEK (0)
och resultatet efter finansiella poster –106 MSK (1 035) MSEK.
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
räkenskapsåret
KappAhl Holding AB koncernen
I KappAhls kunderbjudande är kvinnor i åldern 30–50 år med
män och barn i fokus. Det är denna kategori som våra mest
trogna kunder under en lång följd av år har funnits. Under det
senaste året har arbetet fortsatt med att anpassa erbjudanden
till denna primära kundgrupp. Resultatet har blivit många lyckade kampanjer med bra försäljning.

Under räkenskapsåret har vi fortsatt vårt kontinuerliga arbete
med att sänka inköpspriserna. Det har lett till en ytterligare förstärkning av bruttomarginalen. Detta är en nödvändighet både
för att vi ska 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 och nyöppnade butiker. Utöver sortimentet är butikens utformning och atmosfär den viktigaste enskilda faktorn
som bidrar till att kunden trivs och därmed kommer tillbaka.
Satsningen på butiksunderhåll är viktig för att säkra koncernens
långsiktiga intjäningsförmåga.
KappAhls aktier noterades på Stockholmsbörsens O-lista
23 februari 2006. I samband med noteringen genomfördes en
ägarspridning av aktier i bolaget genom en försäljning av befintliga aktier. Bolagets kostnader för noteringsprocessen uppgick till
20 MSEK och redovisas som en del av finansiella kostnader.
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 från 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 2006 till 72 MSEK jämfört med
83 MSEK den 31 augusti 2005.
Bolagets finansiering utgörs huvudsakligen av banklån.
Redovisningsprinciper
Från och med 1 januari 2005 tillämpar koncernen International
Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av EU-kommissionen.
Investeringar
KappAhl Holding AB Koncernen
Årets nettoinvesteringar uppgår till 237 MSEK. Huvuddelen av
detta avser investeringar i befintliga och nya butiker.
Moderföretaget
Inga investeringar har gjorts under året i KappAhl Holding AB.
Föregående års nettoinvesteringar bestod av en inbetalning om
40 MSEK avseende slutreglering av förvärvet av KappAhl AB
koncernen.
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Utländska kontor
Koncernen har ett antal kontor i utlandet för inköpsstödjande
verksamhet. Kontoren i Litauen och Turkiet tillhör KappAhl AB
medan kontoren i Kina, Bangladesh och Indien tillhör KappAhl
Far East Ltd.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
KappAhl Holding AB Koncernen
Den privata konsumtionen förväntas fortsätta öka under det
kommande året. Utvecklingen av den privata konsumtionen är
en viktig faktor för KappAhl liksom för detaljhandeln i stort.
Samtidigt är det viktigt att vi har kontroll på inköpspriser och att
kunderna tycker om vårt sortiment. Koncernen har också en
målsättning om att öppna 15–20 nya butiker per år. Sammantaget bedöms förutsättningarna vara goda för ett fortsatt bra
resultat i koncernen.
Bolagsstyrning
Information som omfattar bolagsstyrningen redogörs för i den
separat avgivna Bolagsstyrningsrapporten (se sidan 74).

Förslag till disposition beträffande bolagets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande
stående vinstmedel 957 856 615 kronor disponeras enligt följande:
BOLAGETS RESULTAT

Utdelning (75 040 000 x 2,50 SEK)
Balanseras i ny räkning

Summa

187 600 000 kr
770 256 615 kr

957 856 615 kr

De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 8 november 2006.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning för koncernen
Belopp i MSEK

Nettoomsättning

Not

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

2, 3, 4

4 217,0

2 387,0

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

7

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Rörelseresultat

3, 5, 6, 7, 19, 24

Finansiella intäkter

Årets resultat

1 414,0

– 1 862,8

– 1 167,5

– 147,1

– 76,6

530,4

169,9

1,8

2,3
– 98,4

8

– 111,7

– 96,1

418,7

73,8

9

– 116,7

– 20,8

302,0

53,0

Resultat före skatt
Skatt

– 973,0

2 540,3

– 113,5

Finansiella kostnader
Finansnetto

– 1 676,7

Resultat per aktie
före utspädning (kr)

4,02

0,71

efter utspädning (kr)

4,02

0,71
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Balansräkning för koncernen
Belopp i MSEK

Not

TILLGÅNGAR

25

2006-08-31

2005-08-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

10

1 349,1

1 344,1

Materiella anläggningstillgångar

11

662,0

618,3

Långfristiga fordringar

13

10,7

3,5

9

123,0

195,3

2 144,8

2 161,2

557,7

589,9

Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

14

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

10,7

4,8

80,9

67,5

Övriga fordringar

13

13,4

34,5

Likvida medel

16

72,3

83,2

735,0

779,9

2 879,8

2 941,1

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Belopp i MSEK

Not

2006-08-31

2005-08-31

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Andra reserver

10,7

10,4

205,1

197,0

13,5

26,4

Balanserat resultat

182,9

49,7

Summa eget kapital

412,2

283,5

SKULDER
Långfristiga skulder
Lån finansiell leasing
Långfristiga räntebärande skulder

11

162,7

173,6

17, 23

1 144,0

1 335,0

Övriga skulder (ej räntebärande)

21

—

11,2

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

19

63,6

73,8

Övriga avsättningar

20

9,2

50,9

Uppskjutna skatteskulder

9

Summa långfristiga skulder

227,7

220,9

1 607,2

1 865,4

22,3

Kortfristiga skulder
Lån finansiell leasing

11

22,3

Kortfristiga räntebärande skulder

17

56,0

3,1

274,1

281,1

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

9

0,2

28,1

Övriga skulder

21

97,3

72,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

192,1

221,0

Checkräkningskredit

16

218,4

163,7

860,4

792,2

Summa skulder

2 466,5

2 657,6

Summa eget kapital och skulder

2 879,8

2 941,1

Summa kortfristiga skulder

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26.
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Förändringar i koncernens eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i MSEK

Ingående eget kapital 2005-01-01

Aktiekapital

Övriga
tillskjutna
medel

10,0

190,0

Kassaflödessäkringar, efter skatt 1)

Andra reserver
SäkringsOmräkningsreserv
reserv

– 3,3

196,7
14,7

11,7

Årets resultat
Nyemission

Totalt
eget
kapital

14,7

Årets omräkningsdifferenser

Utgående eget kapital 2005-08-31

Balanserat
resultat

0,4

7,0

10,4

197,0

11,7
53,0

53,0

49,7

283,5

Balanserat
resultat

Totalt
eget
kapital

7,4
14,7

11,7

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i MSEK

Ingående eget kapital 2005-09-01

Aktiekapital

Övriga
tillskjutna
medel

10,4

197,0

Andra reserver
SäkringsOmräkningsreserv
reserv

14,7

11,7

Utdelning
Kassaflödessäkringar, efter skatt 1)
Årets omräkningsdifferenser

Utgående eget kapital 2005-08-31
1)

Se not 1 avseende redovisningseffekt enligt IAS 39

283,5
– 168,8

– 2,3

– 2,3
– 10,6

Årets resultat
Nyemission

49,7
– 168,8

0,3

8,1

10,7

205,1

– 10,6
302,0

302,0

182,9

412,2

8,4
12,4

1,1
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Kassaflödesanalys för koncernen
Belopp i MSEK

Den löpande verksamheten

Not

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

29

Resultat efter finansiella poster

418,7

73,8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

121,4

111,0

– 64,3

– 4,1

475,8

180,7

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager

32,2

– 113,7

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

– 1,8

16,5

Betald inkomstskatt

9

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

– 32,7

22,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

473,5

105,6

– 206,1

– 157,4

– 24,1

– 11,4

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

—

40,0

– 7,2

– 3,0

– 237,4

– 131,8

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Nyemission
Amortering av lån

–168,8

—

8,4

7,2

– 84,3

– 215,0

– 244,7

– 207,8

Årets kassaflöde

– 8,6

– 234,0

Likvida medel vid årets början

83,2

320,3

Valutakursdifferens i likvida medel

– 2,3

– 3,1

72,3

83,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut

16

42 • KAPPAHL • ÅRSREDOVISNING 2005/2006 • EKONOMISK INFORMATION

KAPPAHL • ÅRSREDOVISNING 2005/2006 • EKONOMISK INFORMATION • 43

Resultaträkning för moderbolaget
Belopp i MSEK

Not

Nettoomsättning

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

15

—

Kostnad för sålda varor

—

—

Bruttoresultat

15

—

Övriga rörelsekostnader

– 8,4

– 0,6

6,6

– 0,6

Resultat från andelar i dotterföretag

—

1 122,9

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

—

0,7

Rörelseresultat

5, 6, 7

Resultat från finansiella poster:

– 112,9

– 87,8

Resultat efter finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

– 106,3

1 035,2

Resultat före skatt

– 106,3

1 035,2

Skatt
Årets resultat

8

9

29,8

24,5

– 76,5

1 059,7
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Balansräkning för moderbolaget
Belopp i MSEK

Not

TILLGÅNGAR

25

2006-08-31

2005-08-31

1 271,1

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

28

2 971,1

Uppskjuten skattefordran

9

1,1

2,7

Summa finansiella anläggningstillgångar

2 972,2

1 273,8

Summa anläggningstillgångar

2 972,2

1 273,8

12

195,7

1 789,3

9

—

1,3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

15

15,0

—

4,7

23,5

215,4

1 814,1

—

—

215,4

1 814,1

3 187,6

3 087,9
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Belopp i MSEK

Not

2006-08-31

2005-08-31

10,7

10,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 720 000 aktier á 1 kr,
fg år 10 320 000 aktier á 1 kr)
Reservfond
Överkursfond

205,1

—

—

197,0

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

1 034,4

52,9

– 76,5

1 059,7

1 173,7

1 320,0

1 335,0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

18

1 144,0

Uppskjuten skatteskuld

9

2,6

—

21

—

11,2

1 146,6

1 346,2

—

3,3

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till kreditinstitut

18

Skuld till koncernföretag

56,0

—

582,7

416,4

Övriga skulder

21

2,2

—

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

8,0

2,0

Checkräkningskredit

16

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

218,4

—

867,3

421,7

3 187,6

3 087,9

2006-08-31

2005-08-31

1 271,1

1 271,1

Inga

Inga

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget
Belopp i MSEK

Ställda säkerheter

Not

26

Aktier i dotterföretag
Eventualförpliktelser

26
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Förändringar i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital
Belopp i MSEK

Ingående eget kapital 2005-01-01

Aktiekapital

Överkursfond

10,0

190,0

Fritt eget kapital
Säkringsreserv

Kassaflödessäkringar, efter skatt

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

0,1

– 3,4

196,7

– 6,8

– 6,8

Årets omräkningsdifferenser

– 0,1

Omföring av föregående års resultat

– 3,4

Årets resultat
Erhållet koncernbidrag
Skatt hänförlig till erhållet koncernbidrag
Nyemission
Utgående eget kapital 2005-08-31

0,4

7,0

10,4

197,0

Belopp i MSEK

Ingående eget kapital 2005-09-01

Reserv
fond

10,4
0,3

1 059,7

1 059,7

87,7

87,7

– 24,6

– 24,6

59,7

1 059,7

1 320,0

Fritt eget kapital

Överkursfond

Säkringsreserv

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

197,0

– 6,8

59,7

1 059,7

1 320,0

– 168,8

– 168,8

Utdelning
Nyemission*

0,0

7,4
– 6,8

Bundet eget kapital
Aktiekapital

– 0,1
3,4

8,1

8,4

Årets omräkningsdifferenser
Omföring föregående års resultat

890,9

Kassaflödessäkringar, efter skatt

– 76,5

Erhållet koncernbidrag
Skatt hänförlig till erhållet koncernbidrag
Överföring till reservfond
10,7

205,1

–205,1

205,1

0,0

6,7

0,0
13,5

Årets resultat

Utgående eget kapital 2006-08-31

– 890,9

13,5

– 76,5

107,0

107,0

– 29,9

– 29,9

1 027,7

– 76,5

1 173,7

*Se tabell utveckling av antalet aktier och aktiekapital nedan.

