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                                 Vi tror inte på evig ungdom   
                     – däremot på att människor mognar,
                                blir klokare och ännu vackrare.  
                     Ta det som en komplimang.
                                         You look great!
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Affärsområden

Dam

Verksamheten Dam erbjuder ett brett och 

varierat sortiment för alla tillfällen – fest, 

 välklädd vardag och ledig fritid.

Kollektionerna innehåller kompletta gar

derober från underkläder till ytterplagg och 

accessoarer.

Barn

Verksamheten Barns målgrupp är bred och 

sträcker sig från baby upp till ”tweenis”, en 

starkt växande grupp unga som är mitt 

emellan barn och tonåring. 

Herr

Verksamheten Herr erbjuder ett varierat sor

timent för såväl fest som en välklädd vardag 

och ledig fritid.

Kollektionerna innehåller koordinerade 

sortiment från underkläder till ytterplagg.

anDel aV nettoomsättningen

Dam 56,8% Barn 27,2%  Herr 16,0%   

Året i korthet

• Det resultatmässigt bästa året hitills.

• nettoomsättningen ökade med  

6,1 procent.

• rörelseresultatet ökade med  

16,6 procent.

• Försäljningsökningen är stark på 

samtliga marknader.

• 17 nya butiker har öppnats och fem 

stängts.

• Fördubblad utdelning föreslås.

Nyckeltal

sep 06– 
aug 07

sep 05– 
aug 06

nettoomsättning, mseK 4 473 4 217

rörelseresultat, mseK 618 530

resultat efter skatt, mseK 659 302

Bruttovinstmarginal, % 61,1 60,2

rörelsemarginal, % 13,8 12,6

Vinst per aktie, seK 8,78 4,02

antal butiker 272 260
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Kappahl öppnar i Finland
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Efter årets utgång

Vid en extra bolagsstämma den 17 septem

ber 2007 beslutades bemyndiga styrelsen 

att genom emission refinansiera del av lån 

för erbjudandet att förvärva samtliga aktier 

i aB lindex (publ). eftersom erbjudandet 

till aktieägarna i aB lindex (publ) endast 

accepterades i begränsad omfattning 

beslutade Kappahl den 1 oktober 2007 

att inte fullfölja erbjudandet.
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Kappahl noteras på 
stockholmsbörsen

InnehållKunden

Kappahl säljer mode för hela familjen, men 

riktar sig särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 

år som handlar till hela familjen. Kappahl 

lägger ned stora resurser på att förstå kun

den och hennes situation så att hon får hjälp 

att klä sig och de sina rätt.

Kappahl bevakar modetrenderna och 

anpasssar dem till produkter som uppfyller 

kundernas behov. Detta kundfokus är en 

viktig förklaring till att Kappahl är en av de 

största i norden på damkläder och att före

taget även flyttar fram positionerna inom 

barnkläder och herrkläder.

Affärsidén

Kappahls affärsidé är ’’Prisvärt mode för 

många människor’’. Det är företagets 

 uppgift att ge människor möjlighet att  

vara välklädda. när kunden har handlat  

hos Kappahl ska hon känna att hon är mode

riktigt klädd och har använt pengarna väl.
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Kappahl lönsamt

Strategin

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 skalfördelar i affärsmodellen

2006/2007

Kappahl presenterar ett 
mycket framgångsrikt år



�  

              KappAhl är en ledande 
  nordisk modekedja med 272 butiker
           i Sverige, Norge, Finland och
       Polen. Vi designar, marknadsför
 och säljer kläder för kvinnor, 
                  barn och män.
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VD-ord

Ännu ett starkt år för KappAhl

VDorD

även 2006/2007 blev ett mycket bra år för 

Kappahl. Både försäljnings och resultat

utvecklingen var stark. Försäljningen ökade 

med 6,1 procent till 4 473 miljoner kronor. 

samtidigt förbättrades rörelseresultatet med 

16,6 procent till 618 miljoner kronor. Dess

utom uppvisar koncernen fortsatt höga mar

ginaler och jag ser även detta som ett viktigt 

styrkebesked från Kappahlkoncernen. 

att utvecklingen varit positiv beror bland 

annat på att vi öppnat fler butiker under året. 

nettotillväxten var 12 nya butiker. samtidigt 

har försäljningen i våra befintliga butiker 

utvecklats starkt. en bidragande orsak till 

detta är en bättre varuvisning, som gör att 

plagg och kollektioner exponeras på ett tyd

ligare sätt. Därmed blir det ännu lättare för 

kunderna att inspireras, hitta matchande 

plagg och göra ett aktivt val. en annan fram

gångsfaktor är den samlade erfarenheten i 

koncernen. Det kan beskrivas med orden 

”många som kan mycket”. Den här breda 

kunskapen säkrar att vi har ett tydligt grepp 

om modetrender, men också att vi vet vad 

kunden vill ha. genom att hantera mode

trenderna, kundorienteringen och mark

nadsföringen på ett framsynt sätt banar vi i 

nästa steg väg för en lönsam utveckling av 

Kappahls verksamhet.

Det gångna verksamhetsåret blev också 

Kappahls första helår som börsnoterat 

bolag. För vår organisation har förändring

arna varit många. min kanske viktigaste 

reflektion gäller den uppmärksamhet som 

följer med en notering och som i sig varit 

positiv. att fler människor – särskilt i media – 

idag följer, granskar och diskuterar vad 

Kappahl gör i vardagen känns stimulerande 

och är i grunden bra för hela företaget. 

Kultur med kundfokus

Kundförståelsen är oerhört viktig för oss. Vi 

kan glädjas åt långa och etablerade relatio

ner med kunder, som gärna gör återköp hos 

oss. som jag ser det beror det på att vi ofta 

kan erbjuda rätt plagg i rätt stund. Därmed 

får vi kunder som är nöjda med sitt senaste 

köp och som därför kommer tillbaka till oss. 

För att kunna leverera rätt mode i rätt tid 

har vi många kreativa och talangfulla med

arbetare i Kappahl – och effektiva system 

och rutiner som backar upp dem. De arbetar 

i en värld där tempot förmodligen är högre 

än någonsin tidigare. numera presenterar vi 

i snitt 14 kollektioner per år och att ha grepp 

om flera olika trender samtidigt kräver både 

erfarenhet och fingertoppskänsla. i arbetet 

med kollektionerna handlar det även om att 

våga ha ett avspänt förhållande till misslyck

anden. Vi gör varje år massor av val och 

ibland kan det bli fel. Då gäller det att lära av 

misstagen och våga en gång till, det vill säga 

att rädslan att göra fel aldrig blir hämmande. 

att ha denna typ av företagskultur – där 

kreativitet, risktagande och erfarenheter 

tillåts utveckla varandra – är viktigt i ett lön

samhetsorienterat modeföretag som vårt.

Vid sidan av att våga betonar vi också viljan 

att vinna. Det är genom den här ambitionen 

vi åstadkommer tydliga förändringar av verk

samheten. Under året samlade vi samtliga 

medarbetare i koncernen till inspirations

dagar, där just viljan att vinna var ett av 

 budskapen. erfarenheten av dessa träffar är 

positiv. Vi är idag ett stort, publikt företag 

och att skapa en gemensam känsla för verk

samheten och de utmaningar vi står inför 

känns angeläget. efter årets inspirations

dagar vet vi också att många av våra över 

3 000 medarbetare som deltog, uppskattade 

de insatser och budskap som presenterades.

Ansvar – en självklarhet

att ta ett brett ansvar för den egna verksam

heten är en självklarhet för oss. med det 

menar jag miljöfrågor, men också bredare 

ställningstaganden i moralfrågor, alltså det 

som brukar kallas Corporate social respon

sibility (Csr). Vi ligger långt framme inom 

detta område. Kappahl var det första mode

företaget som miljöcertfierades, vilket gjor

des redan år 1999. Vi har också varit tidigt 

ute med uppförandekoder, där vi tar ett 

 tydligt socialt ansvar och även följer upp att 

innehållet i regelverken efterlevs. samtidigt 

ser vi att kraven på dessa områden hela 

tiden ökar. idag kan ett seriöst företag inte 

avstå från att ta ställning. Brister i företags 

produktionsprocesser sprids snabbt över 

världen och tvingar fram förändringar, eller 

åtminstone successiva förbättringar. Vårt 

arbete med Csr går i dagsläget tillbaka till 

producenterna, som tillverkar våra kläder. 

På sikt tror jag utvecklingen går ännu längre 

och även omfattar råvarorna. ett sådant 

exempel gäller ekologiskt odlad bomull och i 

augusti lanserade Kappahl en ekokollektion 

med plagg i just 100 procent ekologisk 

bomull.

Fortsatt tillväxt

med ännu ett starkt år i ryggen tar vi sikte 

på fortsatt tillväxt. målet är att växa med 

ytterligare 20–25 butiker per år i framtiden. 

lika viktigt blir det att slå vakt om den fina 

organiska försäljningstillväxten i våra befint

liga butiker. Vårt framgångsrecept är oför

ändrat. Drivkrafterna är lika delar modekänsla 
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och kundfokusering som ska ge en fortsatt 

lönsamhetsutveckling i koncernen. samti

digt ska expansionen till nya marknader fort

sätta. Vi utvärderar just nu möjligheten att 

etablera Kappahl i ett femte land. Vi utgår 

från marknader där kundbeteende och 

inköpsmönster passar oss, vilket konkret 

innebär länder i södra eller östra europa. en 

annan expansionsväg är att förvärva paral

lella kedjor och etablera ett så kallat multi

brandkoncept, där vi dessutom tillvaratar 

synergivinster inom konkurrensneutrala 

områden mellan kedjorna. Det är mot den 

bakgrunden vårt bud på lindex ska ses. 

Vi har arbetat framgångsrikt med effektivi

seringar inom Kappahl och vet vad som 

krävs för att nå tydliga resultat. sammantaget 

är det alltså både små och stora insatser som 

ska bana väg för en fortsatt positiv utveckling 

– allt från finjusteringar i butiksarbetet till 

spännande strukturaffärer och nyetableringar 

på europamarknaden – och som kommer att 

bidra till ett ännu starkare Kappahl. 

mölndal den 14 oktober 2007

Christian W. Jansson

�VDorD  
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Marknad

marKnaD

Sverige
Antal invånare: 9,1 miljoner

Kläd- och skokonsumtion/capita: seK 7 800 per år.

KappAhls omsättning 2006/2007: mseK 2 514 

Norge
Antal invånare: 4,7 miljoner 

Kläd- och skokonsumtion/capita: seK 10 990 per år.

KappAhls omsättning 2006/2007: mseK 1 270 

FiNlANd
Antal invånare: 5,3 miljoner

Kläd- och skokonsumtion/capita: seK 7 030 per år.

KappAhls omsättning 2006/2007: mseK 520 
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� BNP      BNP tillväxt
     Privat konsumtion

Kappahl verkar på klädmarknaderna i sve

rige, norge, Finland och Polen. Företagets 

största enskilda marknad är sverige. På 

samtliga marknader har tillväxten ökat på 

senare år. samtidigt har konkurrensläget 

successivt skärpts. totalvärdet på Kappahls 

marknader uppgick 2006 till cirka 229 miljar

der kronor. marknaderna har fortsatt att 

växa även under 2006 och 2007 och tillväx

ten har varit god i alla länder där Kappahl 

har verksamhet.

Kläder – större del av privat konsumtion

Den allmänna ekonomiska utvecklingen 

(BnP) påverkar tillväxten i klädhandeln. lika

så har den privata konsumtionen – som i  

ökande utsträckning läggs på kläder – 

bidragit till att Kappahls marknader vuxit. 

även förändringar i befolkningsutvecklingen 

påverkar sakta men säkert konsumtions

mönster och beteenden. i de flesta väst

europeiska länder ökar den andel av befolk

ningen som är över 30 år. Detta gynnar 

 Kappahl, där huvudmålgruppen är kvinnor 

mellan 30 och 50 år. en annan fördel är att 

denna målgrupp inte är lika oförutsägbar 

som till exempel yngre konsumenter, vilket 

ger Kappahl en förhållandevis stabil kund

bas som gör relativt många återköp. 

sett till volym är höst och vinter de största 

säsongerna. orsaken är att kunderna då 

köper en större andel dyra plagg, bland 

annat kappor och jackor. om hösten är 

varm kan därför efterfrågan på dessa plagg 

skjutas framåt i tiden, vilket kan ge en 

 svagare försäljning än väntat under ett kvar

tal. sett över en längre tidsperiod påverkar 

vädret dock inte klädförsäljningen i någon 

större utsträckning.

de stora kedjorna dominerar

även inom klädhandeln styrs efterfrågan av 

ett antal faktorer. Dagens modevärld är allt 

mer global och modet mer likartat. Den här 

utvecklingen har gynnat stora modekedjor 

som hela tiden tar marknadsandelar, främst 

på bekostnad av lokala butiker. På världs

marknaden handlar det om kedjor som 

H&m, inditex och gap, medan Kappahl, 

lindex och Dressmann stärker sina positio

ner i norden. många av dessa aktörer är så 

kallade helintegrerade kedjor med kontroll 

över hela affärsprocessen – från tillverkning 

till butik. Det gör att de är snabbare och mer 

flexibla när det gäller att möta nya trender, 

köpmönster och skiftande kundkrav. en 

annan trend i marknaden är att köpcentra 

– som ofta ligger utanför den traditionella 

stadskärnan – står för en allt större del av 

klädhandeln i norden.

Fortsatt tillväxt på klädmarknaden
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FiNlANd
Antal invånare: 5,3 miljoner

Kläd- och skokonsumtion/capita: seK 7 030 per år.

KappAhls omsättning 2006/2007: mseK 520 

PoleN
Antal invånare: 39 miljoner

Kläd- och skokonsumtion/capita: seK 1 760 per år.

KappAhls omsättning 2006/2007: mseK 169 

oavsett geografisk marknad är det viktigt med tyd

liga koncept och en väl definierad marknadsposition. 

trenderna är fler än tidigare och skiftena snabbare. 

Konsumenter blandar allt oftare kläder av olika stil, 

modegrad, kvalitet och pris. Kappahls målgrupp är 

väl definierad och budskapet tydligt: prisvärt mode 

för många människor.

Hård  konkurrens

inom klädhandeln är konkurrensen hård och 

Kappahl har fortsatt att stärka sina positioner. 