Utveckling av antalet aktier och aktiekapital

2005-01-01

Antal aktier

Nominellt värde

10 000 000

10 000 000

Nyemission januari 2005

366 000

366 000

Nyteckning av aktier under december 2005

354 000

354 000

Split 7:1

64 320 000

—

Utgående värden 2006-08-31

75 040 000

10 720 000
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Kassaflödesanalys för moderbolaget
Belopp i MSEK

Den löpande verksamheten

Not

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

29

Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

– 106,3

1 035,2

0,1

– 1 122,9

– 106,2

– 87,7

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

23,4

– 8,0

4,9

136,0

– 77,9

40,3

Reducering av köpeskilling

—

40,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

—

40,0

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Nyemission
Upptagna lån

–168,8

–

8,4

7,2

238,3

—

—

– 134,0

77,9

– 126,8

Årets kassaflöde

0,0

– 46,5

Likvida medel vid årets början

0,0

45,9

Valutakursdifferens i likvida medel

0,0

0,6

0,0

0,0

Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut

16
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Noter till de finansiella rapporterna
1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 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.
Koncernen tillämpar från och med detta räkenskapsår reglerna om segmentrapportering i IAS 14 och reglerna om resultat per aktie i IAS 33.
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 rapporteringsvaluta för moderbolaget och 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, likvida medel, lån, samt
skulder och fordringar i utländsk valuta.
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. Det 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 uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i
not 31.
Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent
på rapportering och konsolidering av dotterföretag.
Ändrade redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar från och med detta räkenskapsår reglerna
om segmentrapportering i IAS 14. Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som tillhandahåller
varor inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område)
och som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig
från andra segment. Segmentsinformation lämnas i enlighet
med IAS 14 endast för koncernen.
Under räkenskapsåret har också reglerna om resultat per
aktie i IAS 33 börjat tillämpas. Redovisningen görs i anslutning
till koncernens resultaträkning.
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 redovisas som
goodwill.
Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det
bestämmande inflytandet upphör.
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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 rapporteringsvaluta, 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
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 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.
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, räntekostnader på lån och andra finansiella poster.
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 samt derivat, som
redovisas som långfristiga fordringar och övriga fordringar.
Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder,
låneskulder (i balansräkningen lån finansiell leasing samt räntebärande skulder) samt derivat, som redovisas som övriga långfristiga respektive kortfristiga skulder.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde
motsvarande instrumentets verkliga värde. Till det läggs transaktionskostnader för alla finansiella instrument utom för de som
tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde
via resultaträkningen. Redovisning sker därefter beroende av
hur de har klassificerats enligt nedan.
Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det
finansiella instrumentet. Företagsledningen bestämmer klassificering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. KappAhl har
endast följande kategorier:
Räntebärande skulder samt lån finansiell leasing
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.
Långfristiga och övriga fordringar samt övriga långfristiga
respektive kortfristiga skulder
Derivat som används för säkringsredovisning redovisas i
balansräkningen under rubricerade poster. 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.
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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 anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde.
Transaktionskostnader för anskaffning av lånen aktiveras och
kostnadsförs över lånets löptid enligt effektivräntemetoden.
Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år
medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella
skulder. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.
Derivat och säkringsredovisning
Derivatinstrument utgörs av valutaterminer, valutaoptioner,
valutaswapar och ränteswapar som utnyttjas för att täcka risker för valutakursförändringar och för exponering av ränterisker.
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 till dess att det säkrade flödet träffar resultaträkningen, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar överförs till resultaträkningen för att där 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 när 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.

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. 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.
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 långoch 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.
Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Beräknade nyttjandeperioder:
• byggnader, distributionscentral
15 år
• inventarier, verktyg och installationer
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.
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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 drygt 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 för väntas 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
3 år
• hyresrätter
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. För
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 av
goodwill har baserats på koncernens segment som bedöms
vara lägsta kassagenererande enhet.
Goodwill och varumärke uppkom i samband med förvärvet
av KappAhl AB koncernen i slutet av december 2004.
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 resultat-
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räkningen 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.
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.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har
en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse och då det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen
samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om det
är av väsentlig betydelse när i tiden betalningen sker beräknas
avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida
kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och om så är tilllämpligt - 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 butiker
Avsättning sker för åtgärder, vilka huvudsakligen omfattar kostnader i samband med avveckling. 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.

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 heller inte
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.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendationer RR 32 Redovisning för 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.
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Ändrade redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisar inga ändrade redovisningsprinciper
för räkenskapsåret.

2

INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Intäkter i koncernen består i sin helhet av varuförsäljning.
Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot
obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget
kapital.
Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska
personer
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.
Nytt räkenskapsår
På grund av omläggning av räkenskapsåret föregående år
omfattar jämförsiffrorna för föregående räkenskapsår i årsredovisningen en redovisningsperiod på 8 månader, dvs. perioden 1 januari till 31 augusti 2005. Eftersom KappAhl Holding
förvärvade KappAhl AB per den 31 december 2004 och koncernen därmed uppstod per samma datum finns därför inte
relevanta jämförtal längre bakåt i tiden än föregående räkenskapsår.

3

SEGMENTSRAPPORTERING

Segmentsrapportering upprättas för koncernens geografiska
områden. Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt utifrån avkastningen på koncernens verksamheter i olika
geografiska områden varför geografiska områden är den primära indelningsgrunden.
Internpriserna mellan koncernens olika segment är bestämda
utifrån principen om ”armslängds avstånd” dvs mellan parter
som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett
intresse av att transaktionerna genomförs.
I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats
direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Tillgångar och skulder
som inte har fördelats ut på segment är varumärke, räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder, uppskjutna
skattefordringar och uppskjutna skatteskulder och övriga
finansiella skulder.
I segmentens investeringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar ingår samtliga investeringar frånsett
investeringar i korttidsinventarier och inventarier av mindre
värde.
Geografiska områden
Koncernens segment är indelade i följande två geografiska
områden: Norden och Övrigt. Med begreppet Norden avses
Sverige, Norge och Finland varvid Övrigt omfattar Polen.
Samma typ av verksamhet bedrivs inom de olika geografiska
områdena, dvs försäljning av dam-, herr- och barnkläder.
Informationen avseende segmentens tillgångar och periodens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar är baserade på geografiska områden grupperade efter
var tillgångarna är lokaliserade.
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Fortsättning Not 3

Segment
Koncernen
MSEK

Omsättning

Norden

Övriga

Elimineringar

Koncernen

05-09-01
06-08-31

05-01-01
05-08-31

05-09-01
06-08-31

05-01-01
05-08-31

05-09-01
06-08-31

05-01-01
05-08-31

05-09-01
06-08-31

05-01-01
05-08-31

4 075,2

2 313,0

141,8

74,0

—

—

4 217,0

2 387,0

Rörelseresultat
per segment

522,9

169,5

7,5

0,4

—

—

530,4

169,9

Rörelseresultat

522,9

169,5

7,5

0,4

—

—

530,4

169,9

2 062,5

2 078,7

48,8

37,0

2 115,7

Tillgångar

—

—

2 111,3

768,5

825,4

768,5

825,4

37,0

768,5

825,4

2 879,8

2 941,1

05-09-01
06-08-31

Ofördelade tillgångar
Summa tillgångar

2 062,5

Koncernen
MSEK

Skulder

2 078,7

48,8

Norden

Övriga

Elimineringar

05-09-01
06-08-31

05-01-01
05-08-31

05-09-01
06-08-31

05-01-01
05-08-31

619,4

738,9

38,4

31,0

Ofördelade skulder
Summa skulder

619,4

738,9

38,4

31,0

Investeringar

224,5

161,8

12,5

10,0

Ofördelade investeringar
Summa investeringar

4

Koncernen
05-09-01
06-08-31

224,5

161,8

12,5

Nettoomsättning per geografisk marknad
Koncernen
2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

Sverige

2 365,2

1 346, 4

Finland

473,2

269,5

Norge

1 236,6

697,1

Polen

142,0

74,0

Tjeckien

—

—

Summa

4 217,0

2 387,0

10,0

05-01-01
05-08-31

– 32,4

– 27,8

625,4

742,1

1 841,1

1 915,5

1 841,1

1 915,5

1 808,7

1 887,7

2 466,5

2 657,6

237,0
– 40,0

NETTOOMSÄTTNING

MSEK

05-01-01
05-08-31

– 40,0

171,8
– 40,0

237,0

131,8
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5

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda
2005-09-01
2006-08-31

Varav män,
procent

2005-01-01
2005-08-31

Varav män
procent

Moderbolaget
Sverige

2

100

—

—

Totalt moderbolaget

2

100

—

—

1 509

14,0

1 429

11,7
4,6

Dotterföretag
Sverige
Norge

586

7,5

582

Finland

267

2,2

247

2,5

Polen

130

9,8

119

9,2

Asien

98

44,6

92

34,5

Totalt i dotterföretag

2 590

12,5

2 469

9,7

Koncernen totalt

2 592

12,6

2 469

9,7

Könsfördelning i företagsledningen
20 06-08-31

2005-08-31

Andel kvinnor,
procent

Andel kvinnor,
procent

60

50

0

0

Moderbolaget
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
Koncernen totalt
Styrelsen

60

50

Övriga ledande befattningshavare

71

65

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2005-09-01–2006-08-31
MSEK

Moderbolaget

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

3,1

1,0

—

—

(varav pensionskostnad)
Dotterföretag

—
721,0

724,1

(varav pensionskostnad)
1)

202,6

—
456,6

37,51)

(varav pensionskostnad)
Koncernen totalt

2005-01-01–2005-08-31

Löner och
ersättningar

Av koncernens pensionskostnader avser 1,7 (1,0) MSEK gruppen styrelse och VD samt VvD.

203,6
37,51)

172,7
35,41)

456,6

172,7
35,41)
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Fortsättning Not 5

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda
2005-09-01–2006-08-31

2005-01-01–2005-08-31

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

2,5

0,6

—

—

—

—

—

—

2,5

0,6

—

—

—

—

—

—

Dotterföretag i Sverige

6,2

413,5

5,6

267,1

(varav tantiem o.d.)

0,6

5,6

0,9

7,8

2,4

217,1

1,7

133,9

0,7

—

0,8

56,6

0,9

34,0
0,8

MSEK

Moderbolaget
Sverige
(varav tantiem o.d.)
Moderbolaget totalt
(varav tantiem o.d.)

Dotterföretag utomlands
Norge
(varav tantiem o.d.)
Finland
(varav tantiem o.d.)

1,5
—

0,4

—

0,6

12,1

0,4

6,4

(varav tantiem o.d.)

—

—

—

0,2

Asien

1,1

9,9

0,6

6,0

(varav tantiem o.d.)

—

—

—

—

11,8

709,2

9,2

447,4

Polen

Dotterföretag totalt
(varav tantiem o.d.)

0,6

6,7

0,9

9,6

Koncernen totalt

14,3

709,8

9,2

447,4

(varav tantiem o.d.)

0,6

6,7

0,9

9,6

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 9,0 MSEK andra ledande befattningshavare än styrelse
och VD.
Avgångsvederlag
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har ledande befattningshavare avtal om oförändrad lön under 6 månader. Pensionsförmånerna bygger på allmän pensionsplan från 65 år.
Anställningsvillkor verkställande direktör
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har verkställande direktören avtal om oförändrad lön under 6 månader. Pensionsförmånerna bygger på allmän pensionsplan från 60 år.

Sjukfrånvaro i KappAhl Holding AB
Moderbolaget KappAhl Holding AB har i medeltal haft två
anställda under perioden. Bolaget har inte haft någon sjukfrånvaro under räkenskapsåret. Föregående räkenskapsår hade
moderbolaget inga anställda.
Övrigt
För information om bland annat ersättningar till anställda efter
avslutad anställning och aktierelaterade ersättningar, se not 19.
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6

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
Koncernen
2005-09-01
2006-08-31

MSEK

Moderbolaget

2005-01-01
2005-08-31

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdrag

2,5

1,0

0,2

0,3

Andra uppdrag

5,0

0,8

0,1

—

Revisionsuppdrag

—

0,6

—

—

Andra uppdrag

1,7

0,3

0,1

—

KPMG

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. I andra uppdrag ingår kostnader för börsintroduktionen.

7

8

RÖRELSENS KOSTNAD

FINANSNETTO

Koncernen
MSEK

Råvaror och förnödenheter
Förändring av lager av färdiga
varor och produkter i arbete

Koncernen

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

1 676,7

693,8

—

4,1

Personalkostnader

928,4

597,8

Avskrivningar

173,3

114,7

Nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader

—

0,1

908,3

806,6

3 686,7

2 217,1

Under raden råvaror och förnödenheter ingår resultateffekten
av lösen av tulltvist i Norge om totalt 22 MSEK

MSEK

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

Ränteintäkter

1,8

2,3

Finansiella intäkter

1,8

2,3

Kostnad börsintroduktion

–19,8

—

Kostnad för omlägg av finansiering

–19,8

—

– 73,9

– 98,4

Finansiella kostnader

– 113,5

– 98,4

Finansnetto

– 111,7

– 96,1

Räntekostnader

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Moderbolaget
MSEK

2005-09-01
2006-08-31

Ränteintäkter, koncernföretag

2005-01-01
2005-08-31

—

0,7

—

0,7

Räntekostnader och liknande resultatposter
Moderbolaget

MSEK

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

Kostnad börsintroducering

–19,8

—

Kostnad för omlägg av finansiering

–19,8

—

Räntekostnad

–73,3

–87,8

– 112,9

–87,8
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9

SKATTER

Redovisad i resultaträkningen
Moderbolaget

Koncernen
MSEK

2005-09-01 2005-01-01
2006-08-31 2005-08-31

Justering av skatt hänförlig
till tidigare år

– 36,0

– 3,1

– 0,3

—

Uppskjuten skatt i förändring
i underskottsavdrag
Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

Periodens skatteintäkt

30,0

24,5

—

—

Uppskjuten skattekostnad till följd av
under året aktiverat skattevärde i
underskottsavdrag

– 0,2

—

Totalt redovisad skatteintäkt i moderbolaget

29,8

24,5

Justering av skatt hänförlig
till tidigare år
Uppskjuten skattekostnad (–) /
skatteintäkt (+)

Uppskjuten skattekostnad (–) /
skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende
temporära skillnader

MSEK

Aktuell skattekostnad (–)/
skatteintäkt (+)

Aktuell skattekostnad (–)/
skatteintäkt (+)
Periodens skattekostnad

2005-09-01 2005-01-01
2006-08-31 2005-08-31

9,8

– 32,1

– 90,2

14,4

– 116,7

– 20,8

Avstämning av effektiv skatt
Koncernen

MSEK

2005-09-01
2006-08-31
procent

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

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31
procent

418,7

2005-01-01
2005-08-31

73,9

28,0

117,2

28,0

20,7

—

—

– 0,4

– 0,3

0,3

1,4

0,7

0,5

– 0,3

– 1,4

– 2,0

– 1,5

—

—

0,8

0,6

Övrigt

– 0,1

– 0,5

1,1

0,8

Redovisad effektiv skatt

27,9

116,7

28,2

20,8

2005-09-01
2006-08-31
procent

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31
procent

2005-01-01
2005-08-31

Moderbolaget

MSEK

Resultat före skatt

– 106,3

– 87,7

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

28,0

29,8

28,0

24,5

Redovisad effektiv skatt

28,0

29,8

28,0

24,5
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Fortsättning Not 9

Redovisad i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar och –skulder
Redovisade uppskjutna skattefordringar och –skulder
Uppskjutna skattefordringar och –skulder hänför sig till följande:
Koncernen
Uppskjuten
skattefordran
MSEK

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

2006-08-31

2005-08-31

Immateriella anläggningstillgångar

67,6

56,1

– 168,3

– 178,3

– 100,7

Avsättningar

10,7

6,0

—

—

10,7

6,0

—

—

– 59,4

– 42,6

– 59,4

– 42,6

43,0

133,2

—

—

43,0

133,2

1,8

—

—

—

1,8

—

123,0

195,3

– 227,7

– 220,9

– 104,7

– 25,6

Obeskattade reserver
Underskottsavdrag
Omsättningstillgångar & kortfristiga skulder
Skattefordringar/–skulder, netto

2006-08-31 2005-08-31

2006-08-31 2005-08-31

– 122,2

Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder
Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande:
Moderbolaget
Uppskjuten
skattefordran
MSEK

Uppskjuten
skatteskuld

2006-08-31

2005-08-31

—

2,7

Avsättningar och långfristiga skulder

Netto

2006-08-31 2005-08-31

– 2,6

—

2006-08-31 2005-08-31

– 2,6

2,7

Underskottsavdrag

1,1

1,3

—

—

1,1

1,3

Skattefordringar/–skulder, netto

1,1

4,0

– 2,6

—

– 1,5

4,0

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

Förfallotidpunkter för redovisade uppskjutna skattefordringar
Koncernen
MSEK

2006-08-31

Moderbolaget

2005-08-31

2006-08-31

2005-08-31

Uppskjutna skattefordringar som återvinns inom ett år

52,4

56,1

Uppskjutna skattefordringar som återvinns efter ett år

70,6

139,2

1,1

1,3
2,7

123,0

195,3

1,1

4,0

2005-08-31

2006-08-31

Förfallotidpunkter för redovisade uppskjutna skatteskulder
Koncernen
MSEK

2006-08-31

Moderbolaget
2005-08-31

Uppskjutna skatteskulder som förfaller till betalning inom ett år

—

—

—

—

Uppskjutna skatteskulder som förfaller till betalning efter ett år

227,7

220,9

2,6

—

227,7

220,9

2,6

—
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IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen
MSEK

Programvara

Varumärke

Hyresrätter

Goodwill

Totalt

Ingående balans 2005-01-01

65,9

610,1

40,8

778,5

1 495,3

Övriga investeringar

11,4

—

—

—

11,4

– 0,7

—

– 3,6

—

– 4,3

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Årets valutakursdifferenser

0,1

—

—

—

0,1

Förändringar i förvärvsanalys

—

—

—

– 74,6

– 74,6

Utgående balans 2005-08-31

76,7

610,1

37,2

703,9

1 427,9

Ingående balans 2005-09-01

76,7

610,1

37,2

703,9

1 427,9

Övriga investeringar

24,1

—

—

—

24,1

Avyttringar och utrangeringar

—

—

—

—

—

Justering av förvärvskalkyl

—

—

—

– 8,1

– 8,1

Förändringar i förvärvsanalys

—

—

—

—

—

Utgående balans 2006-08-31

100,8

610,1

37,2

695,8

1 443,9

Ingående balans 2005-01-01

– 55,0

—

– 27,0

—

– 82,0

Avyttringar och utrangeringar

0,7

—

—

—

0,7

– 2,3

—

– 0,1

—

– 2,4

Årets avskrivningar

– 0,1

—

—

—

– 0,1

Utgående balans 2005-08-31

Årets valutakursdifferenser

– 56,7

—

– 27,1

—

– 83,8

Ingående balans 2005-09-01

– 56,7

—

– 27,1

—

– 83,8

– 8,7

—

– 2,3

—

– 11,0

– 65,4

—

– 29,4

—

– 94,8

Per 2005-01-01

10,9

610,1

13,8

778,5

1 413,3

Per 2005-08-31

20,0

610,1

10,1

703,9

1 344,1

Årets avskrivningar
Utgående balans 2006-08-31
Redovisade värden

Per 2005-09-01

20,0

610,1

10,1

703,9

1 344,1

Per 2006-08-31

35,4

610,1

7,8

695,8

1 349,1

Avskrivningar
Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen
Koncernen

Moderbolaget

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

2006-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

Kostnad sålda varor

– 2,9

– 1,2

—

—

Administrationskostnader

– 8,1

– 1,2

—

—

– 11,0

– 2,4

—

—

MSEK
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Fortsättning Not 10

Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande goodwill och varumärken
Nedskrivningsprövning har skett för koncernens segment, Norden och övrigt, som bedöms vara kassagenererande enheter.
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 fyra 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 om 2 procent, vilket motsvarar den långsiktiga tillväxttakten på enhetens marknader. De prognostiserade kassaflödena har nuvärdeberäknats
med en diskonteringsränta på 7,7 procent före skatt. Antaganden som är viktiga i nedskrivningsprövningen beskrivs i uppställningen nedan.