Vad gäller konsumenternas köputrymme konkur

rerar kläder dessutom med andra produkter. inom 

handeln konkurrerar Kappahl med andra interna

tionella kedjor, lokala kedjor, fristående butiker, 

varuhusens klädavdelningar samt med stormark

nader och sporthandel. några av konkurrenterna 

är svenska H&m, lindex och mQ, norska Cubus 

och Dressmann samt finska seppälä. i Polen 

 konkurrerar Kappahl även med reserved och 

royal Collection.
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Strategi och finansiella mål

räntetäCKningsgraD soliDitet   rÖrelsemarginal
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Kappahls starka varumärke förknippas med 

många positiva egenskaper – lojalitet, tro

värdighet, valuta för pengarna och ledigt 

klädmode. Företagets strategiska mark

nadsposition är baserat på ett brett utbud 

av moderiktiga och prisvärda kläder och 

accessoarer för kvinnor, barn och män. 

Kundgruppen växer och har dessutom 

bättre köpkraft än yngre kundkategorier.

väl definierad målgrupp

Kappahls huvudmålgrupp är kvinnor 30–50 

år med familj. Åldersgruppen är stor och 

dessutom växer den som andel av befolk

ningen i alla länder där Kappahl har verk

samhet. en annan fördel är att dessa kunder 

upplevs vara mer lojala och inte lika oförut

sägbara som yngre målgrupper. De lägger 

kanske inte mest pengar på kläder, men de 

köper till fler än bara sig själva genom att de 

ofta handlar till hela familjen. De vill klä sig 

rätt och litar på att Kappahl kan hjälpa dem 

att göra det. många av kunderna arbetar 

i offentlig sektor. Därför kanske de inte 

 gynnas allra mest vid en högkonjunktur, 

men samtidigt får de heller inte det särskilt 

mycket sämre i en lågkonjunktur. Det gör 

det lättare för Kappahl i planeringen av verk

samheten och dessutom blir företaget min

dre känsligt för svängningar i konjunkturen 

än flera av konkurrenterna.

Tillväxt i nya och befintliga butiker

Kappahl har på senare år fokuserat på ökad 

lönsamhet genom att stärka bruttomargi

nalen. Denna strategi har varit lyckosam. 

Den egna bruttomarginalen tillhör de högsta 

i branschen och den starkare lönsamheten 

har gett en stabil grund för fortsatt tillväxt. 

även under räkenskapsåret 2006/2007 har 

inriktningen på tillväxt varit stark. strategin 

är inriktad på expansion av butiksnätet, men 

också på ökad försäljning i befintliga butiker. 

andra mål har varit att förbättra lönsam

heten genom att utnyttja Kappahls inköps 

och logistikresurser samt infrastruktur på ett 

effektivare sätt.

expansion av butiksnätet

Butiksnätet ska fortsätta expandera och 

därmed ska företagets marknadsandelar 

öka. expansionen av nya butiker ska främst 

göras i köpcentra och i mindre och medel

stora städer. anledningen är att Kappahl 

historiskt sett varit mest lönsam på dessa 

platser. målet är att öka antalet butiker med 

20–25 per år. Potentialen för att etablera nya 

butiker i de nordiska länderna och Polen 

bedöms vara fortsatt god. Kappahl planerar 

dessutom att expandera verksamheten till 

ett femte land i europa. 

Fokus på expansion
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FÖränDringar i BUtiKsnätet 2006/2007

31 aug  
2006 Nya Stängda

31 aug  
2007

Sverige 130 4 3 131

Norge 81 4 1 84

Finland 36 6 – 42

Polen 13 3 1 15

Totalt 260 17 5 272
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Fortsatt investeringar i butikerna

Kappahl har genomfört omfattande 

investeringar i ombyggnader och 

 renoveringar av butiker. renoverade 

och förnyade butiker ger i allmänhet 

större besöksströmmar, ökad andel 

betalande kunder och förbättrad för

säljning per kvadratmeter. i framtids

planerna ingår att Kappahls butiker i 

genomsnitt ska förnyas vart femte 

till vart sjunde år. i butiker med de 

allra bästa lägena görs uppfräsch

ningar mer frekvent för att behålla 

konkurrenskraften.

Försäljningsökning 

För Kappahl är det viktigt att öka 

 försäljningen i befintliga butiker. Detta 

mål uppnåddes under 2006/2007 då för

säljningen i jämförbara butiker ökade med 

3,6 procent. till de aktiviteter som bidrar till 

ökad försäljning hör uppgradering av buti

kerna, marknadsföring, förbättrad butiks

layout och varuvisning samt utveckling av 

produktmixen.

Skalfördelar ger förbättrad lönsamhet

när butiksnätet expanderas drar Kappahl 

nytta av stordriftsfördelar i den existerande 

strukturen. Företagets centrala funktioner 

är dimensionerade för att klara en sådan 

expansion. Det gör att kostnaderna för att 

driva butiksnätet inte ökar i samma takt 

som försäljningen.

Mål och måluppfyllelse

Kappahls styrelse har fastställt operativa 

och finansiella mål för koncernen.

operativa mål

• antalet butiker ska framgent öka med  

20–25 stycken per år.

• rörelsemarginalen ska vara 12 procent 

över en konjunkturcykel med ett minimum 

på 10 procent.

Under 2006/2007 etablerade Kappahl 

17 nya butiker och fem stängdes. rörelse

marginalen uppgick till 13,8 procent. 

Finansiella mål

•  Den räntebärande nettoskulden ska inte 

annat än tillfälligt överstiga tre gånger 

eBitDa. Per den 31 augusti 2007 var den 

räntebärande nettoskulden 1,7 (2,3) 

gånger eBitDa.

•  räntetäckningsgraden ska överstiga 

fem gånger. räntetäckningsgraden 

 uppgick till 6,61 (4,71) gånger, per den 

31 augusti 2007.

•  soliditeten ska överstiga 20 procent vid 

utgången av räkenskapsåret 2007/2008. 

Per den 31 augusti 2007 var soliditeten 

28,0 (14,3) procent.

Utdelningspolicy 

Kappahl har under det gångna räkenskaps

året höjt utdelningsmålet till 70–100 procent 

av resultatet efter betald skatt.

FÖränDringar i BUtiKsnätet 2006/2007

31 aug  
2006 Nya Stängda

31 aug  
2007

Sverige 130 4 3 131

Norge 81 4 1 84

Finland 36 6 – 42

Polen 13 3 1 15

Totalt 260 17 5 272
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Värdekedjan

VärDeKeDJan

i Kappahls affärsmodell ligger att ha kontroll 

över hela värdekedjan – från design och hela 

vägen till försäljning i butik. modellen för 

design, inköp, leverans och anskaffning, 

kvalitetskontroll, distribution och försäljning 

är integrerad. Det gör det möjligt att arbeta 

med öppna orderböcker, vilket innebär att 

Kappahl kan ändra designen in i det sista 

för att anpassa plaggen till förändringar i 

modet. ansvaret för att ta fram kommersiellt 

gångbara kollektioner vilar på ett team med 

inriktning mot delar av dam, respektive barn 

och herrsortimentet. i teamen ingår desig

ners, inköpare, produkttekniker, assistenter 

och en ekonom. Produkterna utvecklas för 

fyra säsongskollektioner per år som sedan 

delas in i ett antal serier och teman. teamen 

arbetar med flera säsonger samtidigt – de 

designar för nästa säsong eller till och med 

två säsonger framåt samtidigt som de beva

kar hur innevarande säsongs kollektion säljer.

 Kundanpassad affärsmodell

Design Inköp Tillverkning Distribution Butiksförsäljning

VärDeKeDJan i KläDHanDeln

Kundorienterad design

Design har en central roll i Kappahl. egna designers ligger bakom 

alla de kläder och accessoarer företaget säljer – totalt cirka 30 

designers. De hämtar inspiration från många olika ställen: till 

exempel gatumodet i världsmetropoler, musikvideos, sportevene

mang, litteratur och även från internationella textilmässor och 

modevisningar. De letar i professionella modedatabaser och hos 

branschorganisationer. De fångar upp modetrender, undersöker 

kvaliteter och material och anpassar sedan det rådande modet till 

kläder som tilltalar Kappahls kunder. samtliga kollektioner stäms 

av mot varandra för att säkerställa ett tydligt erbjudande och över

ensstämmelse med Kappahls varumärke. Designinriktningen, 

som är kundorienterad snarare än produktorienterad, är viktig för 

att förstå Kappahls framgångar på senare år. Det här arbetssättet 

leder till ett bättre erbjudande när det gäller modegrad, storlekar, 

kvaliteter och pris. Det ger ökad fullprisförsäljning och därmed 

högre lönsamhet

Design
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effektiva inköp

tillsammans med Kappahls designers vilar 

ett stort ansvar på inköparna för att se till att 

det som landar på butikernas hyllor är kom

mersiellt gångbart. inköparna avgör vilka 

plagg som ska tillverkas och i vilka volymer. 

De sätter pris på plaggen och förhandlar om 

inköpspriser med stöd från inköpskontoren. 

De kan även göra förändringar i designen av 

vissa plagg, till exempel för att underlätta 

tillverkningen. inköparna ansvarar för brutto

vinsten på försäljningen av de plagg som 

teamet köper in. De följer upp varje enskilt 

plagg, från inledande design till produktion 

och ända ut i butik. Det är också deras 

ansvar att besluta om, och i så fall när, en 

produkt måste prissänkas.

Säkra kläder för trygga kunder

Kappahls kläder ska vara säkra ur  

hälso och miljösynpunkt och fria från 

 skadliga ämnen. För att bidra till en renare 

produktion kräver Kappahl att leverantö

rerna följer gällande miljölagar och att de 

dessutom uppfyller Kappahls egna krav, 

som är hårdare än nordisk lagstiftning. 

 Företaget följer också noga forskning och 

utveckling på kemikalieområdet och infor

merar sig om nya rön.

Inköp

Värdekedjan
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Noggrant kontrollerad tillverkning

Kappahl har ingen egen tillverkning, all pro

duktion sker hos utomstående företag. 

 Kappahl är inte beroende av någon enskild 

leverantör, totalt görs inköp från cirka 200 

företag. ett 30tal av producenterna levere

rar cirka 60 procent av de volymer Kappahl 

köper. Huvuddelen av inköpen görs i asien, 

cirka 70 procent av plaggen kommer där

ifrån. resterande 30 procent köps in i 

europa. anskaffningen och leveranserna 

samordnas av Kappahls leverans och 

 produktionsavdelning som har ett nära 

 samarbete med företagets inköpskontor 

i Bangladesh, Hongkong, indien, Kina, 

litauen, turkiet och Ukraina. inköpskontoren 

följer upp kvalitet och pris och hur tillverkarna 

efterlever Kappahls uppförandekod. De följer 

också upp tillverkarnas miljöarbete, letar 

nya leverantörer, övervakar varusändningar 

och administrerar exporten. Kort sagt, de 

är Kappahls förlängda arm in i viktiga 

inköpsländer.

Tillverkning

Värdekedjan

effektiv distribution 

Kappahl har på senare år gjort stora investeringar för att effektivisera 

varuflödet. idag är den kostnadseffektiva distributionen i nivå med de 

bästa i branschen. målet är rätt produkt i rätt butik i rätt tid och i rätt 

kvantitet för att på så sätt maximera försäljningen. För lite eller för tidigt 

levererade varor innebär tappad försäljning. För många eller för sent 

levererade kan tvinga fram prissänkningar. Vid huvudkontoret i mölndal 

utanför göteborg ligger koncernens distributionscentral. Den är modern

ast i norra europa och i stort sett helt automatiserad. Varje år passerar 

här över 50 miljoner plagg, men kapaciteten kan ökas till cirka 100 miljo

ner plagg genom mindre tilläggsinvesteringar. 

De flesta transporterna från tillverkningslandet sker med båt av kost

nads och miljöskäl. Flygtransporter används om det är affärsmässigt 

nödvändigt. De flesta varorna går direkt ut till butik och redan på tillverk

ningsorten förses leveranserna med streckkoder enligt elektroniska 

packlistor. Butikerna får påfyllning tre till fyra gånger per vecka, eller ännu 

oftare om försäljningen så kräver. lagerytan i Kappahls butiker är liten 

eftersom butiksytan primärt ska utnyttjas till försäljning. allokeringssyste

men förfinas hela tiden och hanterar idag kvantiteter, timing, storlekar och 

färger samt klimatet i de regioner där butikerna finns. Varustyrning är cen

traliserad och sköts från mölndal för samtliga marknader. Det ökar effekti

viteten, förbättrar rutinerna och minskar andelen varor som reas, vilket 

höjer lönsamheten.

Distribution
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Butikerna är självklara knutpunkter i 

 Kappahls verksamhet. Här sker mötet med 

kunderna och här länkas idéer, koncept, 

service och produkter ihop till attraktiva och 

konkurrenskraftiga erbjudanden. Butiksnätet 

omfattar 272 butiker i fyra länder. Varje år 

besöker cirka 100 miljoner människor dessa 

butiker. att expandera ännu mer är ett viktigt 

mål och siktet är främst inställt på nya butiker 

i shoppingcentra och i mindre och medel

stora städer. Under 2006/2007 etablerade 

Kappahl 17 nya butiker.

Kundförståelse i centrum

en spännande butikssatsning har gällt 

varuvisningen, som innebär att plaggen 

exponeras på ett mer säljande sätt där kol

lektionerna kommer mer i förgrunden. På så 

sätt blir det lättare för kunden att hitta och 

matcha olika plagg. De nya riktlinjerna har 

införts på samtliga damavdelningar i alla län

der. särskilda manualer hjälper butikerna att 

förverkliga den nya inriktningen, men säkrar 

även att teman och trender exponeras på ett 

enhetligt sätt överallt. Utfallet hittills är positivt 

och de nya idéerna bakom varuvisningen ska 

i nästa steg överföras till barn och herrkläder. 

arbetet med att förädla butikskonceptet 

är ständigt pågående. med förädlingen följer 

en översyn av hela butiksmiljön, det vill säga 

provrum, kassor, arbetsytor, ljussättning och 

klädernas placering i lokalen. Det nya kon

ceptet ska göra butikerna mer attraktiva, 

tydliga och inspirerande. målet är att göra 

det enklare för kunden att fatta egna köp

beslut. Förutom att inspirera och underlätta 

ska kundens väg genom butiken även bidra 

till att flödet inne i butikerna blir snabbare 

och effektivare.

Forts.