Viktiga variabler

Metod för att skatta värden

Marknadsandel och -tillväxt

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 jämfört
med 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.

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 den årliga tillväxten ned till 0 procent, i kombination med en höjning av
diskonteringsräntan med 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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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen

MSEK

Byggnader

Inventarier,
verktyg och
installationer

Totalt

1 308,5

Anskaffningsvärde
Ingående balans 2005-01-01

221,0

1 087,5

Årets anskaffningar

—

157,4

157,4

Avyttringar

—

– 71,4

– 71,4

—

35,8

35,8

Utgående balans 2005-08-31

Valutakursdifferenser

221,0

1 209,3

1 430,3

Ingående balans 2005-09-01

221,0

1 209,3

1 430,3

Årets anskaffningar

—

206,1

206,1

Avyttringar

—

– 1,5

– 1,5

Valutakursdifferenser

—

– 11,9

– 12,6

221,0

1 402,0

1 623,0

– 28,2

– 718,2

– 746,4

– 9,8

– 86,4

– 96,2

Avyttringar

—

56,9

56,9

Valutakursdifferenser

—

– 26,3

– 26,3

Utgående balans 2005-08-31

– 38,0

– 774,0

– 812,0

Ingående balans 2005-09-01

– 38,0

– 774,0

– 812,0

Årets avskrivningar

– 162,2

Utgående balans 2006-08-31
Av- och nedskrivningar
Ingående balans 2005-01-01
Årets avskrivningar

– 14,8

– 147,4

Avyttringar

—

2,4

2,4

Valutakursdifferenser

—

10,8

10,8

– 52,8

– 908,2

– 961,0

Utgående balans 2006-08-31
Redovisade värden
Per 2005-01-01

192,8

369,3

562,1

Per 2005-08-31

183,0

435,3

618,3

Per 2005-09-01

183,0

435,3

618,3

Per 2006-08-31

168,2

493,8

662,0

I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår byggnaden
som innehas enligt finansiellt lesingavtal.
Framtida minimileasavgifter har följande förfallotidpunkter:
Inom ett år
22,3
Ett till fem år
89,2
Senare än fem år

93,2
204,7

Nuvärdet av de framtida minimileasavgifterna redovisas dels
som kortfristig skuld och dels som långfristig skuld.
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Avskrivningar
Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen
Koncernen
MSEK

Kostnad sålda varor
Administrationskostnader
Försäljningskostnader

Moderbolaget

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

2005-09-01
2006-08-31

– 12,6

– 15,0

—

—

– 5,6

– 7,4

—

—

– 144,0

– 73,8

—

—

—

—

– 162,2
– 96,2
Leasing - distributionscentral och huvudkontor
Koncernen leasar fastigheten som innehåller koncernens distributionscentral och huvudkontor i Mölndal.
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FORDRINGAR PÅ KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget
2006-08-31
2005-08-31

MSEK

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Koncernbidrag
Anteciperad Utdelning
Erhållen utdelning
Övrigt
Utgående balans

1 789,1

1,2

107,0

87,7

—

1 700,0

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
OCH ÖVRIGA FORDRINGAR
Koncernen

MSEK

– 0,4

0,2
1 789,1

Räntederivat
Övrigt

Övrigt
VARULAGER
Koncernen
MSEK

Färdiga varor och handelsvaror

2006-08-31

2005-08-31

557,7

589,9

557,7

589,9

2005-08-31

9,3

—

1,4

3,5

10,7

3,5

10,7

31,4

Övriga fordringar som
är omsättningstillgångar
Valutaderivat

14

2006-08-31

Långfristiga fordringar som
är anläggningstillgångar

– 1 700,0
195,7

2005-01-01
2005-08-31

2,7

3,1

13,4

34,5
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FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen

Moderbolaget

2006-08-31

2005-08-31

2006-08-31

2005-08-31

52,6

36,1

-

-

Förutbetalda bankkostnader

6,2

23,1

2,4

23,1

Förutbetald tullkostnad

7,8

7,8

MSEK

Förutbetald hyreskostnad

Övrigt

14,3

0,5

2,3

0,4

80,9

67,5

4,7

23,5

Förutbetalda bankkostnader avser i allt väsentligt kostnader för finansiering. Dessa kostnader resultatförs i enlighet med
kontraktsperioden.

16
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LIKVIDA MEDEL

Nettoomsättning per geografisk marknad
Koncernen
MSEK

2006-08-31

2005-08-31

Följande delkomponenter ingår
i likvida medel:

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

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

Kassa

9,2

8,5

Banktillgodohavanden

63,1

74,7

Långfristiga skulder

Summa enligt balansräkningen
och kassaflödesanalysen

72,3

83,2

Kortfristiga skulder

Banklån
Banklån

Koncernens checkräkningskredit har en total limit om
496 (400) MSEK.

18

Övriga räntebärande skulder

2005-08-31

1 144,0

1 335,0

56,0

—

—

3,1

1 200,0

1 358,1

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

SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Moderbolaget
MSEK

2006-08-31

2006-08-31

2005-08-31

1 144,0

1 335,0

1 144,0

1 335,0

56,0

—

—

1 335,0

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

Långfristiga skulder
Banklån

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

Banklånen förfaller i sin helhet i februari 2011 och amorteringarna uppgår under avtalets återstående löptid till totalt
572 MSEK, varav 56 MSEK förfaller inom ett år.
Se även not 23 avseende ränteexponering.

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

Aktuariella vinster och förluster kan uppstå genom att verk-

Pensioner och andra ersättningar efter avslutad
anställning
Förmånsbestämda planer

ligt utfall avviker från tidigare gjorda antaganden eller genom att
antagandena ändras. Den del av de ackumulerade aktuariella

Koncernen
MSEK

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

149,5

174,5

– 104,0

– 84,7

Nuvärdet av helt eller delvis
fonderade förpliktelser
Verkligt värde på
förvaltningstillgångar

45,5

89,8

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

26,7

31,2

Nuvärdet av nettoförpliktelsen

72,3

121,0

Oredovisade aktuariella vinster
(+) och förluster (–)

– 8,6

– 50,0

—

2,8

Nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer

över de anställdas genomsnittliga återstående tjänstetid.

Förändringar av den i balansräkningen redovisade
nettoförpliktelsen för förmånsbestämda planer
Koncernen
MSEK

2006-08-31

63,6

73,8

63,6

73,8

2005-08-31

Nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer per den 1 september
(fg år 1 januari)

73,8

Utbetalda ersättningar

– 1,9

1,1

– 20,3

– 8,5

Kostnad redovisad i resultaträkningen

13,0

13,1

Valutakursdifferenser

– 1,1

2,6

Nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer per den 31 augusti 63,6

73,8

Inbetalda avgifter

Nettobeloppet redovisas i följande
poster i balansräkningen:
Avsättningar till pensioner

stiger 10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde och
förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i resultatet

Netto helt eller delvis
fonderade förpliktelser

Oredovisade kostnader avseende
tjänstgöring tidigare perioder

vinsterna och förlusterna vid föregående års utgång som över-

65,5

Avsättning för förmånsbestämda åtaganden
Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbe-

Kostnad redovisad i resultaträkningen
Koncernen

stämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer begränsas
koncernens åtagande till fastställda avgifter som betalas till en

MSEK

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

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

Kostnader avseende tjänstgöring
innevarande period

6,4

8,7

Räntekostnad på förpliktelsen

6,7

4,2

– 2,6

– 2,4

2,5

2,6

13,0

13,1

Förväntad avkastning på
förvaltningstillgångar
Effekter av reduceringar och regleringar
Summa nettokostnad
i resultaträkningen

fordran.
Förmånsbestämda planer beräknas enligt den sk ”Projected
Unit Credit Method”. Metoden fördelar kostnaden för pensio-

Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen:
Koncernen

ner 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.

2005-09-01
2006-08-31

2005-01-01
2005-08-31

Kostnad för sålda varor

2,7

3,8

Försäljningskostnader

3,3

4,7

Administrationskostnader

0,3

1,4

Finansiella kostnader

6,7

4,2

13,0

13,1

6 738

– 535

MSEK

Faktisk avkastning på
förvaltningstillgångar
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Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser
De väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen (uttryckta som vägda genomsnitt)
Sverige respektive Norge
Sverige
2006

Procent

Norge
2005

2006

2005

Diskonteringsränta per den 31 augusti

3,9

3,1

4,5

4,5

Framtida löneökning

3,0

3,0

3,3

3,3

2,5

2,5

Framtida ökning av pensioner

2,0

2,0

Personalomsättning

5,0

5,0

Inflation

2,0

2,0

Förväntad avkastning

3,9

3,1

—
—
5,5

5,5

MSEK

2006

Koncernen
2005

Belopp i avsättningsposten som förväntas regleras efter mer än 12 månader

63,6

73,8

Ledande befattningshavares förmåner
Ersättningar och övriga förmåner under året.
Moderbolaget
2005-09-01–2006-08-31
Grundlön
styrelsearvode

MSEK

Rörlig
ersättning

Moderbolaget
2005-01-01–2005-08-31

Pensionskostnader

Summa

Grundlön
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pensionskostnader

Summa

Styrelsens ordf., Finn Johnsson

0,4

0,4

0,3

—

—

0,3

Styrelseledamot Amelia Adamo

0,1

0,1

0,1

—

—

0,1

Styrelseledamot Paul Frankenius

1,1

1,1

Styrelseledamot Jan Samuelsson

0,2

0,2

Styrelseledamot Pernilla Ström

0,2

0,2

0,1

—

—

0,1

Styrelseledamot Bo Söderberg

0,1

0,1
5,1

0,9

1,0

7,0

5,6

0,9

1,0

7,5

Övriga (5 ledamöter)

0,1

VD

3,4

0,6

1,1

5,1

Ledningsgruppen

7,4

1,0

0,6

9,0

13,0

1,6

1,7

16,3

Summa

0,1

Paul Frankenius avgick som vice VD och inträdde som styrelseledamot i samband med börsintroduktionen.
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ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Koncernen

MSEK

2006-08-31

Koncernen totalt

2005-08-31

Avsättningar som är
långfristiga skulder
Medmera kort

7,2

7,1

Avveckling av verksamheter

2,0

29,1

Övriga riskavsättningar/tull
Totalt

—

14,7

9,2

50,9

MSEK

2006-08-31

2005-08-31

Redovisat värde vid periodens ingång 50,9

50,1

Avsättningar som gjorts under perioden
Outnyttjade belopp som har
återförts under perioden

—

—

– 41,7

– 2,3

Ökning under perioden av
diskonterade belopp

—

4,6

Övrigt

—

– 1,5

9,2

50,9

Redovisat värde vid
periodens utgång

Koncernen
MSEK

2006-08-31

2005-08-31

Betalningar
Belopp varmed avsättningen förväntas
betalas efter mer än 12 månader

2,0

50,9
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ÖVRIGA SKULDER
Koncernen

MSEK

2006-08-31

Moderbolaget

2005-08-31

Långfristiga

MSEK

2006-08-31

2005-08-31

Långfristiga

Förlagslån

—

1,4

Förlagslån

—

1,4

Räntederivat

—

9,8

Räntederivat

—

9,8

—

11,2

—

11,2

Mervärdeskatt

38,9

22,9

Mervärdeskatt

2,0

—

Personalskulder

31,1

28,2

Övrigt

0,2

—

Presentkort

13,5

11,6

2,2

—

Valutaderivat

9,9

—

Kortfristiga

Övrigt

Kortfristiga

3,9

10,2

97,3

72,9

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 tio år.
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UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen

MSEK

Personalskulder

Moderbolaget

2006-08-31

2005-08-31

2006-08-31

2005-08-31

151,4

197,2

—

—

Finansiella kostnader

7,3

8,0

7,3

1,7

Hyresskulder

6,1

—

—

—

Övrigt

23

27,3

15,8

0,7

0,3

192,1

221,0

8,0

2,0

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 styrelsen finns ett revisionsutskott som bla 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 erhållas endast till kraftigt
ökade kostnader. Enligt finanspolicyn ska det alltid finnas tillräckligt med kontanta medel för att möta förutsedda utgifter
och investeringar. Dessutom har förfallotidpunkterna på de
finansiella skulderna spridits över tiden för att begränsa likviditetsrisken.
Företagets finansiella skuld uppgick per 31 augusti, 2006 till
1 200 MSEK (1 335). Utöver detta finns en checkräkningskredit
i multivaluta uppgående till motsvarande 496 MSEK av vilka
218 MSEK hade utnyttjats per 31 augusti 2006.
Ränterisker
Ränterisken kan dels bestå av förändring i verkligt värde,
prisrisk, dels förändringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. En
betydande faktor som kan förändra ränterisken utgörs av räntebindningstiden. Långa räntebindningstider påverkar främst
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kassaflödesrisken. Kortare räntebindningstider påverkar prisrisken.
60 procent av koncernens låneskulder har lagts om till fast
ränta genom ränteswapar. Effektiv ränta på kvarvarande lån
uppgick till 3,6 procent per den 31 augusti 2006.
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 procent av de lån vilkas 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.
Per den 31 augusti 2006 hade företaget ränteswapar med
ett kontrakts värde på 800 MSEK (800).
Swaparnas verkliga värde netto uppgick den 31 augusti 2006
till 9 MSEK (– 9) bestående av tillgångar om 9 MSEK (0) och
skulder om 0 MSEK (9).
Totala räntekostnader inklusive ränteswapar uppgår med
lånestruktur per den 31 augusti 2006 till ca 56 MSEK för
räkenskapsåret vilket motsvarar ca 1,5 procent av koncernens
kostnader.

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.
Kreditrisker i kundfordringar
Eftersom att koncernen i allt väsentligt säljer kontant till kund är
kreditriskerna i kundfordringar minimal.
Valutarisker
Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker genom
att verksamheten bedrivs i flera olika länder och genom 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 upp till tolv
månader 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 valutaflödena
i Sverige:

05-09-01
06-08-31
Utflöde

Valuta

MUSD

120

MEUR

31

05-09-01
06-08-31
Inflöde

05-01-01
05-08-31
Utflöde

28

25,9

05-01-01
05-08-31
Inflöde

72,7
13,6

MNOK

605

297,0

MPLN

25

12,1

Koncernen klassificerar sina terminskontrakt som används för
säkring av prognostiserade flöden som kassaflödessäkringar.
Det verkliga värdet på terminskontrakt använda för att säkra
prognostiserade flöden uppgick netto till 0 MSEK per den 31
augusti 2006. Tillgångarna uppgick till 10 MSEK och skulderna
till 10 MSEK vilka redovisats i balansräkningen.
Valutakontraktens underliggande värden uppgick på balansdagen till 52 MUSD, –122 MNOK och –18 MPLN.
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
Belopp MSEK

NOK
EUR
PLN
HKD

2006-08-31

2005-08-31

273
84
10
4

145
66
6
5
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OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:
Koncernen
MSEK

Moderbolaget

2006-08-31

2005-08-31

2006-08-31

2005-08-31

Inom ett år

1,3

1,6

—

—

Mellan ett år till fem år

1,3

1,7

—

—

2,6

3,3

—

—

25

INVESTERINGSÅTAGANDEN

Koncernen
Under 2006 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. Denna är för det kommande

26

räkenskapsåret i ungefär samma nivå som utfallet för det
räkenskapsår som avslutas 31 augusti 2006. Åtaganden förväntas bli reglerade under det följande räkenskapsåret.

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncernen

MSEK

2006-08-31

Moderbolaget

2005-08-31

2006-08-31

2005-08-31

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

43,1

43,1

—

—

1 383,1

1 561,8

—

—

—

—

1 271,1

1 271,1

1 426,2

1 604,9

1 271,1

1 271,1

Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, FPG/PRI

0,4

0,4

Inga

Inga

Köpgaranti

0,2

0,2

Inga

Inga

Summa eventualförpliktelser

0,6

0,6

Inga

Inga

27

NÄRSTÅENDE

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 28.

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Under räkenskapsårets tolv månader uppgår
koncernens inköp från Total Logistik till 1 MSEK.

Sammanställning över närstående transaktioner
Styrelseledamoten (tidigare vice VD) Paul Frankenius är delägare och styrelseledamot i Total Logistik Sweden AB vars
dotterbolag i Norge utför logistiktjänster inom kosmetik för
KappAhls norska butiker.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Företagets VD, Christian W Jansson, och styrelseledamoten
(tidigare vice VD) Paul Frankenius kontrollerar via bolaget
Pegatro Ltd 24,5 procent av rösterna i företaget. Övriga
ledande befattningshavare kontrollerar 2,4 procent av rösterna
i företaget.
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Fortsättning Not 27

De sammanlagda ersättningarna ingår i ”personalkostnader”
(se not 5):
2005-09-01
2006-08-31

MSEK

Styrelseledamöter
Ledande befattningshavare

1,1

0,5

11,3

19,5

—

—

Ersättningar efter avslutad anställning

28

2005-01-01
2005-08-31

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget

MSEK

2006-08-31

2005-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

1 271,1

Inköp

—

Förändring förvärvsanalys
Förvärv av samtliga andelar
i KappAhl AS och KappAhl OY

—
– 40,0

1 700,0

Nedskrivning pga anteciperad
utdelning motsvarande andelar
i KappAhl AS och KappAhl OY
Utgående balans

1 888,1

– 577,0
2 971,1

1 271,1

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Dotterföretag / Organisationsnummer / Säte

KappAhl AB

Antal andelar

Andel i procent

60 000

2006-08-31

2005-08-31

Redovisat värde

Redovisat värde

1 271,1

100,0

1 271,1

KappAhl AS, 947659138, Norge

100,0

1 400,0

KappAhl OY, 460.230, Finland

100,0

300,0

Indirekt ägda
KappAhl Åland AB, 1737564-2, Mariehamn

100,0

KappAhl Polska Sp.zo.o, 526-22-60-963, Polen

100,0

KappAhl Czech Republic s.r.o, 26447142, Tjeckien

100,0

KappAhl Far East Ltd, 438724, HongKong

100,0

Detaljhandel Logistik AB, 556636-2132, Sverige

100,0
2 971,1

1 271,1
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KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys har upprättats enligt indirekt metod.
Likvida medel
Koncernen
2006-08-31
2005-08-31

MSEK

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank (+tillgodohavande på checkräkningskredit)

72,3

83,2

Summa enligt balansräkningen och kassaflödesanalysen

72,3

83,2

Likvida medel
Moderbolaget
2006-08-31
2005-08-31

MSEK

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank (+tillgodohavande på checkräkningskredit)

0,0

0,0

Summa enligt balansräkningen och kassaflödesanalysen

0,0

0,0

Betalda räntor och erhållen utdelning

MSEK

Erhållen ränta
Erlagd ränta och övriga finansiella poster

2005-09-01
2006-08-31

Koncernen
2005-01-01
2005-08-31

Moderbolaget
2005-09-01
2005-01-01
2006-08-31
2005-08-31

1,8

2,3

—

3,8

– 113,5

– 98,4

– 112,9

– 1,4

– 111,7

– 96,1

– 112,9

2,4

2005-09-01
2006-08-31

Koncernen
2005-01-01
2005-08-31

Moderbolaget
2005-09-01
2005-01-01
2006-08-31
2005-08-31

1 122,9

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

MSEK

Anteciperad utdelning
Avskrivningar
Orealiserade kursdifferenser

—

—

173,3

98,2

—

3,8

—

Avsättningar till pensioner

– 10,2

8,0

—

—
—

Övriga avsättningar

– 41,7

1,0

0,1

—

121,4

111,0

0,1

1 122,9

2005-09-01
2006-08-31

Koncernen
2005-01-01
2005-08-31

Köpeskilling:

—

– 40,0

Återbetald köpeskilling

—

– 40,0

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten

—

—

Påverkan på likvida medel

—

– 40,0

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter

MSEK
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HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av
moderbolagets styrelse den 8 november 2006.
Tulltvist i Norge
Under räkenskapsåret har en tvist med Tullverket i Norge
avgjorts till vår fördel. Efter räkenskapsårets utgång har domen
vunnit laga kraft.

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.