Värdekedjan

Butiksförsäljning

VärDeKeDJan ��2 0 0 6 / 2 0 0 7  K a P Pa H l
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Förbättrad intern effektivitet 

mycket kraft läggs också på att få till enhet

liga rutiner i butikerna och på att öka erfaren

hetsutbytet mellan butiker i samma storleks

klass. ny teknik och tekniska hjälpmedel har 

bidragit till att effektiviteten höjts. Kappahl 

har ett effektivt lagersystem som hjälper till 

att hålla lämplig påfyllnadstakt av varorna, 

maximera lönsamheten och öka omsätt

ningshastigheten. lageromsättningshastig

heten följs kontinuerligt. Framsynt prissätt

ning och väl genomtänkta kampanjer bidrar 

till att en så stor andel av varorna som möj

ligt kan säljas till fullpris.

genomtänkta nyetableringar

i Kappahls långsiktiga strategi ligger att  

20–25 nya butiker etableras varje år. inför en 

nyetablering görs omfattande analyser av 

potentialen på den aktuella orten eller plat

sen. Beslutsunderlagen är många – hur stort 

upptagningsområde kan butiken få, hur ser 

konsumtionsmönstren ut, vilken åldersstruk

tur har befolkningen på orten och hur är 

konkurrenssituationen? målsättningen är att 

sprida butikerna för bästa möjliga marknads

täckning och etableringar i köpcentra priori

teras. målet är alltid ett attraktivt läge med 

bra kundströmmar. satsningarna för att hitta 

lämpliga lokaler är långsiktiga. många projekt 

har en längre planeringscykel – till exempel 

om butiken ska ligga i ett nytt köpcentra 

som håller på att byggas – men ibland kan 

etableringen också ske snabbt. om rätt 

lokal plötsligt blir ledig kan nyetableringen 

hanteras på bara några månader.  

Anpassad avveckling

På senare år har ett antal butiker avvecklats. 

skälet är oftast enkelt – lönsamheten har 

inte uppfyllt Kappahls krav. För att säkra 

kvaliteten på butiksnätet avvecklas därför 

butiker som över tiden inte lever upp till 

målen. även här är dock analysen om

 fattande och stor hänsyn tas till tänkbara 

marknadsförändringar på både kort och 

lång sikt. Översynen av butiksnätet har 

accelererat på senare år och många föränd

ringar har nu genomförts. Det gör att antalet 

avvecklingar väntas minska i framtiden.

Positiv omlokalisering

att flytta en butik kan innebära ett lyft för 

hela verksamheten. orsaken kan vara att 

butiken är för liten, att ett nytt köpcentra 

byggs eller att ett annat område i en viss 

stad bedöms ha en intressantare potential. 

omlokaliseringar kan göras när hyresavtal 

löper ut eftersom förändringar av butikens 

läge då är naturliga. resultaten visar att 

de hittills gjorda omlokaliseringarna varit 

positiva och att lönsamheten i dessa butiker 

har ökat.

renoveringar/ombyggnader

Ökad lönsamhet är också målet med de 

renoveringar och ombyggnader som regel

bundet görs. Kundens upplevelse av butiks

miljön är central när projekten planeras. 

Butiksytan anpassas löpande för att uppnå 

en optimal butiksmiljö för kunderna. Butiken 

ska kännas ljus, rymlig och behaglig, men 

också praktisk att röra sig i. Därför ersätts 

ofta trappor med rulltrappor, ny belysning 

installeras som förstärker varuvisningen och 

provrum och kassor byggs ut för att under

lätta för både kunder och personal. i snitt 

handlar det om 30 större byggprojekt per år 

i butiksnätet. Dessutom görs många mindre 

underhållsinsatser – till exempel målning och 

golvarbeten – som säkrar att butiksmiljön 

alltid håller hög klass. 

Balans i bemanningen

Bemanningen i butikerna är ett annat kärn

område. Det gäller att hitta en bra balans 

där bemanningen både tillgodoser Kappahls 

behov av låga personalkostnader och 

 kundernas förväntningar på bra service. 

Bemanningen följer variationerna i efterfrå

gan mellan olika veckodagar och säsonger. 

idag arbetar cirka 75 procent av de butiks

anställda deltid och övriga heltid.

VärDeKeDJan
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You look great är det nya begreppet som 

präglar Kappahls marknadsföringsarbete. 

sedan hösten 2006 är det den röda tråden 

som ger ett samlat och konsekvent uttryck 

i säljkampanjer, extern media, reklam, skylt

material, butiksbilder och Praktiviteter. 

You look great är en komplimang till kun

den, som visar att Kappahl är ett lyhört och 

modernt företag som förstår vad kvinnan 

och hennes familj vill ha för kläder och 

accessoarer, både till vardags och i festliga 

sammanhang. Budskapet till kunden är 

också att hon duger som hon är, och för 

den som vill förgylla vardagen kan Kappahl 

hjälpa till. You look great tar avstamp i den 

egna affärsidén, som betonar vikten av kol

lektioner som passar de flesta människor. 

Nysatsning på Tv

You look greatlanseringen innebar en 

nysatsning på tV som kommunikations

kanal för Kappahl under 2006/2007 och 

temat fick extra stor uppmärksamhet 

eftersom det fördes fram av interna

tionella storstjärnor som Dustin 

Hoffman och goldie Hawn. 

marknadsföringen är samord

nad på koncernnivå. Kam

panjerna är enhetliga i utse

ende i alla butiker. Vid varje 

ny kampanj byts kollektioner, 

 grafisk kommunikation och butiks

skyltning. även i detta arbete fungerar 

You look great som en plattform som 

håller ihop profilen, vad gäller bilder, språk, 

stil och tonläge i reklamen.

digitala kanaler allt viktigare

Butiken är Kappahls viktigaste kommunika

tionskanal. Dessutom används tryckt media, 

den egna hemsidan, tv, radio, Crmaktiviteter 

– det vill säga kortutskick, sms och email – 

samt Praktiviteter i marknadsföringen. 

De digitala medierna har med tiden blivit allt 

 viktigare för att skapa en relation till kunden 

och för att skapa trafik till butikerna. idag 

används sms och email därför allt oftare för 

att skicka personliga erbjudanden till kun

derna. Kontakten etableras bland annat 

via värvningskampanjer i butikerna, där 

 kunderna lämnar mobilnummer och e

 mailadresser. erfarenheter visar att dessa 

marknadsföringskanaler ger goda resultat. 

en annan positiv effekt är att intresset för 

 Kappahls hemsida ökar eftersom de digi

tala erbjudandena ofta har en koppling till 

denna kanal.

Hög försäljning via kundkort 

Förutom sms och email andvänds 

 Kappahls kundkort i direktmarknads

föringen. Via korten kan rätt erbjudande 

riktas till rätt kund. Kortkunderna visar 

större loljalitet och handlar för mer än 

den genomsnittliga kunden.   

Kappahls lojalitetsprogram finns på 

samtliga marknader. i sverige är med

merakortet, KF:s medlemskort, knutet till 

programmet. i norge arbetar Kappahl 

med Coop nKlkortet medan Kappahl 

Club används i Finland och Polen. Under 

2006/2007 har tillströmningen av kort

kunder varit stor.

Marknadsföring

You Look Great  
– kundens egen stil i centrum
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Den övervägande delen av dam
kläderna säljs under varumärket 
Kappahl. sortimentet är indelat i en 
välklädd och en fritidsbetonad del. 

Underkläder, natt
plagg, sockor och 
strumpbyxor, och 
under sommaren 
även badkläder.

BHkollektionen Creem består 
av modeller som passar många 
kvinnliga former och behov. Här 
ges extra stor omsorg på allt från 
material till modeller.

Xlnt är en växande kollektion och ett bra bevis på 
att det går att förena mode, funktion och rörelsefri
het. Xlntkollektionen finns från storlek 44 till 56. 

Verksamheten Dam erbjuder ett brett och 

varierat sortiment för alla tillfällen – fest, 

 välklädd vardag och ledig fritid.

Kollektionerna innehåller kompletta gar

derober från underkläder till ytterplagg och 

accessoarer. Under vårsäsongen finns 

också en större badkollektion. På damsidan 

finns även Xlnt, en koordinerad kollektion 

för de som drar en lite större storlek. målet 

är att tillfredställa många olika behov och 

smakriktningar.

Kvinnorna är Kappahls viktigaste kund

grupp och verksamheten Dam är Kappahls 

största och svarade för 2006/2007 för cirka 

57 procent av koncernens omsättning.

Fokus på kunden

Kappahl är tydliga med vem kläderna desig

nas för – kvinnan 30–50 år med familj. efter

som ingen kvinna är den andra lik, är det 

viktigt att kollektionerna varieras så att så 

många som möjligt kan hitta sin stil och 

känna sig trygga i att finna just sitt mode

plagg hos Kappahl.

mode är alltmer tillgängligt för kunder 

genom bland annat internet, bloggar, maga

sin och tv, dessutom är fler trender och stilar 

aktuella samtidigt än för bara några år sedan.

Kappahls kunder är modemedvetna och 

de ska känna sig trygga i att företaget kan 

mode. Kappahl hjälper kunderna att hitta 

plagg med färdigmatchande kombinationer.

Kappahls designers och inköpare är alltid 

”på gång” med det senaste, samtidigt som 

de är duktiga på att plocka ut de riktigt stora 

modeföreteelserna och göra dem kommer

siellt gångbara.

Det handlar om att ta tag i de rådande 

trenderna och anpassa dem till Kappahl 

kunden. timingen är också en viktig faktor 

i framgången. Det gäller att veta när tren

derna når den stora massan och när de 

avklingar. Detta är något som dagligen 

 analyseras.

Det är viktigt för Kappahls kunder att 

snabbt hitta totallösningar för sin garderob 

på ett och samma ställe. genom att erbjuda 

ett komplett topp till tåsortiment gör Kappahl 

det enkelt för kunden att handla.

Byxor – strategisk varugrupp

Under flera år har Kappahl arbetat aktivt 

med att vara ”byxbutiken” och är nu mark

nadsledande i målgruppen. Bra passform, 

hög kvalitet och varierat sortiment i kombi

nation med rätt modekänsla har utmärkt 

Kappahl. idag säljs lika många jeans som 

snygga byxor och många kunder kommer 

tillbaka för att de hittat just sin byxa.

en annan viktig varugrupp är trikå. Det är 

den starkast växande varugruppen och 

 kunden kan för en mindre summa förnya sin 

garderob. i Kappahls sortiment finns mer än 

tusen olika trikåtoppar under ett år.

Shoes – en nyhet

Under våren sjösattes en helt ny linje med 

skor. allt från söta ballerinaskor och djärva 

djurmönster till feminina sandaletter. en 

satsning som slog väl ut och som dessutom 

skapade mängder av positiv Pr i modetid

ningarna.

Soft – mjukt och bekvämt

en helt ny kollektion kläder för myskvällar 

och lediga dagar hemma känneteckar nya 

kollektionen soft, som nådde butikerna 

under våren. en kollektion av bekväma och 

mjuka material som kunden kan känna sig 

välklädd i hemma och ha på sig även om 

någon spontan besökare ringer på dörren.

Mode för olika behov och smaker
Dam

mjuka och behagliga plagg som ger 
möjlighet att vara välklädd även
under mysiga och lediga stunder.
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Kappahls Disneykollektion 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.  

lab industries är en trendig 
jeanskollektion för killar och tjejer 
mellan 7 och 14 år. 

KaXs 50–170 cl 
KaXskollektionen innehåller 
basplagg av extra hög kvali
tet som tål att användas och 
tvättas ofta. 

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. 

Verksamheten Barns målgrupp är bred och 

sträcker sig från baby upp till ”tweenis”, en 

starkt växande grupp unga som är mitt 

emellan barn och tonåring.

även om ”spontanshoppingen” ökar 

bland barnkunderna är den mesta handeln 

behovsstyrd. Därför har Kappahl ett fullsor

timent på barn, från underkläder och regn

ställ till finaste ”gåbort”kläderna och lucia

nattlinnet.

Verksamheten Barn har stärkt sin position 

på samtliga marknader och svarade under 

2006/2007 för cirka 27 procent av koncer

nens omsättning.

Tweenisar, några att räkna med!

Kappahl har alltid varit duktiga på kläder 

för barn i alla åldrar, men några som har 

fått mer tyngd i butiken det senaste året är 

tweenisarna. De är modemedvetna barn 

som själva bestämmer vad som ska inhand

las till dem.

Kappahl har idag en stark position inom 

detta segment. De större barnen vet vad de 

vill ha och det gäller att finna balansen mel

lan mode, komfort, funktion och säkerhet. 

marknaden växer eftersom föräldrarna 

 lägger mer och mer pengar på sina barn, 

speciellt skolbarnen. 

efter många år av minskade barnkullar 

föds det fler barn i norden igen. Därför är de 

små barnen en mycket viktig kundgrupp. 

Här är det dock mamman som till stor del 

påverkar vad som ska inhandlas. Under året 

har Kappahl haft stora framgångar hos de 

mindre barnen och ökat sina marknadsan

delar i flera grupper.

Brett urval av byxor

lab industries är ett av de starkaste varu

märkena, en trendig kollektion för de större 

barnen, med fokus på jeans.

Byxgruppen är viktig för Kappahl. Det är 

många gånger svårt att prova byxor på barn 

och att hitta rätt storlek. Kappahl har byxor 

för de flesta små kroppar med ett brett urval 

av olika modeller, passformar och kvaliteter.

lansering av barnskor

Under våren genomfördes en lyckad lanse

ring av barnskor. Det var tuffa tygskor och 

söta ballerinaskor. efterfrågan var stor och 

företaget har märkt ett ökat intresse för alla 

typer av accessoarer på barn.

Säkerheten är viktig

Kappahl följer den europeiska barnsäker

hetsstandarden och är även med och 

utvecklar denna standard tillsammans med 

swedish standards institute ( sis). 

Kappahl ger inte avkall på detta och 

 företagets fingertoppskänsliga designers 

lyckas med råge kombinera mode med 

högsta säkerhet.

Lekfullt mode för barn i alla åldrar
Barn
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Underkläder, strumpor samt natt och badplagg.

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

U.s. Polo association etablerades 
1890 och är det amerikanska häst
poloförbundets officiella varumärke. 
avslappnat men välklätt mode med 
kläder i klassiskt snitt för både 
arbete och fritid.

sober och välklädd look med väl
skräddade, moderna plagg som 
följer modets svängningar i färg 
och mönster. 

Herr

Verksamheten Herr erbjuder ett varierat sor

timent för såväl fest som en välklädd vardag 

och ledig fritid.

Kollektionerna innehåller koordinerade 

 sortiment från underkläder till ytterplagg. På 

vårsäsongen finns också ett badsortiment.

Verksamheten Herr svarade 2006/2007 för 

cirka 16 procent av koncernens omsättning.

Kollektioner

Kollektionerna är uppdelade i tre större 

områden. 