32
31

KRITISKA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

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

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 räkenskapsåret 2005/06 består av
moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd
koncernen.

Nedskrivningsprövningar
Nedskrivningsprövningarna av goodwill och varumärken framgår av not 10.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god
redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen.

Mölndal den 8 november 2006
Finn Johnsson

Amelia Adamo

Paul Frankenius

Jan Samuelson

Pernilla Ström

Rose-Marie Zell-Lindström

Christian W. Jansson

Arbetstagarrepresentant

VD

Ordförande

Bodil Nilsson
Arbetstagarrepresentant

Bo Söderberg

Vår revisionsberättelse har avgivits den 8 november 2006
PricewaterhouseCoopers AB
Bror Frid
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i
KappAhl Holding AB
Org nr 556661-2312
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
bok föringen samt styrelsens och verkställande direk törens förvaltning i KappAhl Holding AB för räkenskapsåret 2005-09-01
–2006-08-31. 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 8 november 2006
PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport
KappAhl Holding AB (publ.) är ett svenskt publikt aktie-

AKTIEÄGARE ETC.

bolag vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen.

Enligt VPCs aktieägarregister hade KappAhl 6 663 aktie-

Bolagsstyrningen av KappAhl-koncernen utgår från
lagar, noteringsavtal och god branschpraxis. Bolagsstyr-

ägare per den 31 augusti 2006. Utländska investerare
ägde cirka 80 procent av aktierna. De tio största aktie-

ningen utgår också från relevanta riktlinjer och uttalan-

ägarna, per den 31 augusti 2006, framgår av förvaltnings-

den, däribland Årsrapporten för 2006 från Kollegiet för

berättelsen. Mer information om de större aktieägarna

svensk bolagsstyrning.

finns på www.kappahl.com/ir.

Denna rapport har upprättats i enlighet med bestäm-

I samband med noteringen åtog sig säljande aktieägare,

melserna i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och

ledande befattningshavare och stämmovalda styrelseleda-

avser räkenskapsåret. Rapporten är ej granskad av bola-

möter att under vissa perioder inte sälja eller pantsätta

gets revisor. KappAhls bolagsordning, jämte vidare infor-

sina aktieinnehav i KappAhl. Sådana åtaganden har vid

mation om bolagsstyrningen i KappAhl, finns tillgänglig

tidpunkten för avgivandet av denna rapport löpt ut för

på www.kappahl.com/ir.

säljande aktieägare, d.v.s. Nordic Fashion S.a.r.l., Accent
Equity 2003 KB och Accent Equity 2003 L.P. men

TILLÄMPNING AV KODEN

gäller alltjämt för ledande befattningshavare och styrelse-

KappAhl tillämpar Koden sedan noteringsdagen den

ledamöter enligt utfästelserna i noteringsprospektet

23 februari 2006, dock med följande avvikelser:

(se www.kappahl.com/ir). För verkställande direktören

• Kodens punkt 3.8.2 föreskriver att revisionsutskottet

Christian W. Jansson och styrelseledamoten Paul

ska bestå av minst tre styrelseledamöter. KappAhls

Frankenius, vilka till lika delar kontrollerar Pegatro Ltd.,

revisionsutskott består av två ledamöter. Skälet till

innebär åtagandet att de intill den 22 februari 2007 inte

avvikelsen är att Kristoffer Melinder utsågs till ledamot

får sälja eller pantsätta några vid noteringen innehavda

av revisionsutskottet vid styrelsens konstituerande möte

aktier i KappAhl samt att de därefter endast får sälja

den 3 januari 2006, men att han därefter avgått som

eller pantsätta hälften av motsvarande innehav intill den

styrelseledamot i samband med noteringen och i enlig-

22 februari 2008.

het med vad som utfästs i noteringsprospektet. Valbe-

Utöver nämnda lockup-åtaganden gäller – vid innehav

redningen har uppmärksammat förhållandet och avser

av kurspåverkande information – sedvanligt handelsförbud

ta avvikelsen i beaktande inför nomineringarna.
• Valberedningen har utsetts enligt tidigare stämmobeslut, men stämman har inte beslutat om förfarande för
att vid behov ersätta en ledamot som lämnar beredningen innan dess arbete är slutfört. Skälet till avvikelsen från Kodens punkt 2.1.1 är att valberedningen
åtagit sig att inom beredningen besluta om sådant
ersättningsförfarande om det skulle aktualiseras inför
nästa årsstämma. KappAhls avsikt är att årsstämman
den 21 december 2006 ska besluta om ett ersättningsförfarande.

enlig lag och övriga regler i KappAhls insiderpolicy, vilket
kan medföra ytterligare restriktioner för de som gjort
åtaganden enligt ovan.
AKTIER

Aktiekapitalet i KappAhl Holding AB (publ) uppgick per
den 31 augusti 2006 till 10 720 000 kronor, fördelat på
75 040 000 aktier. En börspost innehåller 100 aktier och
handel sker på Stockholmsbörsen. KappAhls marknadsvärde per den 31 augusti 2006 var cirka MSEK 3 467.
Alla aktier är av ett och samma slag, samt medför således samma rätt till bolagets tillgångar, vinst och utdelning. KappAhls utdelningspolitik innebär att styrelsen vid
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framtida årsstämmor ska föreslå en utdelning motsvarande

ran till KappAhl Holding AB (publ), Att: styrelsens ord-

50 till 70 procent av nettoresultatet för föregående räken-

förande, Idrottsvägen 14, SE-431 24, Mölndal. Begäran

skapsår, med förbehåll för KappAhls kapitalbehov med

måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stäm-

beaktande av KappAhls finansiella mål och förväntade

man, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så

framtida resultat, framtida ställning, kassaflöden, kredit-

krävs, kan upptas i kallelsen till stämman. Se även

villkor och andra faktorer.

www.kappahl.com/ir.

BOLAGSSTÄMMA

VALBEREDNING

KappAhls högsta beslutande organ är bolagsstämman.

Val av styrelse

Årsstämman hålls inom sex månader från utgången av

Inför årsstämman den 3 januari 2006, då KappAhl ännu

räkenskapsåret. Kallelse till årsstämma sker tidigast sex

inte var noterat, lämnades förslag om omval och nyval av

veckor och senast fyra veckor före stämman. Samtliga

dåvarande större aktieägare.

aktieägare som är upptagna i utskrift av aktieboken och

Under årsstämman fastställdes en ny nomineringspro-

som anmält deltagande i tid, har rätt att delta på stäm-

cess samt riktlinjer för en valberedning (tidigare nomine-

man och rösta. De aktieägare som inte kan närvara själva

ringsutskottet). Nomineringen av styrelsemedlemmar och

kan företrädas av ombud. KappAhl har bedömt att det

deras arvodering presenteras och föreslås numera i enlig-

inte vore ekonomiskt försvarbart att ge aktieägare möjlig-

het med denna nomineringsprocess och en valberedning

het att följa eller delta i stämman från annan ort.

utses som består av fyra ledamöter. Ledamöterna ska

Den senaste bolagsstämma som hållits var årsstämman

vara dels tre representanter för de tre största ägarna per

den 3 januari 2006 i Mölndal. Under stämman närvarade

den vecka som föregår tredje kvartalsrapport, dels styrel-

samtliga aktieägare. Då beslutades bl.a. att göra KappAhl

sens ordförande. Enligt pressmeddelandet av den 28 juni

till ett publikt aktiebolag, att anta ny bolagsordning,

2006 består valberedningen inför nästa årsstämma av Jan

samt att göra split 7:1. En styrelse bestående av Finn

Olsson (Accent Equity), Kristoffer Melinder (Nordic

Johnsson (ordförande), Amelia Adamo, Kristoffer Melin-

Fashion S.a.r.l.), Kristian Lundius (Pegatro Ltd.), samt

der, Jan Samuelson, Pernilla Ström, Bo Söderberg omval-

Finn Johnsson, styrelseordförande. Valberedningen höll

des, samt nyvaldes Paul Frankenius. Enligt vad som

sitt konstituerande möte den 16 augusti 2006 och Jan

utfästs i noteringsprospektet avgick därefter Kristoffer

Olsson utsågs då till beredningens ordförande. Bered-

Melinder som styrelseledamot i mars 2006 i samband

ningen kommer att presentera sina förslag i samband

med att Nordic Fashion S.a.r.l. avyttrade aktier vid note-

med kallelsen till årsstämman. Aktieägare som önskar

ringen. Protokollet från den 3 januari 2006 finns tillgäng-

lämna förslag till valberedningen kan lämna sådant för-

ligt på www.kappahl.com/ir. KappAhl bedömer att ägar-

slag enligt vad som anges på www.kappahl.com/ir.

kretsens sammansättning inte kan motivera att protokollet

Valberedningens ledamöter representerar aktieägarna.

från nämnda stämma översätts till engelska enligt Kodens

Beredningen bedömer vilka kompetenser och egenskaper

punkt 1.4.5, särskilt som all väsentlig information om

styrelsens ledamöter bör besitta och sonderar nätverk och

sådana stämmobeslut redogjorts för i noteringsprospekt

kontakter för att söka kandidater. Avsikten är att skapa

som funnits tillgängligt på engelska.

en ändamålsenlig styrelsesammansättning och att ledamö-

Nästa årsstämma kommer att hållas den 21 december

ternas sammanlagda kompetens och erfarenheter ska ge

2006 i Mölndal. En aktieägare som önskar få ett ärende

en bred bas som passar väl mot det skede och den

behandlat på bolagsstämma kan skicka en skriftlig begä-

marknadssituation som KappAhl befinner sig i.
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KappAhls kunder är huvudsakligen kvinnor och valbered-

Val av revisor

ningen har därför sett det som eftersträvansvärt att nå

På bolagsstämma 2005 utsågs PricewaterhouseCoopers AB

en hög andel kvinnliga styrelseledamöter. Slutligen håller

till revisionsfirma, med auktoriserade revisorn Bror Frid

sig beredningen uppdaterad om vad som i arvodesfrågor

som huvudansvarig revisor för perioden fram till den års-

är vanligen förekommande i andra börsbolag och följer

stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter

även i övrigt utvecklingen inom beredningens områden.

revisorsvalet. Valberedningen har bedömt att Pricewater-

Styrelsens ordförande, Finn Johnsson, lät under som-

houseCoopers AB har erforderlig kompetens och erfaren-

maren 2006 genomföra en individuell utvärdering av

het för uppdraget. Vid styrelsemötet den 29 september

arbetet i styrelsen och dess utskott (motsvarande utvärde-

2006 rapporterade Bror Frid personligen sina observatio-

ring gjordes den 16 december 2005). Den 16 augusti

ner och presenterade samtidigt sin syn på kvaliteten på

2006 redovisades resultatet av den senaste utvärderingen

den interna kontrollen inom KappAhl.