 – U.s. Polo association, uppdaterade fri

tidsklassiker med starka influenser från 

den amerikanska östkusten.

– madison avenue, välskräddade moderna 

plagg med tyngdpunkten på kavajer och 

skjortor.

– redwood, sköna vardagsplagg med 

fokus på jeans.

Semidressat mode

Under året har det semidressade modet fått 

fäste. Fritidskläder blandas gärna med kavajer, 

eller en snygg skjorta till en stickad tröja 

istället för en kavaj.

Kappahl har med mycket gott resultat sat

sat mer än tidigare på stickat och skjortor.

Hjälper kunden välja

män köper också fler plagg åt gången, 

 därför är det viktigt med ett koordinerat 

 sortiment som hjälper kunden att välja.

De flesta män behovsköper dessutom 

sina kläder, alltså närmare användningstill

fället. Detta innebär att herrkläderna börjar 

säljas lite senare in på säsongen och 

avslutas senare.

Stort sortiment byxor

Kappahl har stärkt sin position på jeans och 

har ett stort sortiment. ett brett urval av stor

lekar, passformar och modeller gör att kun

den gärna återkommer.

Skjortor – fritid i fokus

Under året har skjortförsäljningen ökat mar

kant och det är den mer fritidsbetonade 

skjortan som efterfrågas allra mest.

Underkläder – hög försäljning

Kappahls herrunderkläder säljs under varu

märket Body Zone. Under året har herr

underkläder utmärkt sig genom en konstant 

hög försäljning.

modegraden är hög med ett brett spektra 

av färger och mönster. Det gör att under

kläderna har attraherat män i alla åldrar.

Välkoordinerat sortiment
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Hållbar utveckling

HÅllBar UtVeCKling

att verka för en långsiktigt hållbar utveckling 

är grundläggande inom Kappahl. 1999 certi

fierades Kappahl också enligt iso 14001 och 

blev därmed den första miljöcertifierade 

modekedjan i världen. i praktiken innebär det 

att frågor om miljö och klimatpåverkan samt 

socialt ansvar är självklara delar i vardags

arbetet. Både kunder och medarbetare för

väntar sig ett tydligt ställningstagande i dessa 

frågor. genom att ta ställning – och även kon

kret redovisa vad som görs – visar företaget 

att det inte finns någon motsättning mellan 

mode och miljö, eller mellan mode och moral. 

ställningstagande handlar i mångt och 

mycket om tydliga värderingar – om att i 

grunden vilja förbättra villkoren för de män

niskor som tillverkar de cirka 50 miljoner 

plagg företaget varje år säljer. Därför är det 

viktigt att kontrollera arbetsvillkoren vid de 

fristående företag och fabriker, i asien och 

europa, där Kappahl är en av många 

köpare. lika viktigt är det att begränsa före

tagets miljöbelastning och klimatpåverkan, 

både i den interna och externa verksamheten.

Ansvar för klimatpåverkan

Klimatförändringarna är den kanske viktigaste 

miljöfrågan i samhället idag. Kappahl har 

under lång tid strävat efter att minska utsläp

pen av koldioxid. redan 1999 påbörjades 

satsningar på så kallad grön el. idag använder 

merparten av butikerna grön el och det

samma gäller huvudkontoret och Kappahls 

egen distributionscentral i mölndal, som är 

den största enskilda elförbrukaren i företaget. 

För att minska energiförbrukningen 

genomförs energisparprogram. ett annat 

miljökritiskt område gäller transporter. 

genom optimeringar av volymer och frakter 

samt styrning mot mindre miljöbelastande 

transportmedel – till exempel båt istället för 

flyg och tåg istället för lastbil – har de relativa 

utsläppen av koldioxid från transporterna 

successivt minskats. redan 1991 började 

Kappahl distribuera kläderna till det svenska 

butiksnätet med tåg. numera sker även 

transporten till norge med tåg. tågtranspor

terna för distributionen till butikerna svarar 

idag för drygt en tredjedel av transporterat 

ton per färdmedelkilometer. i göteborgs

området sker transporterna till butikerna 

med gasdriven lastbil. 

alla leverantörer måste förbinda sig att 

följa Kappahls miljö och kvalitetskrav. Före

taget gör kontroller för att säkerställa att kra

ven också efterlevs. Kappahl strävar dess

utom efter att öka andelen plagg som är 

kontrollerade och godkända av Ökotex och 

eUblomman. För att ytterligare förbättra 

miljöanpassningen görs satsning på ekolo

gisk bomull, bomull som odlas utan kemiska 

bekämpningsmedel och handelsgödsel.

Förbättrad arbetsmiljö

Kappahl äger inte några egna fabriker. Det 

gör att kontrollen och uppföljningen av för

bättringsåtgärder gentemot leverantörerna 

blir viktig. Detta arbete omfattar områden 

som arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, 

 barnarbete, löner och arbetstider och sker 

främst via Business social Compliance 

 initiative (BsCi) – ett samarbete mellan ett 

80tal företag inom framför allt detaljhandeln. 

inom en treårsperiod ska medlemmarna 

ha låtit genomföra kontroller enligt BsCi

systemet av de leverantörer som står för 2/3 

av företagets inköpsvolym. en viktig del i 

detta system är att informera och utbilda 

leverantörerna om vilka krav som ställs och 

hur de kan åstadkomma förbättringar. en 

leverantör som uppfyller BsCi:s krav kvalifi

cerar sig inför alla medlemsföretag. Det 

betyder dels att leverantörerna slipper att bli 

kontrollerad enligt olika system och uppfö

randekoder, dels att leverantörerna också 

får möjlighet till nya kundkontakter.

innan Kappahl börjar arbeta med en ny 

tillverkare – och den första ordern läggs – 

görs alltid en egen, preliminär inspektion vid 

den aktuella anläggningen. att företag gör 

inspektioner innan ett samarbete inleds är 

ovanligt i klädbranschen. om ett samarbete 

sedan etableras genomförs även en BsCi

kontroll.

Långsiktiga lösningar kring  
klimat och etik

ÖKo-TeX
Ökotex standard 
100 är det ledande 
märket för textilier 
som testats för 
skadliga ämnen. 
På www.oekotex.com  
finns utförlig information  
om Ökotex.

KAPPAHl godKäNT Av roBUr 
efter en analys av Kappahls arbete inom hållbarhet, har robur 
godkänt Kappahl som investeringsobjekt för samtliga sina etik
fonder, inklusive spjutspetsfonden etik och miljöfonden. 

eU-BloMMAN
eUblomman är en europeisk miljömärkning som 
kontrollerar hela kedjan från råvara till färdigt 
plagg. läs mer på www.blomman.nu

1,6 MiljoNerKlUBBeN
Kappahl främjar forsk
ning inom hjärt och 
lungsjukdomar genom 
att stödja 1,6 miljoner
klubben.
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Kvalitet och säkerhet

Prisvärda produkter är ett nyckelbegrepp 

inom Kappahl, som innebär rätt kvalitet till 

rätt pris. tyger och hela plagg testas bland 

annat kring färghärdighet, krympning och 

torrfällning. Kontroller görs dessutom för att 

säkerställa att produkterna lever upp till 

Kappahls krav gällande kemikalier. säker

heten är också betydelsefull, inte minst när 

gäller det barnkläder. Kappahl medverkar 

aktivt i den branschorganisation som utar

betar riktlinjer för barnkläder. 

Stödja kvinnors välbefinnande 

sponsringen inom Kappahl inriktas på lång

siktiga projekt med tydliga mål inom human 

och miljöområdet. Hit räknas Hungerprojek

tet, där målet är att minska hungern i värl

den genom att hjälpa utsatta människor i 

utvecklingsländer att själva förbättra sin situ

ation. Detta samarbete inleddes 2004. 

För att stödja barn och ungdomar som 

utsätts för mobbing och olika former av 

övergrepp sponsras Barnens rätt i samhället 

(Bris) i sverige, röda Korset i norge och 

rädda Barnen i Finland. Kappahl skänker 

också kläder – eller ger annat stöd – till 

lokala hjälporganisationer med gott 

renommé på alla marknader där företaget 

har verksamhet. Denna typ av stöd går till 

exempel till erikshjälpen i sverige, barnhem 

i litauen och skolor för gatubarn i Bangla

desh. 

Det senaste projektet avser 1,6 miljoner

klubben – en organisation som vill uppmärk

samma kvinnors hälsa och stödjer forskning 

inom hjärt och lungsjukdomar.
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Medarbetare

meDarBetare

alla medarbetare i Kappahl ska kunna växa 

och utvecklas i sina respektive yrkesroller. 

att skapa trivsel, entusiasm och utveckling 

är därför grundläggande. genom den årliga 

attitydmätningen, som riktar sig till alla 

Kappahls anställda, fångas attityder och 

synpunkter som sedan ligger till grund för 

fortsatt utvecklingsarbete. lika viktigt är det 

att erbjuda verksamhetsanpassade utbild

nings och  kompetenssatsningar som – på 

en och samma gång – ökar medarbetarnas 

engagemang och företagets konkurrenskraft.

värderingarna styr

inom Kappahl finns drygt 300 olika arbets

platser och ungefär 3 800 medarbetare. 

Butiksnätet är omfattande, vilket innebär att 

en stor del av arbetet med kompetens och 

medarbetarutveckling är decentraliserat.  

Det gör samtidigt att butikschefen blir en 

nyckelperson i detta arbete – en person 

som själv tycker om att utvecklas, men som 

också trivs med att få andra att växa. i denna 

roll har Kappahls butikschefer aktivt stöd 

från koncernen, som ger råd, riktlinjer och 

konkreta hjälpmedel i utvecklingsarbetet. 

Värdegrunden för all kompetensutveck

ling finns i affärskulturen. Den sammanfattas 

med orden våga vilja vinna, enkelhet, tydlig

het och tempo och synliggörs i organisatio

nen via bland annat interna kommunikations

kanaler och koncerngemensamma utbild

ningar. Våga vilja vinna innebär att Kappahl 

måste fortsätta att jobba hårt för att ligga 

steget före konkurrenterna. Det uppnås 

genom enkelhet i vardagsarbetet, men 

också via tydlighet, där målen alltid är klara 

och begripligt formulerade. sedan behövs 

det även tempo som säkerställer att beslut 

och insatser ger snabba resultat så att 

Kappahl kan ligga steget före konkurren

terna.

som en del av personalarbetet har 

 Kappahl även formulerat fem vägar till fram

gång. De fem vägarna ska prägla aktivite

terna inom områden som rekrytering, utbild

ning samt karriär och ledarutveckling. till

sammans ska de bidra till att göra koncer

nen starkare och mer konkurrenskraftig, 

men också till att Kappahl har medarbetare 

som trivs och utvecklas.

De fem vägarna beskriver vad företaget 

måste vara bra på och sammanfattas på 

 följande sätt:

• attrahera medarbetare 

• skapa engagemang 

• Utveckla kompetens

• leda väl  

• Förbättra–Förnya

Största utbildningssatsningen

Under 2006/2007 genomförde Kappahl sin 

största utbildningssatsning någonsin, som 

låg helt i linje med de fem vägarna till fram

gång. i alla länder samlades säljpersonalen 

till en gemensam utbildningsdag, som 

omfattade närmare 3 000 personer. nyckel

orden var inspiration, arbetsglädje och egen 

utveckling. målet var att alla säljarna skulle 

känna hur viktiga de är, hur de kan påverka 

sin egen situation och även möta kundernas 

förväntningar på bästa sätt. 

andra exempel på kompetensutveckling 

är Kappahls butikschefsutbildning, som 

cirka 20 medarbetare deltar i varje år. sats

ningen på denna typ av internrekrytering är 

viktig och innebär att potentialen i företaget 

tillvaratas på ett bra sätt. Utfallet är mycket 

gott och cirka 70 procent av dem som 

genomfört utbildningen går också vidare i 

karriären och blir butikschefer. Kursen varvar 

teori med praktikuppgifter, som genomförs 

tillsammans med en mentor på den egna 

arbetsplatsen. 

Chefer och nyckelpersoner på Kappahls 

olika kontor erbjuds också en särskild ledar

skapsutbildning. Den bidrar till att säkra den 

långsiktiga ledarförsörjningen, men stärker 

också de interna nätverken i företaget. Kur

sen – som omfattar bland annat ledarskap, 

kommunikation och praktisk affärssimule

ring – genomfördes 2006/2007 och hade då 

19 deltagare.  

Det finns flera olika specialistutbildningar 

i koncernen. Dekoratörer och inköpare 

erbjuds särskilda program. i flertalet kurser 

kombineras Kappahls egna specialister 

med externa lärare och handledare. Vid 

behov kan personliga, skräddarsydda 

utbildningsprogram dessutom erbjudas 

utvalda nyckelmedarbetare. 

Bejakar mångfald

mode är ett gränslöst fenomen, som finns i 

de flesta kulturer och samhällen. På samma 

sätt som modet bejakar ett gränsöverskri

dande ska också Kappahls arbetsplatser 

kännetecknas av öppenhet, tolerans och 

mångfald. Det finns idag många olika natio

naliteter i företaget. Denna blandning är vik

tig eftersom Kappahl då blir en spegling av 

Med sikte på utveckling
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samhället och av kunderna. mångfald är 

därtill en positiv egenskap som rätt hanterat 

kan göra företag och arbetsplatser mer kre

ativa och förändringsbenägna, det vill säga 

när olika idéer, synsätt och erfarenheter kan 

korsbefrukta varandra.  

Ömsesidiga kontakter med skolor och 

universitet kan också ge nya impulser. 

 Kappahl har en långtgående samverkan på 

detta område, främst med koppling till han

del och design. ett stort antal praktikanter 

söker sig varje år till företaget. Detta sam

arbete hjälper till att profilera företaget som 

arbetsplats, men gör också att den egna 

organisationen kan influeras av nya, unga 

idéer i stort och smått.

2�
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Kappahlaktien är sedan den 23 februari 

2006 noterad på omX nordiska börs stock

holm, medelstora bolag. en handelspost 

består av 100 aktier. Kappahlaktien ingår i 

stockholmsbörsens index för sällanköpsva

ror, omX stockholm Consumer Discretionary.

Per den 31 augusti 2007 uppgick aktie

kapitalet i Kappahl till 10 720 000 kronor 

fördelat på 75 040 000 aktier. röstvärdet är 

en röst per aktie. samtliga aktier äger lika 

rätt till andel av Kappahls tillgångar och 

resultat.