för valberedningen. I utvärderingen efterlystes bl.a. fördjupad diskussion i styrelsen om vissa strategiska frågor,

Bror Frid har lett revisionsuppdraget för KappAhl.
Parallellt har Bror Frid revisionsuppdrag i följande större

vilka kommer att diskuteras under kommande styrelse-

företag: Gunnebo, Gunnebo Industrier och VBG. Han

möten. Styrelsens ordförande presenterade samtidigt sin

har inga uppdrag i bolag som är närstående till KappAhls

bedömning dels av insatser i styrelsen jämte dess

större ägare.

utskott, dels av behov av kompetens inom särskilda
områden sett i förhållande till de kompetensprofiler som
styrelsens ledamöter har.
Valberedningen har bedömt att fem av sex av de stäm-

Inom ramen för revisionsuppdraget granskas såväl årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Utöver revisionsuppdraget,
vilket arvoderas enligt sedvanliga debiteringsnormer och

movalda styrelseledamöterna är oberoende i förhållande

principen om fast räkning, har PricewaterhouseCoopers AB

till bolaget och bolagsledningen. Paul Frankenius, som

under räkenskapsåret tillhandahållit tjänster för ca MSEK

tidigare varit vice verkställande direktör i KappAhl, kan

1,9, varav huvuddelen avser omläggning av räkenskapsår,

enligt Kodens definition i punkt 3.2.4, inte anses obero-

anpassningen till IFRS och arbete med noteringsprospek-

ende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

tet. Även andra revisionsbyråer anlitas för uppdrag utöver

Valberedningen har vidare bedömt att fyra av de fem

revisionen.

stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även är oberoende

STYRELSEN

i förhållande till bolagets större aktieägare. Bo Söderberg

Allmänt

kan, enligt Kodens definition i punkt 3.2.5, inte anses

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning av bolagets

oberoende i förhållande till ägare som äger minst 10 pro-

angelägenheter och organisation. Vid årsstämman i januari

cent av aktierna i KappAhl.

2006 valdes sju ordinarie ledamöter. I styrelsen ingår

Inför årsstämman i december 2006 kommer valbered-

också två fackligt utsedda ledamöter som har var sin

ningen att lämna förslag om ordförande vid stämman,

personlig suppleant. Advokat Jonas Frii har varit styrel-

antalet styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga

sens sekreterare. Efter årsstämman den 3 januari och

stämmovalda ledamöter. Valberedningen kommer även att

intill den 31 augusti 2006 har styrelsen haft fem möten,

lämna förslag till arvodering för arbete i styrelsen och

vilka samtliga protokollförts. Ett möte har varit konstitu-

dess utskott.

erande möte, tre möten har varit ordinarie och ett möte

För arbete i valberedningen har ingen ersättning utgått

har varit extrainsatt. Endast vid följande möten var inte

från bolaget till ordföranden eller till någon av de övriga

samtliga ledamöter närvarande; Amelia Adamo närvarade

ledamöterna i valberedningen.

inte den 3 januari och den 27 juni, Bo Söderberg närvarade inte den 3 januari och Rose-Marie Zell-Lindström
närvarade inte den 4 februari 2006.
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Verkställande direktören och finansdirektören har varit
föredragande på styrelsemötena.
Ersättning och andra förmåner till styrelsen av KappAhl
framgår av not 19 på sidan 66. Styrelsens ledamöter

bolaget, att notera aktierna vid Stockholmsbörsen och att
utge det prospekt som föregick noteringen. Samtidigt har
styrelsen fattat beslut om ett antal nyetableringar.
Styrelsens ledamöter får varje månad en övergripande

innehar aktier i KappAhl på sätt som närmare framgår av

resultatrapport från bolaget. Efter större händelser, eller i

sidan 82.

samband med längre uppehåll mellan styrelsemötena,
sänder verkställande direktören dessutom ut en promemo-

Arbetet i styrelsen

ria som beskriver verksamheten och marknadssituationen.

Styrelsen ska mellan varje årsstämma hålla fyra till sex

Syftet med promemorian är att hålla styrelsen informerad

ordinarie möten. Möten sker normalt genom fysiskt sam-

om utvecklingen av bolagets verksamhet för att styrelsen

manträffande på huvudkontoret i Mölndal. Därutöver kan

ska kunna fatta väl underbyggda beslut. En gång per år

extra möten sammankallas, vilka kan ske i form av tele-

utvärderar styrelsen verkställande direktörens arbete, var-

fonmöte om tiden inte tillåter fysiskt sammanträde.

vid ingen person från bolagsledningen närvarar.

Ordföranden leder och organiserar styrelsens arbete.

Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rap-

Inför varje sammanträde utsänds förslag till agenda och

porteringen genom eget arbete, genom det förberedande

underlag för de ärenden som ska behandlas på mötet.

arbete som sker i revisionsutskottet och genom kontakt

Förslaget till agenda utarbetas av ordföranden i samråd

med revisorn. Styrelsen har, i samband med att revisio-

med verkställande direktören. Ärenden som föredras sty-

nen avrapporteras, sammanträffat med revisorn utan att

relsen är vanligen för information eller för beslut. Beslut

verkställande direktören eller annan person från bolags-

fattas först efter diskussion och efter att samtliga leda-

ledningen närvarat.

möter getts möjlighet att yttra sig. Styrelsens breda erfarenheter inom olika områden ger ofta en konstruktiv och

Styrelsens ledamöter

öppen diskussion. Vid ett fåtal tillfällen har styrelsen,

KappAhls styrelse består för tillfället av åtta ledamöter,

t.ex. efter delvis avvikande meningar inom styrelsen,

inklusive ordförande, jämte två suppleanter. På sidan 80

beslutat att ett ärende ska beredas ytterligare innan sty-

finns en redovisning av styrelsen, ett utdrag av deras för-

relsen fattar beslut. Under året har ingen ledamot reser-

troendeuppdrag samt relevant aktieinnehav. Samtliga leda-

verat sig mot något beslutsärende. Öppna frågor följs

möter är invalda under 2004, förutom Paul Frankenius

löpande upp.

som är invald under 2006. Mer information om styrelsen

Styrelsen har inte inom sig gjort någon fördelning av

finns på www.kappahl.com/ir.

styrelsens ansvarsområden, annat än vad som följer av
styrelsens styrdokument, arbetsordningen. Arbetsord-

Löneutskottet etc.

ningen fastställdes på det konstituerande styrelsemötet

Löneutskottet utses av styrelsen vid dess konstituerande

den 3 januari 2006 och revideras varje år. Den reglerar

möte. Intill årsstämman den 21 december 2006 består

fördelningen av arbetsuppgifter mellan ordförande, sty-

utskottet av Finn Johnsson (ordförande), Amelia Adamo

relse samt utskott. I arbetsordningen anges bl.a. vilka

och Bo Söderberg. Löneutskottet bereder frågor om

obligatoriska ärenden som ska tas upp vid varje ordina-

ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande

rie möte, t.ex. ska mötet i juni behandla verksamheten

befattningshavare, samt även frågor om eventuella bonus-

i ett utländskt KappAhl-bolag. Vid varje ordinarie möte

och incitamentsprogram inom koncernen. Utskottet läm-

lämnas dessutom rapporter från revisionsutskottet och

nar även förslag om fördelningen av belopp som stäm-

löneutskotten, rapport från bolagsledningen, samt fattas

man anslagit för utskottsarbete. Samtliga utskottets

beslut om etableringar och investeringar.

ledamöter är oberoende från KappAhls verkställande led-

Bland de mer väsentliga ärenden som styrelsen tagit
ställning till under året märks besluten att refinansiera

ning.
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Utskottet leds av styrelsens ordförande. Utskottet har

samtliga möten. Styrelsens sekreterare är även revisions-

sammanträffat två gånger och var bägge gånger fulltalig.

utskottets sekreterare. Även arbetet i utskottet följer en

Arbetet i utskottet följer en skriftlig arbetsordning som

skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt, och utskot-

styrelsen fastställt. Bl.a. ska utskottet, utöver de avrap-

tet ska, utöver de avrapporteringar som sker vid varje

porteringar som sker vid varje styrelsemöte, minst en

styrelsemöte, avge en skriftlig rapport till styrelsen minst

gång per år avge en skriftlig rapport till styrelsen.

en gång per år. Utskottets protokoll delges styrelsen.

Utskottet har inte egen beslutanderätt, annat än vad

Utskottet är ett beredande organ som saknar egen

verkställandet av ersättningspolicyn kan medföra.

beslutanderätt.

Vid årsstämman den 3 januari 2006 fastställdes en
ersättningspolicy (tidigare lönepolicy) för ledande befatt-

Bolagsledning

ningshavare. Policyn medförde inte avvikelse från 2005

KappAhls bolagsledning, samt deras aktieinnehav beskrivs

års löneprinciper. Den nu fastställda policyn innebär bl.a.

på sidan 80.

att den ledande befattningshavaren ska erbjudas en fast
lön som är marknadsmässig och baserad på ansvar och

RAPPORT OM INTERN KONTROLL

uppförande. Lön ska fastställas per kalenderår och en

Målet med den interna kontrollen inom KappAhl är att

ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbju-

skapa en tydlig och effektiv beslutsprocess i vilken kra-

das bonus som dock maximalt får uppgå till 25 procent

ven, målen och ramarna är klart definierade. Som ett led

av den fasta lönen. Eventuell bonus ska primärt vara

i detta arbete har styrelsen upprättat en rapport om

baserad på rörelseresultat för KappAhl-koncernen. För

intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för

den ledande befattningshavaren och bolaget gäller sex

räkenskapsåret. Rapporten, vars huvudsakliga innehåll

månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag före-

redogörs för nedan, är upprättad i enlighet med Koden

kommer ej. Inga incitamentsprogram som grundar sig på

och dess tillämpningsanvisningar, samt ger en beskrivning

aktiens värde finns för närvarande.

av hur den interna kontrollen avseende den finansiella

Ersättningspolicyn utvärderas varje år och kommer att

rapporteringen är organiserad. Varken rapporten eller vad

föreläggas årsstämman för beslut. Löneutskottet tillämpar

som nedan anges har varit föremål för granskning av

policyn.

bolagets revisor.

Revisionsutskottet

Kontrollmiljö

Även revisionsutskottet utses vid styrelsens konstitue-

Genom styrelsens och utskottens arbetsordningar, liksom

rande möte. Intill årsstämman den 21 december 2006

instruktionerna för verkställande direktören, säkerställs en

består utskottet av Jan Samuelson (ordförande) och

tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hante-

Pernilla Ström. Valberedningen har bedömt att de bägge

ring av verksamhetens risker. Verkställande direktören,

uppfyller kravet på att vara oberoende i förhållande till

liksom revisionsutskottet, rapporterar regelbundet till sty-

bolaget och bolagsledningen. Revisionsutskottet är ett

relsen enligt fastställda rutiner. Verkställande direktören

stödjande organ till styrelsen i frågor om intern och

har ansvar för det system av interna kontroller som krävs

extern revision, finansiell rapportering samt kontroll.

för att skapa en kontrollmiljö för väsentliga risker i den

Utskottet kommunicerar med bolagets revisor i de frågor

löpande verksamheten. Sammansättningen av lednings-

som faller inom utskottet ansvarsområde. Under 2006 har

gruppen ger ett geografiskt och strategiskt fördelat ansvar

arbete i utskottet bl.a. avsett beredning av frågor om

i syfte att erhålla korta beslutsvägar.

delårsrapporter och – på sätt Koden föreskriver – bere-

Koncernens mest betydelsefulla riktlinjer och policies

dande av rapport om intern finansiell kontroll. Efter års-

avser finansiell styrning, kommunikationsfrågor och affärs-

stämman den 3 januari och intill den 31 augusti 2006

etik. Gemensamma finans-, redovisnings- och investe-

har utskottet haft fem möten, vilka samtliga protokoll-

ringspolicies sätter ramarna för finansiell styrning och

förts. Alla utskottets ledamöter har varit närvarande på

uppföljning.
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KappAhls kommunikationspolicy syftar till att behandla
alla intressenter lika, lämna väsentlig information i rätt

avseende internkontrollaspekter i den finansiella rapporteringen. För extern informationsgivning finns en informa-

tid och på ett korrekt sätt uppfylla rättsliga krav och

tionspolicy i KappAhl som bland annat syftar till att

iaktta gällande aktiemarknadsregler.

säkerställa att informationsskyldighet enligt lag och note-

KappAhl har vidare antagit en uppförandekod (Code of

ringsavtal efterlevs.

Conduct) som gäller för hela koncernen. Koden, som är
baserad på en rad internationella vedertagna konventioner,

Uppföljning

är ett uttryck för vilka värderingar och riktlinjer som ska

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som

gälla inom koncernen med avseende på affärsetik samt

verkställande direktören och revisionsutskottet lämnar.

fri- och rättigheter.

Av särskild betydelse för styrelsen är revisionsutskottets
arbete med att följa upp effektiviteten i verkställande

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

direktörens arbete med den interna kontrollen av verk-

Styrelsen, med stöd av revisionsutskottet, ansvarar för

samheten. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa

att väsentliga finansiella risker och risker för fel i den

att åtgärder vidtas avseende de brister och förslag till

finansiella rapporteringen, identifieras och hanteras. Sedan

åtgärder som framkommit vid den externa revisionen.

tidigare finns löpande rutiner för att utvärdera risker
i KappAhls affärsprocesser, t.ex. utvärdering av risker

Intern revision

i samband med ändrad redovisningslagstiftning.

KappAhl har hitintills inte funnit anledning att inrätta en

Under räkenskapsåret har en riskanalys gjorts i syfte
att identifiera väsentliga affärsrisker och deras eventuella
påverkan på den finansiella rapporteringen. KappAhl har
också identifierat de processer där risken för väsentliga
fel i den finansiella rapporteringen är relativt högre som
en följd av komplexitet i affärsprocesserna eller posternas
relativa betydelse i form av storlek eller transaktionsvolym.
Riskbedömningen har resulterat i ett antal kontrollaktiviteter. De senare syftar till att upptäcka eller att i
tid förebygga risker för fel i den finansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteterna i de mest riskfyllda processerna har utvärderats och dokumenterats under året.
Uppföljning sker kontinuerligt för att förbättra kontrollaktiviteterna.
Information och kommunikation

En korrekt informationsgivning såväl internt som externt
kräver att alla delar inom verksamheten kommunicerar
och utbyter väsentlig information med varandra. För att
åstadkomma detta har KappAhl utfärdat policies och riktlinjer avseende den finansiella processen, vilka kommuniceras mellan ledning och personal. Syftet är att identifiera, rapportera och följa upp den finansiella processen
och korrigera eventuella brister. Via revisionsutskottet får
styrelsen regelbundet återkoppling från verksamheten

internrevisionsfunktion. Frågan kommer att prövas på
nytt under räkenskapsåret 2006/2007.

Bolagsledning
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LINDA HAMBERG

SOFIA ROXENDAL

HÅKAN WESTIN

Försäljningsdirektör
Civilekonom. Född: 1951
Anställd sedan 1981, försäljningsdirektör sedan 2004.
Aktieinnehav: 252 000 aktier

IT- och logistikdirektör
Kemiingenjör. Född: 1968
Anställd sedan 2000,
IT- och logistikdirektör sedan
2005.
Aktieinnehav: 84 000 aktier

Finansdirektör
Civilekonom. Född: 1959
Anställd sedan 1989,
finansdirektör sedan 2001.
Aktieinnehav: 420 000 aktier
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Från vänster: Linda Hamberg, Sofi a Roxendal, Håkan Westin, Kajsa Räftegård, Gudrun Fahlback, Christian W. Jansson och Mari Svensson

KAJSA RÄFTEGÅRD

GUDRUN FAHLBACK

CHRISTIAN W. JANSSON

MARI SVENSSON

Personal- och informationsdirektör
Socionom. Född: 1965
Anställd sedan 1995, personaldirektör sedan 2002.
Aktieinnehav: 252 000 aktier

Affärsutvecklings- och
marknadsdirektör
Civilekonom. Född: 1948
Anställd sedan 2003,
affärsutvecklings- och
marknadsdirektör sedan 2006.
Styrelseuppdrag: ALMI
Företagspartner Skåne AB.
Aktieinnehav: 252 000 aktier

VD och koncernchef
Civilekonom. Född: 1949
Anställd sedan 2002.
Styrelseuppdrag: styrelseordförande i Semcon AB.
Aktieinnehav: 9 548 000 aktier
(indirekt genom Pegatro)

Inköpsdirektör
Civilekonom. Född: 1963
Anställd sedan 2000,
inköpsdirektör sedan 2004.
Aktieinnehav: 252 000 aktier

Styrelse
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PAUL FRANKENIUS

PERNILLA STRÖM

EVA LARSSON

FINN JOHNSSON

Styrelseledamot, senior
advisor till den verkställande
ledningen. Född: 1958
Vice VD i KappAhl 2002 till
januari 2006.
Övriga styrelseuppdrag:
styrelseordförande i
Föreningssparbanken
Sjuhärad. Styrelseledamot i
Scorett Foot Wear AB.
Aktieinnehav: 9 548 000
aktier (genom Pegatro Ltd,
som till lika delar kontrolleras
av Paul Frankenius och
Christian W. Jansson).

Styrelseledamot
Ekonom. Född: 1962
Övriga styrelseuppdrag:
Bonnier AB, SalusAnsvar AB,
Q-Med AB, Hagströmer &
Qviberg AB, Uniflex AB samt
Swedish Meats ek för.
Aktieinnehav: 140 000 aktier

Arbetstagarrepresentant
(suppleant)
Försäljare. Född: 1950
Övriga styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 0

Styrelseordförande
Civilekonom. Född: 1946
Övriga styrelseuppdrag:
ordförande i AB Volvo, Luvata
Oy, Thomas Concrete Group
AB, Unomedical A/S och City
Airline, samt sitter i styrelsen
för bland annat Skanska AB
och AB Industrivärden.
Aktieinnehav: 280 000 aktier
(via närstående)

MELINDA HEDSTRÖM
Arbetstagarrepresentant
(suppleant)
Försäljare. Född: 1966
Övriga styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 0
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Från vänster: Paul Frankenius, Pernilla Ström, Eva Larsson, Melinda Hedström, Finn Johnsson, Jan Samuelson, Bodil Nilsson,
Amelia Adamo, Rose-Marie Zell-Lindström och Bo Söderberg

JAN SAMUELSON

BODIL NILSSON

Styrelseledamot
Civilekonom. Född: 1963
Anställd i Accent Equity
Partners AB, som är utsedd
rådgivare till AEP 2003 KB och
AEP 2003 Limited.
Övriga styrelseuppdrag:
styrelseordförande i Eurofl orist
AB. Styrelseledamot i
Wernersson Ost Holding AB,
Cefar AB, Accent Equity
Partners AB och AB Annas
Pepparkakor.
Aktieinnehav: 0

Arbetstagarrepresentant
Försäljare. Född: 1948
Övriga styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 200

AMELIA ADAMO
Styrelseledamot
Fil.kand. i samhällsvetenskap.
Född: 1947
Övriga styrelseuppdrag:
Amelia Publishing Group inom
Bonnier Tidskrifter AB (där hon
även är publicistiskt ansvarig),
Sveriges Tidskrifter och SSSR
Holding AB.
Aktieinnehav: 140 000 aktier

ROSE-MARIE
ZELL-LINDSTRÖM
Arbetstagarrepresentant
Butikschef. Född: 1947
Övriga styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 0

BO SÖDERBERG
Styrelseledamot
Civilekonom. Född: 1942
Partner i Nordic Capital sedan
1997.
Övriga styrelseuppdrag:
Unomedical A/S, Electronic
Transaction Group Nordic
Holding AB och EDT Holding AB.
Aktieinnehav: 0

Vi tror inte på att sälja en livsstil,
du har ju redan en.
Vi tror inte på dyra kollektioner för några få,
snarare på mode som passar dig.
Vi tror inte på evig ungdom – däremot på att
människor mognar, blir klokare och ännu vackrare.
Ta det som en komplimang.
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Definitioner
SOLIDITET

Eget kapital/balansomslutningen
VINST PER AKTIE

Resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier
VINST PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING

Resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier efter full utspädning
EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital/antal aktier i genomsnitt
EBITA

Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar
EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar
MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Genomsnittligt antal anställda omräknade till heltidsanställda
RÄNTETÄCKNINGSGRAD (GÅNGER)

EBITDA/räntenetto exkl engångsposter, för närmast föregående tolvmånadersperiod
NETTO RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Räntebärande skulder minus likvida medel
NETTO RÄNTEBÄRANDE SKULDER/EBITDA (GÅNGER)

Netto räntebärande skulder/EBITDA för närmast föregående tolvmånadersperiod
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