Börsutveckling och handel

Från räkenskapsårets början till den 31 

augusti 2007 steg Kappahlaktien med 38,5 

procent. Det kan jämföras med stockholms

börsen (siX generalindex) som under perio

den steg med 21,6 procent. omX stock

holm Consumer Discretionary steg under 

samma peiod med 27,5 procent. Högsta 

betalkurs var 85,75 kronor den 11 juni 2007 

och lägsta betalkurs var 45,60 kronor den 

1 september 2006. Vid utgången av räken

skapsåret var Kappahls börsvärde mseK 

4 859 och p/etalet beräknat på årets vinst 

var 7,4.

Under perioden den 1 september 2006 till 

den 31 augusti 2007 omsattes totalt 120,6 

miljoner Kappahlaktier till ett värde av 8,4 

miljarder kronor. Detta innebär att varje aktie 

omsatts 1,6 gånger under året, vilket mot

svarar en omsättning på i genomsnitt 

478 000 aktier per dag.

ägarstruktur

Kappahl hade 8 769 aktieägare den 31 

augusti 2007. största ägare är Pegatro 

 limited, med ett ägande som uppgick till 

30 procent, som till lika delar kontrolleras 

av Kappahls VD Christian W. Jansson och 

 styrelseledamoten Paul Frankenius.

av aktieägarna äger cirka 17,5 procent 

fler än 1 000 aktier. aktieinnehavet registre

rat på företag och institutionella ägare upp

gick till cirka 90,7 procent och innehav 

registrerat på utländska adresser var cirka 

64,1 procent. 

Utdelning

styrelsen föreslår årsstämman 2007 en 

utdelning om 5,00 (2,50) kronor per aktie för 

verksamhetsåret 2006/2007.

Aktiemarknadsinformation

Kappahls information till aktiemarknaden 

och aktieägarna ska präglas av korrekthet, 

relevans, öppenhet och snabbhet.

Kappahls pressmeddelanden, kvartals

rapporter och årsredovisningar finns till

gängliga på www.kappahl.com/ir. Där finns 

även ytterligare information om bolaget, den 

finansiella utvecklingen och aktien samt 

möjlighet att prenumerera på information 

från Kappahl.

KappAhl-aktien

Fördubblad utdelning föreslås

NycKelTAl 
per den 31 augusti 2007  
seK om ej annat anges  

Aktierelaterade nyckeltal

Vinst/aktie 8,78

eget kapital/aktie 11,86

Kassaflöde från löpande  

verksamhet/aktie 8,89

Utdelning/aktie (föreslagen) 5,00

Utdelningsandel, % 95,0

Kursrelaterade data

Börskurs 64,75

Börsvärde, mseK 4 859

P/etal, ggr 7,4

Direktavkastning, % 7,7

Kurs/eget kapital, % 546

Antal aktier

Vid verksamhetsårets slut 75 040 000

genomsnittligt 75 040 000

FÖrDelning ägarstrUKtUr, 
 aKtieinneHaV

Män KvinnorJuridiska

KaPPaHlaKtien
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ägArSTorleKSFÖrdelNiNg

innehav Antal aktieägare Antal aktier innehav, %

1–500 6 003 1 105 522 1,47

501–1 000 1 230 1 105 662 1,47

1 001–5 000 1 099 2 698 703 3,60

5 001–10 000 180 1 422 390 1,90

10 001–15 000 46 605 899 0,81

15 001–20 000 29 538 283 0,72

20 001– 182 67 563 541 90,03

Summa 8 769 75 040 000 100,00
 

geograFisK FÖrDelning,  
aKtieinneHaV

Sverige
USA

Övriga Norden
Övriga Världen

Övriga Europa

de Tio STÖrSTA ägArNA

Namn Antal aktier röster, %

Pegatro limited 22 511 000 30

morgan stanley & Co inc, 
W9 3 686 899 4,91

state street Bank 2 640 765 3,52

Fortis Banque 
 luxembourg s.a. 2 387 845 3,18

nordea fonder inkl 
 luxemburg 2 295 195 3,06

seB investment 
 management 1 894 900 2,53

swedbank robur Fonder 1 862 381 2,48

svenska Handelsbanken 
Clients aCC:3 1 819 800 2,43

Catella Fondförvaltning 1 777 000 2,37

Us residents omnibus 
lending a/C 1 758 260 2,34
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styrelsen och verkställande direktören i kappahl holding aB (publ), 

organisationsnummer 556661-2312, med säte i mölndal, avger här-

med årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 

1 september 2006 till 31 augusti 2007.

Koncernen

koncernen är verksam inom detaljhandel för försäljning av dam-, 

barn- och herrkläder. i koncernen ingår förutom moderbolaget 

 kappahl holding aB (publ) det helägda bolaget kappahl sverige 

aB, försäljningsbolag i norge, Finland och polen samt ett inköps-

bolag i kina. 

koncernen har dessutom kontor i Turkiet, litauen, Ukraina, 

 Bangladesh och indien. 

kappahl sverige aB samt försäljningsbolagen i norge, Finland 

och polen ansvarar för butiksförsäljningen i respektive land. en 

 fullständig förteckning över koncernbolagen finns i not 28. 

kappahl holding aB (publ) koncernen hade vid ingången av 

räkenskapsåret 2006/2007 260 butiker och vid årets slut 272 buti-

ker. Under året öppnades sjutton nya butiker och fem stängdes. 

Bolaget i kina har till uppgift att söka nya leverantörskontakter 

samt ansvara för produktions- och leveransbevakning i Fjärran Öst-

ern. verksamheten hos kontoren utgörs av inköpsstöd och kvalitets-

kontroll på respektive marknad. 

Antal butiker per land

 2007-08-31 2006-08-31 2005-08-31 2004-08-31 2004-12-31

sverige 131 130 125   122   124   
norge 84 81 74   72   72   
Finland 42 36 32   30   30   
polen 15 13 11   9   9   
Totalt 272 260 242   233   235   

genom ett finansiellt leasingavtal hyr koncernen huvudkontorsbygg-

naden i mölndal samt den distributionscentral i mölndal, där koncer-

nens alla kläder hanteras och fördelas inför transporten till respektive 

butik. 

Moderbolaget

moderbolaget tillhandahåller vissa koncerngemensamma tjänster. 

Ägarförhållanden

kappahl holding aB:s (publ) tio största ägare per 2007-08-31 

 fördelar sig enligt följande:

 Antal aktier
Andel av aktier  
och röster i %

pegatro limited *) 22 511 000 30,00
morgan stanley & Co inc, W9 3 686 899 4,91
state street Bank 2 640 765 3,52
Fortis Banque luxembourg s.a. 2 387 845 3,18
nordea fonder inkl luxemburg 2 295 195 3,06 
seB investment management 1 894 900 2,53
swedbank robur Fonder 1 862 381 2,48
svenska handelsbanken Clients aCC:3 1 819 800 2,43
Catella Fondförvaltning 1 777 000 2,37
Us residents omnibus lending a/C 1 758 260 2,34
Övriga ägare 32 405 955 43,18
Totalt 75 040 000 100,00

*) se not 27 

Räkenskapsårets resultat och väsentliga händelser

Resultat – Koncernen

Nettoomsättning och bruttoresultat

kappahls nettoomsättning (exklusive moms) under räkenskapsåret 

uppgick till msek 4 473 (4 217), en ökning med 6,1 procent jämfört 

med föregående räkenskapsår. Ökningen består effekten av nya och 

stängda butiker 3,9 procent, utvecklingen på jämförbara butiker 3,6 

procent samt omräkningsdifferenser i utländsk valuta (främst nok)  

–1,4 procent. i föregående års försäljning ingår kosmetik med 

msek 38. den totala försäljningsutvecklingen förklaras främst av att 

 kappahl under räkenskapsåret har haft 12 fler butiker öppna samt 

mycket god utveckling även i jämförbara butiker. 

Förvaltningsberättelse
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Bruttoresultatet uppgick till msek 2 735 (2 540), vilket motsvarar 

en bruttomarginal på 61,1 procent (60,2). kappahl stärker därmed 

bruttomarginalen ytterligare jämfört med närmast föregående år. de 

viktigaste faktorerna bakom den höga bruttomarginalen är förbätt-

rade inköp och god lagerdisciplin. 

Rörelseresultat

Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick totalt till 

msek 2 126 (2 010), vilket innebär att ökningen av kostnaderna är 

lägre än försäljningsökningen och därmed bidrar ytterligare till resul-

tatförbättringen.

 Övriga rörelseintäkter (msek 15,9) avser försäljning av två butiks-

lägen och som övriga rörelsekostnader (msek 6,5) redovisas kost-

naderna i samband med erbjudandet om förvärv av aktierna i aB 

lindex (publ), se vidare under rubriken händelser efter räkenskaps-

årets utgång.

koncernens rörelseresultat för räkenskapsåret uppgår till 

msek 618 (530), en ökning med 16,6 procent. rörelsemarginalen 

uppgick till 13,8 procent (12,6). 

Skatter

i årets skatter i koncernens resultaträkning ingår en positiv engångs-

effekt från bolagsförvärv om msek 269. se även not 9 och not 30.

Butiksnät och expansion

Under räkenskapsåret har 17 nya butiker öppnats, fyra i sverige res-

pektive norge, sex i Finland och tre i polen. Tre butiker i sverige och 

en i norge respektive polen har stängts under samma period. i slutet 

av räkenskapsåret uppgick det totala antalet butiker till 272 (260). av 

dessa finns 131 i sverige, 84 i norge, 42 i Finland samt 15 i polen.

expansionstakten kommer att fortsätta öka. För det kommande 

verksamhetsåret har expansionsmålet höjts till att omfatta 20 till 25 

nya butiker. per den 31 augusti i år finns kontrakt på 33 nya butiker. 

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 valuta-

säkras. dessutom valutasäkras varuinköpen i koncernen inklusive 

kommande varuflöden med tre till nio månaders framförhållning. 

valutasäkringen sker med terminer och optioner. en väsentlig del av 

koncernens varuinköp görs i Usd, vilket medför känslighet för för-

ändringar i dollarkursen. Ytterligare information finns i not 23.

Finansiering

all finansiering och placering av pengar sker via kappahl holding aB 

(publ). likvida medel i kappahl holding-koncernen uppgick den 31 

augusti 2007 till msek 60 jämfört med msek 72 den 31 augusti 

2006. 

Bolagets finansiering utgörs huvudsakligen av banklån.

Resultat – Moderbolaget

moderbolagets omsättning var under perioden msek 7 (15) och 

resultatet efter finansiella poster msek 525 (–106).  

Väsentliga händelser

Marknaden

Under räkenskapsåret har norden haft en fortsatt 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 har dessutom skattesänkningar 

bidragit till att öka konsumtionen. kappahl innehar fortsatt en stark 

ställning som en av de ledande aktörerna på den nordiska klädmark-

naden. 

kappahls framgång bygger på förmågan att sälja prisvärt mode 

för många människor. i kappahls kunderbjudande är kvinnor i åldern 

30–50 år med familj i fokus. det är i denna kategori som de mest 

trogna kunderna under en lång följd av år har funnits. Under det 

senaste året har arbetet fortsatt med att anpassa erbjudanden till 

denna primära kundgrupp. marknadsföringssatsningen You look 

great har varit en bidragande orsak till den fortsatt positiva försälj-

ningsutvecklingen. 

Under räkenskapsåret har kappahl fortsatt arbetet med att sänka 

inköpspriserna. det har lett till ytterligare förstärkning av bruttomar-

ginalen. detta är en nödvändighet både för att kunna ge kunderna 

ett bra erbjudande och för att säkra en långsiktigt stark ekonomi i 

koncernen.
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Investeringar

Koncernen

Årets nettoinvesteringar uppgår till msek 276 (237). huvuddelen av 

detta avser investeringar i 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 koncer-

nens långsiktiga intjäningsförmåga.

av de totala investeringarna avser msek 54 förvärvet av två 

bolag, som under räkenskapsåret fusionerats in i det förvärvande 

bolaget, se vidare not 30.

Moderföretaget

inga investeringar har gjorts under året i kappahl holding aB (publ). 

Utländska kontor 

koncernen har ett antal kontor i utlandet för inköpsstödjande verk-

samhet. kontoren i litauen och Turkiet tillhör kappahl sverige aB 

medan kontoren i kina, Bangladesh och indien tillhör kappahl Far 

east ltd.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

den privata konsumtionen förväntas fortsätta öka under det kom-

mande året. Utvecklingen av den privata konsumtionen är en viktig 

faktor för kappahl liksom för detaljhandeln i stort. samtidigt är det 

viktigt att ha kontroll på inköpspriser och att kunderna tycker om 

sortimentet. koncernen har också en målsättning om att öppna  

20–25 nya butiker per år. sammantaget bedöms förutsättningarna 

vara goda för ett fortsatt bra resultat i koncernen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

kappahl är utsatt för en mängd risker, såväl rörande den egna verk-

samheten som mer generellt tillhörande branschen. dessa risker kan 

i sin tur delas upp i verksamhetsrelaterade eller operativa risker res-

pektive i finansiella risker. de finansiella riskerna och hanteringen av 

dessa redovisas mer utförligt i not 23. hanteringen av risker beskrivs 

dessutom i bolagsstyrningsrapporten, sidan 64, under rubriken 

”rapport om intern kontroll”.

nedan beskrivs de största risk- och osäkerhetsområdena som 

identifierats samt kortfattat hur kappahl arbetar med respektive risk-

område.

Konkurrensen bland modekedjor

Branschen präglas av en intensiv konkurrens både avseende sorti-

ment och marknader. Främsta konkurrenter är bland annat hennes 

& mauritz, lindex, dressman, Cubus och seppälä, varuhus, post-

orderföretag och internethandel inom försäljning av kläder till kvinnor, 

barn och män samt av accessoarer. konkurrens sker även om bra 

butikslägen och förmånliga hyresvillkor för dessa. såväl nordiska 

som internationella konkurrenter kan ha större finansiella, marknads-

förings- och andra resurser. de kan därmed ha bättre förutsättningar 

att anpassa sig efter kundefterfrågan, avsätta mer resurser till mark-

nadsföring och design av produkter och butiker samt uppnå större 

varumärkeskännedom. den alltmer ökande konkurrensen kan leda 

till prispress och minskande marknadsandelar. kappahl arbetar med 

fokus på att tydliggöra koncept och marknadsposition genom en väl 

definierad målgrupp i kombination med ett tydligt budskap, vilket 

bedöms vara en väsentlig konkurrensfördel.

Modetrender

kappahls framgång är beroende av förmågan att identifiera och 

anpassa sig till de ständigt skiftande modetrenderna och kundönske-

målen och att i rätt tid ta fram nya och attraktiva produkter. produk-

terna måste också locka en bred krets av kunder, vars uppfattning 

om modet inte kan förutses med säkerhet. om konsumenttrender 

missbedöms eller företaget inte lyckas sälja befintliga produkter kan 

det leda till överskottslager av vissa produkter, prissänkningar och 

förlorade säljmöjligheter. varumärket kan ta skada om kunder upp-

fattar att kappahl inte kan erbjuda produkter som av kunderna upp-

levs som moderiktiga. genom att rekrytera duktiga designers och 

inköpare, vilka kontinuerligt arbetar med att förstå och förutse tren-

derna i kombination med att företaget arbetar med en kundorienterad 

affärsmodell där kundens inköpsmönster och beteenden kontinuerligt 

analyseras, finns högsta medvetenhet om detta centrala riskområde.
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Handelsrestriktioner

drygt två tredjedelar av kappahls produkter har köpts från asien 

och resterande från europa. eventuella handelsrestriktioner, däri-

bland tulltariffer, skyddsåtgärder eller kvoter för kläder och accesso-

arer, såsom åtgärderna som infördes till följd av den återkommande 

tvisten mellan eU och kina om import av klädprodukter, kan få effek-

ter som påverkar kostnader eller tillgången på produkter och inne-

bära att inköpsrutiner måste ändras. det går inte att förutse om 

något av länderna där kläder och accessoarer tillverkas, för närva-

rande eller i framtiden kommer att bli föremål för ytterligare handels-

restriktioner. inte heller går det att förutse sannolikheten för att det 

ska kunna inträffa och i så fall effekterna därav.

Uppgradering och expansion av butiksnätet kräver betydande 

investeringar

kappahl investerar kontinuerligt i befintliga butiker för att stödja de 

långsiktiga, strategiska målen. dessa investeringar varierar från min-

dre renoveringar till stora uppgraderingar. koncernen befinner sig 

just nu i en intensiv fas med betydande uppgraderingar av butiks-

nätet. strategin omfattar även expansion av butiksnätet på samtliga 

fyra geografiska marknader. Uppgraderingar och utbyggnader krä-

ver avsevärda investeringar och ledningsresurser. det finns ingen 

garanti för att investeringarna kommer att generera tillräcklig avkast-

ning för att täcka investeringarna.

Butiksexpansionen

kappahls strategi omfattar en kraftig butiksexpansion och det fram-

tida resultatet är delvis beroende av förmågan att öka försäljningen i 

befintliga butiker, att öppna nya butiker och att utveckla nya butiks-

koncept. möjligheterna att öppna nya butiker och att uppgradera 

och bygga ut befintliga butiker är beroende av ett flertal faktorer, 

varav vissa ligger utanför företagets kontroll. Framförallt avses då 

 tillgången på nya lägen på utvalda marknader, lägen i närheten av 

befintliga butiker och villkoren i hyresavtalen. om nya butiker inte 

öppnas eller om utbyggnationer och uppgraderingar av befintliga 

butiker inte sker i tillräcklig takt kan det inverka negativt på förmågan 

att öka marknadsandelar och försäljning. Även om ingångna hyres-

avtal för butikerna normalt brukar vara långsiktiga kan det hända att 

avtal löper ut och att de inte kan förnyas till godtagbara villkor eller 

överhuvudtaget. omlokaliseringar eller utbyggnationer och uppgra-

deringar kan dessutom medföra perioder med lägre försäljning. alla 

dessa faktorer kan inverka väsentligt på vald strategi och verksamhet.

Intressenters efterlevnad av anställnings- och övriga lagar

koncernen tillverkar samtliga kläder och accessoarer hos fristående 

producenter i asien, europa och övriga världen. det ökar expone-

ringen för politiska och ekonomiska förhållanden och restriktioner i 

dessa områden samt för en mängd frågeställningar rörande lokala 

affärs- och anställningspraxis. om externa producenter överträder 

lagar, regler eller normer eller avviker från exempelvis arbetsförhål-

landen som betraktas som etiska inom eU eller internationella 

arbetsnormer, kan det allvarligt skada kappahls varumärke och all-

männa anseende. Även om kappahl beslutat om en uppförandekod 

för fristående leverantörer kan kontroll inte ske av samtliga deras 

handlingar och därför inte lämna några garantier för att de driver sin 

verksamhet enligt etiska arbetsnormer.

Reklam och annonsering

kappahl är beroende av marknadsföring för att öka försäljningsvoly-

mer samt bibehålla och förbättra varumärkets styrka. Framtida 

marknadssatsningar kan vara kostsamma och resulterar eventuellt 

inte i ökad försäljning. om större annonskampanjer genomförs som 

inte medför intäkter, kombinerat med möjlig negativ inverkan på 

varumärket och förlust av marknadsandelar, kan detta försämra 

intäkterna och därmed påverka verksamheten negativt.

Distributionscentralen 

samtliga kläder som säljs av kappahl passerar igenom distribu-

tionscentralen i mölndal. om den eller dess utrustning skulle skadas 

eller behöva stängas kan företaget få svårighet i leveranserna till 

butikerna. om dessa förhållanden inte kan åtgärdas snabbt och 

kostnadseffektivt kan det skada verksamheten. Försäkringar finns 

för egendom och produktionsavbrott men det finns inte några 

garantier för att sådana belopp är tillräckliga eller kan återvinnas helt.

Skydd av varumärke eller inblandning i tvister

kappahl har som policy att registrera och skydda sina varumärken 

och namn i de jurisdiktioner koncernen verkar inom. det finns dock 
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inga garantier för att åtgärderna är tillräckliga för att skydda varu-

märken och egendom. dessutom kan otilllåten användning av varu-

märken på piratkopior, eller efterliknande av kappahls butiker, skada 

bolagets image och anseende. 

dessutom tenderar modedesigners att följa samma trender och 

egen design kan påminna om andra designers och butikers design. 

det kan därför bli aktuellt att designers, butiker och tredje man häv-

dar att kappahls produkter gör intrång i deras immateriella rättig-

heter. Även om kappahl inte är involverat i någon sådan rättspro-

cess för närvarande, finns det inga garantier för att sådana anspråk 

inte kommer att riktas mot bolaget i framtiden.

dessa faktorer kan innebära väsentliga kostnader och riskera att 

påverka företagets anseende.

Informationssystem och informationssäkerhet

kappahl är beroende av informationssystem för att styra varuflödet 

från inköp till att sälja i butik samt för att sammanställa operativ och 

statistisk information. riskerna omfattar såväl ändamålsenligheten i 

befintliga system som säkerställandet av verksamhetskänslig infor-

mation. varje längre avbrott eller bristande funktionalitet i informa-

tionssystemen kan medföra att viktig information går förlorad eller att 

åtgärder blir försenade, framförallt om problem uppstår under hög-

säsong, exempelvis under julhandeln.

Befintlig systemstruktur utvärderas därför löpande i syfte att 

säkerställa att informationssystemen ställer de krav som verksam-

heten har. dessutom finns ett högt fokus på säkerställande av infor-

mationssäkerhet i samtliga väsentliga delar inom koncernen.

Förändringar i konjunkturläget

Branschen som kappahl verkar inom, påverkas av förändringar i 

den allmänna konjunkturen, vilket får effekt på den totala efterfrågan 

och därmed på konsumtionsnivån. konsumtionsmönstren påverkas 

av en mängd allmänna faktorer utanför bolagets kontroll, bland 

annat allmänna affärsförhållanden, räntor, valutakurser, inflations- 

och deflationsnivåer, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveck-

ling, arbetslöshetsnivån, osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter 

och skiften i konsumtionsmönster från sällanköpsvaror till andra 

varor och tjänster. det finns ingen garanti för att kunna behålla för-

säljningsvolymer eller lönsamhetsnivåer, i synnerhet inte om den 

generella klädmarknaden på någon av de fyra geografiska markna-

derna stagnerar eller minskar.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

som en följd av kappahl holding aB:s (publ) offentliga erbjudande 

per den 13 augusti 2007 att förvärva samtliga aktier i aB lindex 

(publ), hölls extra bolagsstämma den 17 september 2007. stämman 

bemyndigade styrelsen att kunna besluta om emission av aktier eller 

utgivande av konvertibler. Bemyndigandet skulle enbart få utnyttjas i 

syfte att refinansiera del av lån för erbjudandet. Under anmälnings-

perioden för erbjudandet, som löpte ut den 27 september 2007, 

hade erbjudandet accepteras av aktieägare i aB lindex (publ) i 

mycket begränsad omfattning. då fullföljandevillkoret om 90 pro-

cents anslutning inte uppfylldes beslutade styrelsen i kappahl hol-

ding aB (publ) den 1 oktober 2007 att inte fullfölja erbjudandet.

Bolagsstyrning

information som om fattar bolagsstyrningen redogörs för i den sepa-

rat avgivna Bolagsstyrningsrapporten. (se sid. 61)

Förslag till disposition beträffande företagets resultat

styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stå-

ende vinstmedel 1 359 529 041 kronor disponeras enligt följande:

Utdelning (75 040 000 x 5,00 sek)  375 200 000 kr
Balanseras i ny räkning 984 329 041 kr
Summa 1 359 529 041 kr

de finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbola-

gets styrelse den 14 oktober 2007.

vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 

efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande boksluts-

kommentarer.
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Resultaträkning för koncernen

Nettoomsättningen
nettoomsättningen uppgår till msek 4 474 
(4 217), motsvarande en ökning med 6,1 procent. 
Ökning består av effekten av nya och stängda 
butiker, 3,9 procent, utvecklingen i butiker som är 
jämförbara mellan åren, med 3,6 procent samt av 
omräkningsdifferenser i utländsk valuta, framför-
allt i norska kronor, med –1,4 procent.
 

Bruttoresultat
Bruttoresultatet uppgår till msek 2 735, vilket 
motsvarar en ökning med msek 195. Brutto-
marginalen uppgår till 61,1 procent, jämfört med 
60,2 procent föregående år. i föregående års 
bruttovinst ingick då även den positiva engångs-
effekten av en upplöst reservering avseende tull-
tvist i norge med msek 22. att bruttomarginalen 
ökar hänförs huvudsakligen till lägre inköpskost-

nader, vilka i sin tur påverkas av effektivare inköp 
med lägre priser samt av positiva valutaeffekter 
av utveckligen på främst Usd.

Rörelseresultat
rörelseresultatet uppgår till msek 618, en 
ökning med msek 88 jämfört med föregående år. 
rörelsemarginalen uppgår till 13,8 procent, jäm-
fört med 12,6 procent föregående år. i rörelse-
resultatet ingår bland övriga rörelseintäkter resul-
tatet av avyttringen av två hyresrätter, med totalt 
msek 15,9. Bland övriga rörelsekostnader ingår 
kostnaderna för erbjudandet om förvärv av 
aktierna i aB lindex (publ) med msek 6,5.

Resultat efter finansiella poster
resultat efter finansiella poster uppgår till 
msek 544, vilket motsvarar en förbättring 

 jämfört med föregående år med msek 125. 
Finansnettot uppgår till msek 74, vilket är en 
 förbättring jämfört med föregående år med 
msek 37. i föregående års finansnetto ingick 
effekten av omläggning av lån, med msek 20, 
samt av kostnader för börsintroduktionen av 
kappahl holding aB (publ), motsvarande 
msek 20. 

Skatt
Årets skattekostnad har påverkats positivt av 
en skatteintäkt avseende uppskjuten skatt vid 
omvärdering av förlustavdrag i under året förvär-
vade bolag, se även kommentar till balansräk-
ningen/uppskjuten skattefordran.

Belopp i MSEK              Not  
2006-09-01 
2007-08-31

2005-09-01 
2006-08-31      

nettoomsättning 2, 3, 4 4 473,5 4 217,0
kostnad för sålda varor 7  –1 738,3 –1 676,7
Bruttoresultat 2 735,2 2 540,3

Försäljningskostnader –1 984,6 –1 862,8
administrationskostnader –141,8 –147,1
Övriga rörelseintäkter 2 15,9 0,0
Övriga rörelsekostnader 7  –6,5 0,0
Rörelseresultat 3, 5, 6, 7,19, 24 618,2 530,4

Finansiella intäkter 22,6 1,8
Finansiella kostnader   –96,9 –113,5
Finansnetto 8  –74,3 –111,7

Resultat före skatt 543,9 418,7

skatt 9  114,9 –116,7
Årets resultat 658,8 302,0

resultat per aktie
 före utspädning (kr) 8,78 4,02
 efter utspädning (kr) 8,78 4,02

Kommentarer till koncernens resultaträkning
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Belopp i MSEK              Not  2007-08-31 2006-08-31

TILLGÅNGAR  25
Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 10 1 354,3 1 349,1
materiella anläggningstillgångar 11 685,3 662,0
långfristiga fordringar 13 1,6 1,4
Uppskjutna skattefordringar 9  407,7 123,0

Summa anläggningstillgångar 2 448,9 2 135,5

Omsättningstillgångar
varulager 14 605,9 557,7
kundfordringar 1,4 10,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 71,3 80,9
Övriga fordringar 13 24,9 22,7
likvida medel 16  59,9 72,3

Summa omsättningstillgångar   763,4 744,3
Summa tillgångar 3 212,3 2 879,8 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

10,7
205,1 

10,7
205,1

andra reserver 19,6 13,5
Balanserat resultat   654,1 182,9

Summa eget kapital 889,5 412,2

Skulder
Långfristiga skulder

lån finansiell leasing 11 151,1 162,7
långfristiga räntebärande skulder 17, 23 1 049,0 1 144,0
avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 19 61,3 63,6
Övriga avsättningar 20 7,4 9,2
Uppskjutna skatteskulder 9  258,9 227,7

Summa långfristiga skulder 1 527,7 1 607,2

Kortfristiga skulder
lån finansiell leasing 11 22,3 22,3
kortfristiga räntebärande skulder 17 56,0 56,0
leverantörsskulder 239,8 274,1
aktuella skatteskulder 9  34,4 0,2
Övriga skulder 21 102,5 97,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 232,8 192,1
Checkräkningskredit 16  107,3 218,4

Summa kortfristiga skulder   795,1 860,4
Summa skulder   2 322,8 2 467,6
Summa eget kapital och skulder 3 212,3 2 879,8

information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 26.

Balansräkning för koncernen
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Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  
immateriella anläggningstillgångar består till 
huvudsaklig del av goodwill, msek 696, samt av 
varumärke, msek 610. Årlig prövning görs av 
värderingen, eller oftare om det anses befogat. 
någon risk för nedskrivningsbehov bedöms inte 
föreligga och det har inte skett någon värde-
förändring mellan räkenskapsåren.

Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar har ökat med 
msek 285 mellan åren. största delposten avser 
uppskjuten skattefordran avseende underskotts-
avdrag, vilken har ökat med msek 292. det 
beror huvudsakligen på förvärvet av bolag med 
skattemässiga förlustavdrag, vilka är värderade 
till msek 319.

Omsättningstillgångar
Varulager
varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, 
som det lägsta av anskaffnings- respektive 

 nettoförsäljningsvärde. varulagret har ökat med 
msek 48 mellan åren. det beror delvis på att 
kappahl har ökat antalet butiker från 260 till 272 
vid utgången av räkenskapsåret och delvis på att 
posten varor på väg har ökat. varulagret bedöms 
ha bra balans såväl avseende sammansättning 
som storlek.

Eget kapital
Förändringen i eget kapital uppgår till msek 477 
och består förutom av årets nettoresultat om 
msek 659, huvudsakligen av utbetalningen till 
aktieägarna av utdelning om msek 188. 

Långfristiga skulder
Lån finansiell leasing
kappahl hyr lokalerna där distributionscentralen 
är verksam samt för huvudkontoret. hyreskon-
traktet hanteras som ett finansiellt leasingavtal 
vilket innebär att byggnaderna ingår i materiella 
anläggningstillgångar och motsvarande skuld-
post klassificeras som lån, uppdelad på lång-
fristig respektive kortfristig del. värdena minskar 

i takt med avskrivning på byggnaden, vilket görs 
över kontraktstiden på 15 år.

Uppskjutna skatteskulder
Uppskjutna skatteskulder har ökat med msek 31 
mellan åren. Framförallt beror förändringen på 
ökning av uppskjuten skatt avseende obeskattade 
reserver.

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
ökade med msek 41 mellan åren. Balansposten 
består till största del av personalrelaterade skulder 
vilka ökat med msek 12.

Kommentarer till koncernens balansräkning
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Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Andra reserver

Belopp i MSEK Aktiekapital
Övriga till- 

skjutna medel
Säkrings- 

reserv
Omräknings-

reserv
Balanserat 

 resultat
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2005-09-01 10,4 197,0 14,7 11,7 49,7 283,5
Utdelning – – – – –168,8 –168,8
kassaflödessäkringar, efter skatt 1) – – –2,3       – – –2,3
Årets omräkningsdifferenser – – – –10,6 – –10,6
Årets resultat – – – – 302,0 302,0
nyemission 0,3 8,1 – – – 8,4
Utgående eget kapital 2006-08-31 10,7 205,1 12,4 1,1 182,9 412,2

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Andra reserver

Belopp i MSEK Aktiekapital
Övriga till- 

skjutna medel
Säkrings- 

reserv
Omräknings-

reserv
Balanserat 

 resultat
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2006-09-01 10,7 205,1 12,4 1,1 182,9 412,2
Utdelning – – – – –187,6 –187,6
kassaflödessäkringar, efter skatt 1) – – –3,4 – – –3,4
Årets omräkningsdifferenser – – – 9,5 – 9,5
Årets resultat – – – – 658,8 658,8
Utgående eget kapital 2007-08-31 10,7 205,1 9,0 10,6 654,1 889,5

1) se not 1 avseende redovisningseffekt enligt ias 39.

Förändringar i koncernens eget kapital 
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Belopp i MSEK                Not  
06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

Den löpande verksamheten 29
resultat efter finansiella poster 543,9 418,7
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 197,0 121,4
Betald inkomstskatt 9  –49,0 –64,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 691,9 475,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
minskning (+)/Ökning (–) av varulager –48,2 32,2
minskning (+)/Ökning (–) av rörelsefordringar 14,8 –1,8
minskning (–)/Ökning (+) av rörelseskulder   8,8 –32,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 667,3 473,5

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –200,4 –206,1
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –21,0 –24,1
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan –54,4 –
Förvärv av finansiella tillgångar   –0,2 –7,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten –276,0 –237,4

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning –187,6 –168,8
amortering av kortfristiga krediter –111,2 117,7
amortering av lån –106,6 –202,0
nyemission   – 8,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –405,4 –244,7

Årets kassaflöde –14,1 –8,6
likvida medel vid årets början 72,3 83,2
valutakursdifferens i likvida medel   1,7 –2,3
Likvida medel vid årets slut 16 59,9 72,3

Kassaflödesanalys för koncernen

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet
För räkenskapsåret uppgick kassaflödet från den 
löpande verksamheten före förändring av rörelse-
kapitalet till msek 692 (476) vilket består av ett 
förbättrat resultat samt små förändringar i ej 
kassaflödespåverkande poster.

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
kassaflödet från förändringarna i rörelsekapitalet 
ger netto endast en påverkan på kassaflödet 

med msek –24,6 (–2,3) vilket förklaras av att för-
ändringarna i rörelsetillgångar och rörelseskulder 
netto inte varit väsentliga och därmed att kapital-
bindningen i rörelsekapitalet endast ökat i 
begränsad omfattning trots en expanderande 
verksamhet.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
investeringsverksamheten har medfört utbetal-
ningar om totalt msek 276 (237). den största 
delen avser i likhet med föregående år investeringar 

i nya och ombyggda butiker. Bland årets investe-
ringar ingår dessutom en post om msek 54 
avseende företagsförvärv. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
kassaflödet från finansieringsverksamheten upp-
går till msek 405 (245). här utgör utdelning till 
aktieägarna msek 188 (169). resterande för-
ändring motsvaras av en högre takt på amorte-
ring av långfristiga lån samt av kortfristiga kredi-
ter, totalt msek 218 (84).

Kommentarer till kassaflödesanalys för koncernen
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Belopp i MSEK              Not 
06-09-01 
07-08-31      

05-09-01 
06-08-31      

nettoomsättning 7,2 15
kostnad för sålda varor    – –
Bruttoresultat 7,2 15

Övriga rörelsekostnader   –12,3 –8,4
Rörelseresultat 5, 6,7 –5,1 6,6

Resultat från finansiella poster: 8
resultat från andelar i dotterföretag 29 590,4 –
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1,8 –
räntekostnader och liknande resultatposter   –62,0 –112,9
Resultat efter finansiella poster 525,1 –106,3

Resultat före skatt 525,1 –106,3

skatt 9  18,3 29,8
Årets resultat 543,4 –76,5

Resultaträkning för moderbolaget
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Belopp i MSEK              Not     2007-08-31 2006-08-31

TILLGÅNGAR 25
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag 28 2 882,4 2 971,1
Uppskjuten skattefordran 9  – 1,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 882,4 2 972,2

Summa anläggningstillgångar 2 882,4 2 972,2

Omsättningstillgångar
kortfristiga fordringar

Fordringar på koncernföretag 12 736,8 195,7
Övriga fordringar 13         13,3 15,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15  2,4 4,7

Summa kortfristiga fordringar 752,5 215,4

kassa och bank   0,0 0,0
Summa omsättningstillgångar   752,5 215,4
Summa tillgångar 3 634,9 3 187,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

aktiekapital 10,7 10,7
reservfond 205,1 205,1

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 816,1 1 034,4
Årets resultat   543,4 –76,5

Summa eget kapital 1 575,3 1 173,7

Långfristiga skulder
skulder till kreditinstitut 18 1 049,0 1 144,0
Uppskjuten skatteskuld 9  1,0 2,6

Summa långfristiga skulder 1 050,0 1 146,6

Kortfristiga skulder
skulder till kreditinstitut 18 56,0 56,0
skuld till koncernföretag 838,3 582,7
Övriga skulder 21 0,7 2,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 7,3 8,0
Checkräkningskredit 16  107,3 218,4

Summa kortfristiga skulder   1 009,6 867,3
Summa skulder   2 059,6 2 013,9

Summa eget kapital och skulder 3 634,9 3 187,6

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget

MSEK                Not  2007-08-31 2006-08-31

ställda säkerheter 26
aktier i dotterföretag 1 271,1 1 271,1
eventualförpliktelser 26 inga inga

Balansräkning för moderbolaget 
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK
Aktie- 

kapital
Reserv- 

fond
Överkurs- 

fond
Säkrings- 

reserv
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2005-09-01 10,4 – 197,0 –6,8 59,7 1 059,7 1 320,0
Utdelning – – – – – –168,8 –168,8
nyemission *) 0,3 – 8,1 – – – 8,4
omföring föregående års resultat – – – – 890,9 –890,9 0,0
kassaflödessäkringar, efter skatt – – – 13,5 – – 13,5
Årets resultat – – – – – –76,5 –76,5
erhållet koncernbidrag – – – – 107,0 – 107,0
skatt hänförlig till erhållet koncernbidrag – – – – –29,9 – –29,9
Överföring till reservfond – 205,1 –205,1 – – – 0,0
Utgående eget kapital 2006-08-31 10,7 205,1 0,0 6,7 1 027,7 –76,5 1 173,7

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK
Aktie- 

kapital
Reserv- 

fond
Överkurs- 

fond
Säkrings- 

reserv
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2006-09-01 10,7 205,1 0,0 6,7 1 027,7 –76,5 1 173,7
Utdelning – – – – – –187,6 –187,6
omföring föregående års resultat – – – – –264,1 264,1 0,0
kassaflödessäkringar, efter skatt – – – 2,6 – – 2,6
Årets resultat – – – – – 543,4 543,4
erhållet koncernbidrag – – – – 60,0 – 60,0
skatt hänförlig till erhållet koncernbidrag – – – – –16,8 – –16,8
Utgående eget kapital 2007-08-31 10,7 205,1 0,0 9,3 806,8 543,4 1 575,3

*) se tabell utveckling av antal aktier och aktiekapital nedan.

Utveckling av antalet aktier och aktiekapital 

 Antal aktier Redovisat värde

Bildande, april 2004 1 000 100 000
split 1:100 2004 99 000 –
nyemission, januari 2005 9 900 000 9 900 000
nyemission, april 2005 366 000 366 000
nyteckning av aktier, december 2005 354 000 354 000
split 7:1 januari 2006 64 320 000 –
Utgående värden 2007-08-31 75 040 000 10 720 000

Förändringar i moderbolagets eget kapital 
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Belopp i MSEK                Not  
06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

Den löpande verksamheten 29
resultat efter finansiella poster 525,1 –106,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   –370,6 0,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 154,5 –106,2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
minskning (+)/Ökning (–) av rörelsefordringar –14,1 23,4
minskning (–)/Ökning (+) av rörelseskulder   –2,5 4,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 137,9 –77,9

Investeringsverksamheten     
Kassaflöde från investeringsverksamheten – –

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning –187,6 –168,8
nyemission – 8,4
Upptagna lån 160,8 238,3
amortering av kortfristiga krediter   –111,1 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –137,9 77,9

Årets kassaflöde 0,0 0,0
likvida medel vid årets början 0,0 0,0
valutakursdifferens i likvida medel   0,0 0,0
Likvida medel vid årets slut 16 0,0 0,0

Kassaflödesanalys för moderbolaget 
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Not 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 de tolkningsuttalanden från international Financial 
reporting interpretations Committee (iFriC) som har godkänts av eg-
 kommissionen för tillämpning inom eU. 

moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”moderbolagets redovis-
ningsprinciper”. 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 rap-
porteringsvaluta för moderbolaget och koncernen. det innebär att de finan-
siella 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 finan-
siella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella till-
gångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstru-
ment, likvida medel, lån samt skulder och fordringar i utländsk valuta.

att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med iFrs kräver att före-
tagsledningen 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 tyd-
ligt från andra källor. det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskatt-
ningar 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 perio-
der 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 32.

koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rappor-
tering och konsolidering av dotterföretag.

Ändrade redovisningsprinciper
redovisningsprinciperna för koncernen och moderbolaget är oförändrade i 
jämförelse med föregående år.

Klassificering m.m.
anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncer-
nen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. omsättningstill-
gångar 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. 

Noter till de finansiella rapporterna
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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 förvärvsmeto-
den. metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en 
transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets till-
gångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. det koncernmäs-
siga 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 anskaff-
ningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade 
tillgångar, övertagna skulder och eventualförpliktelser redovisas som good-
will.  

dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från 
och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet 
upphör.

Utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valuta-
kurs som föreligger på balansdagen. valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i resultaträkningen. icke-monetära tillgångar och 
skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valuta-
kurs 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. valutakursför-
ändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värdeförändring avse-
ende 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 rapporte-
ringsvaluta är svenska kronor. dotterbolagens funktionella valuta samman-
faller 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 transaktionstid-
punkt. omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlands-
verksamheter 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 kapi-
tal. 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. intäktsredovis-
ningen 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 till-
gångssidan kategorierna 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 motsva-
rande 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 där-
efter beroende av hur de har klassificerats enligt nedan. 

klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instru-
mentet. 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 anskaff-
ningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta 
som beräknades när skulden togs upp. det innebär att över- och undervär-
den 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 ovan rubricerade poster. samtliga derivat redovisas till verkligt värde i 
balansräkningen. värdeförändringarna redovisas i eget kapital vid säkring till 
verkligt värde. vid kassaflödessäkring redovisas värdeförändringarna i sär-
skilda kategorier inom eget kapital i avvaktan på att den säkrade posten 
redovisas i resultaträkningen. säkringsredovisning beskrivs närmare nedan.

Kundfordringar 
kundfordringar klassificeras i kategorin kundfordringar. kundfordringar 
redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra ford-
ringar som bedömts individuellt. kundfordrans förväntade löptid är kort, var-
för 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 initi-
alt redovisas till erhållet belopp. efter anskaffningstidpunkten värderas lånen 
till upplupet anskaffningsvärde. Transaktionskostnader för anskaffning av 
lånen aktiveras och kostnadsförs över lånets löptid enligt effektivräntemeto-
den. långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan 
kortfristiga har en löptid kortare än ett år.
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Leverantörsskulder
leverantörsskulder klassificeras i kategorin leverantörsskulder. leverantörsskul-
der 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 balans-
räkningen till verkligt värde. värdeförändringarna redovisas direkt mot eget 
kapital i säkringsreserven till dess att det säkrade flödet träffar resultaträk-
ningen, varvid säkringsinstrumentets ackumulerade värdeförändringar över-
förs till resultaträkningen för att där matcha resultateffekterna från den säk-
rade 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 redovi-
sas i balansräkningen. om den säkrade posten utgör en icke-finansiell till-
gång eller en icke-finansiell skuld inkluderas upplösningen från säkrings-
reserven 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 för-
lusten 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 räntekupong-
delen 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 anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. i anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hän-
förbara 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 lea-
singavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. de leasade 
 tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som 
ränta och amortering av skulderna.

operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löp-
tiden 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.

Immateriella tillgångar
Goodwill
goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelse-
förvärvet 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 anskaffnings-
värden minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Varumärke
varumärke 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 sprid-
ning i sverige och senare genom en spridning i nya länder. Bolaget har 
under många år sett en utveckling där den typ av kedjekoncept som 
kappahl representerar ökar sina marknadsandelar. Utifrån kappahls egen 
utveckling och den generella marknadsutvecklingen kan det förväntas att 
varumärket kommer att bestå under en lång tid framöver varför varumärket 
bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod. varumärket skrivs inte av utan 
testas årligen för nedskrivningsbehov.  

Hyresrätter
hyresrätter avseende butikslägen är redovisade till anskaffningsvärden och 
bedöms ha en nyttjandeperiod om 5 år. 

Avskrivning 
avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgång-
ars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är 
obestämda. goodwill och varumärken har en obestämd nyttjandeperiod 
och prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer upp-
kommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. avskrivnings-
bara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för 
användning. de beräknade nyttjandeperioderna är:
– programvara 3 år
– hyresrätter 5 år

Varulager 
varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. 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. 
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Likvida medel
likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden 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 varu-
lager, 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 undan-
tagna 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 åter-
vinningsvärdet 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 kassa-
flöden. en nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande 
enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. en nedskrivning 
belastar resultaträkningen. nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kas-
sagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. därefter görs en 
proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten. ned-
skrivningsprövning 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 tidi-
gare perioder; denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och det verkliga 
värdet på eventuella förvaltningstillgångar dras av. diskonteringsräntan är 
räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation med en löptid 
som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. när det inte finns en aktiv 
marknad för sådana företagsobligationer används istället marknadsräntan 
på statsobligationer med en motsvarande löptid. Beräkningen utförs av en 
kvalificerad aktuarie med användande av den så kallade projected unit 
 credit method. 

när ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den ökade 
ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under tidigare 
perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den 
genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt är intjänade. om ersätt-
ningen 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 aktu-
ariella vinsterna och förlusterna som överstiger 10 procent av det största av 
förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redo-
visas i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående tjänst-
göringstiden 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 nuvärdes-
beräknas 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 tids-
värde och om så är tillämpligt – de risker som är förknippade med skulden.

Övriga avsättningar
Medmerakort
avsättning sker för beräknad kundbonus i kF:s medmerakort samarbete, 
vilken beräknas av kF utifrån försäljningsstatistik.

 
Avveckling av butiker
avsättning sker för åtgärder, vilka huvudsakligen omfattar kostnader i sam-
band med avveckling. en mindre avsättning har gjorts avseende hyreskon-
trakt 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 beslu-
tade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidi-
gare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt 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 skatte-
pliktig 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 skatte-
regler 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 redovis-
ning för juridisk person. rr 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen 
för den juridiska personen ska 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 ska göras från 
iFrs. skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisnings-
principer framgår nedan. 
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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 tilläm-
pats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets 
finansiella rapporter och är oförändrade jämfört med föregående år.

Skatter 
i moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatte-
skuld. 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 redovis-
ningsrådets akutgrupp. koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk inne-
börd. det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera 
 koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter 
avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

Nya IFRS-standarder samt IFRIC-tolkningar
nedan görs en kortfattad uppställning de standarder och tolkningar som 
bedöms kunna ha påverkan på kappahl och en preliminär bedömning av 
deras påverkan. de har ännu inte tillämpats av koncernen.

iFrs 7 Finansiella instrument: Upplysningar. denna standard trädde i 
kraft för räkenskapsår som inleds 1 januari 2007 och kommer att tillämpas 
från och  med räkenskapsåret 2007/2008. standarden kommer att kräva 
ytterligare upplysning av betydelsen av finansiella instrument för den finan-
siella ställningen och resultatet samt av karaktär och omfattning på risker i 
de finansiella instrument som koncernen är exponerade för och hur dessa 
risker hanteras. 

iFrs 8 operativa segment. denna standard träder i kraft från och med 
1 januari 2009 och är därmed aktuell för kappahl från och med räkenskaps-
året 2009/2010. standarden omfattar indelningen av verksamheten i olika 
 segment, vilket ska ha utgångspunkt i den företagsinterna uppföljningen 
och fastställa rapporteringsbara segment utifrån dessa.

iFriC 13 kundlojalitetsprogram (Customer loyalty programmes). Tolk-
ningsuttalandet träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas från och med 
1 juli 2008. Uttalandet berör försäljning som sker till kunder som medverkar 
i någon form av kundlojalitetsprogram och innebär att viss del av försälj-
ningen identifieras, motsvarande kundens lojalitetsersättning, och skjuts 
framåt i tiden. Tolkningsutträdandets eventuella påverkan på kappahls 
verksamhet är under utredning, men bedöms initialt inte ha någon väsentlig 
påverkan på koncernredovisningen.

Not 2 | INTÄKTERNAS FÖRDELNING

nettoomsättningen i koncernen består i sin helhet av varuförsäljning.
Övriga rörelseintäkter avser intäkter från försäljning av två hyreslägen. 

Not 3 | SEGMENTSRAPPORTERING 

segmentsrapportering upprättas för koncernens geografiska områden. kon-
cernens interna rapporteringssystem är uppbyggt utifrån avkastningen på kon-
cernens verksamheter i olika geografiska områden varför geografiska områden 
är den primära indelningsgrunden.

internpriserna mellan koncernens olika segment är bestämda utifrån princi-
pen om ”armslängds avstånd” det vill säga mellan parter som är oberoende av 
varandra, välinformerade och med ett intresse av att transaktionerna genom-
förs.

i segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hänför-
bara 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 skatte-
fordringar och uppskjutna skatteskulder och övriga finansiella skulder, 

i segmentens investeringar i materiella och immateriella anläggningstill-
gångar ingår samtliga investeringar frånsett investeringar i korttids inventarier 
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 geo-
grafiska områdena, d v s försäljning av dam-, barn- och herrkläder.

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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Not 4 |  NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning per geografisk marknad

Koncernen 
MSEK

2006-09-01 
2007-08-31

2005-09-01 
2006-08-31

sverige 2 514,5     2 365,2
Finland 1 269,7 473,2
norge   519,9 1 236,6
polen 169,4 142,0
Tjeckien – –
Summa  4 473,5 4 217,0

Not 5 |  ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

 
06-09-01 
07-08-31

Varav  
män  

05-09-01 
06-08-31

Varav 
män 

Moderbolaget
sverige 2 100 %  2 100 %
Totalt moderbolaget 2 100 % 2 100 %

Dotterföretag
sverige 1 507 12,6 % 1 509 14,0 %
norge    611 5,9 % 586 7,5 %
Finland   382 1,6 % 267 2,2 %
polen   167 9,6 % 130 9,8 %
asien   120 45,0 %        98 44,6 %
Totalt i dotterföretag 2 787 10,5 %   2 590 12,5 %
      
Koncernen totalt 2 789 10,6 % 2 592 12,6 %

Könsfördelning i företagsledningen

 
07-08-31 

Andel kvinnor
06-08-31 

Andel kvinnor

Moderbolaget
styrelsen 66,7 % 60 %
Övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %
Koncernen
styrelsen 66,7 % 60 %
Övriga ledande befattningshavare 66,7 % 71 %

forts. not 3

Segment 

Norden Övriga Elimineringar Koncernen

Koncernen  
MSEK

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31  

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31  

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31  

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

omsättning 4 304,1 4 075,2 169,4 141,8             –            – 4 473,5      4 217,0
rörelseresultat per segment 608,0 522,9  10,2 7,5  – –  618,2 530,4
Rörelseresultat 608,0 522,9 10,2 7,5    – – 618,2 530,4

Tillgångar 2 111,3 2 062,5 71,4 48,8 – – 2 182,7 2 111,3
ofördelade tillgångar  – –  – –  1 000,8 768,5  1 000,8 768,5
Summa tillgångar 2 111,3 2 062,5 71,4 48,8 1 000,8 768,5 3 183,5 2 879,8

 

Norden Övriga Elimineringar Koncernen

Koncernen  
MSEK

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31  

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31  

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31  

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

skulder 606,5 619,4 54,1 38,4 – –32,4 660,6 625,4
ofördelade skulder  – –  – –  1 633,4 1 841,1  1 633,4 1 841,1
Summa skulder 606,5 619,4 54,1 38,4 1 633,4 1 808,7 2 294,0 2 466,5

investeringar 199,0 224,5 23,9 12,5 – – 222,9 237,0
ofördelade investeringar  – –  – –  53,9 –  53,9 –
Summa investeringar 199,0 224,5 23,9 12,5 53,9 – 276,8 237,0
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forts. not 5

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

06-09-01 – 07-08-31 05-09-01 – 06-08-31

MSEK
Löner och  

ersättningar
Sociala  

kostnader  
Löner och  

ersättningar
Sociala  

kostnader

Moderbolaget 2,5 0,8 3,1 1,0
(varav pensionskostnad)  – 0,1 – –

Dotterföretag 723,4 199,1 721,0 202,6
(varav pensionskostnad) – 38,31) – 37,5 1)

      
Koncernen totalt 725,9 199,9 724,1 203,6
(varav pensionskostnad) – 38,41) – 37,5 1)   

1)  av koncernens pensionskostnader avser msek 1,2 (1,4) gruppen styrelse och vd. För total sammanställning över ersättningar och övriga förmåner till styrelse och vd samt 
 ledningsgruppen, se not 19. 

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera samt övriga anställda

06-09-01 – 07-08-31 05-09-01 – 06-08-31

MSEK
Styrelse  
och VD

Övriga  
anställda  

Styrelse  
och VD

Övriga  
anställda

Moderbolaget

sverige 1,8 0,7 2,5 0,6
(varav tantiem o.d.) – –  – –
Moderbolaget totalt 1,8 0,7 2,5 0,6
(varav tantiem o.d.) – – – –

Dotterföretag i Sverige 3,7 435,1 4,5 413,5
(varav tantiem o.d.) 0,6 3,0 0,6 5,6
Dotterföretag utomlands
norge 1,7 191,3 2,4 217,1
(varav tantiem o.d.) – 2,4 – 0,7
Finland 1,7 60,1 1,5 56,6
(varav tantiem o.d.) – 0,2 – 0,4
polen      1,2 14,3       0,6 12,1
(varav tantiem o.d.) – – –
asien 3,1 10,2 1,1 9,9
(varav tantiem o.d.) – ––  – –
Dotterföretag totalt 11,4 711,0 10,1 709,2
(varav tantiem o.d.) 0,6 5,6  0,6 6,7
Koncernen totalt 13,2 711,7 12,6 709,8
(varav tantiem o.d.) 0,6 5,6 0,6 6,7

av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 
msek 10,3 (9,0) andra ledande befattningshavare än styrelse och vd.

Avgångsvederlag
vid uppsägning från arbetsgivarens sida har vissa ledande befattningshavare 
avtal om oförändrad lön under sex 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 sex månader. pensionsförmånerna bygger på allmän 
 pensionsplan från 60 år. 

Sjukfrånvaro i KappAhl Holding AB (publ)
moderbolaget kappahl holding aB (publ) har i medelantal haft två anställda 
under perioden. Bolaget har inte haft någon sjukfrånvaro under räkenskapsåret. 
Föregående räkenskapsår hade moderbolaget två anställda.
 
Övrigt
För information om bland annat ersättningar till anställda efter avslutad anställ-
ning och aktierelaterade ersättningar, se not 19.
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Not 7 | RÖRELSENS KOSTNADER

Koncernen 
MSEK

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

råvaror och förnödenheter 1 738,3 1 676,7
Förändring av lager av färdiga varor och 
 produkter i arbete 2,2 –
personalkostnader 982,4 928,4
avskrivningar 194,9 173,3
Övriga rörelsekostnader 937,5 908,3

3 855,3 3 686,7

Bland övriga rörelsekostnader ingår kostnaden om msek 6,5 för erbjudandet 
om förvärv av aktierna i aB lindex (publ).

i föregående års siffror ingår i raden råvaror och förnödenheter ingår en posi-
tiv resultateffekt av lösen av tulltvist i norge om totalt msek 22 (se även not 26).

Not 8 | FINANSNETTO 

Koncernen
MSEK               

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

ränteintäkter 22,6 1,8
Finansiella intäkter 22,6 1,8

kostnad börsintroduktion –0,8 –19,8
kostnad för omlägg av finansiering – –19,8
räntekostnader –96,1 –73,9
Finansiella kostnader –96,9 –113,5
Finansnetto –74,3 –111,7

Moderbolaget 
MSEK

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

Utdelning från dotterbolag 590,4 –
Resultat från andelar i dotterbolag 590,4 –

ränteintäkter 1,8 –
Ränteintäkter 1,8 –

kostnad börsintroducering –0,8 –19,8
kostnad för omläggning av finansiering – –19,8
räntekostnad –61,2 –73,3
Räntekostnader och liknande resultatposter –62,0 –112,9
Finansnetto 530,2 –112,9

Not 6 | ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Koncernen Moderbolaget

MSEK
06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31  

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

PricewaterhouseCoopers
revisionsuppdrag 2,4 2,5 0,2 0,2
andra uppdrag 0,7 5,0 0,1 0,1
KPMG
andra uppdrag – 1,7 –      0,1

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 föregående år ingår kostnader för börsintroduktionen.
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Avstämning av effektiv skatt

Koncernen 
MSEK

07-08-31 
(%)

07-08-31 06-08-31 
(%)

06-08-31 

resultat före skatt  543,9  418,7
skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28,0 152,3 28,0 117,2
effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag 0,1 0,4 – –
ej avdragsgilla kostnader 0,5 2,8 0,3 1,4
ej skattepliktiga intäkter –0,3 –1,6 –0,3 –1,4
Underskott avseende uppskjuten skattefordran i förvärvat företag 1) –49,5 –269,2 – –
Övrigt 0,1 0,4 –0,1 –0,5
Redovisad effektiv skatt –21,1 –114,9 27,9 116,7

1) se vidare not 30.

Avstämning av effektiv skatt

Moderbolaget 
MSEK

07-08-31 
(%)

07-08-31 06-08-31 
(%)

06-08-31 

resultat före skatt  525,1  –106,3
skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28,0 147,0 28,0 29,8
Utdelning på aktier –31,5 –165,3 – –
Redovisad effektiv skatt –3,5 –18,3 28,0 29,8

Redovisad i balansräkningen
Uppskjutna skattefordringar och -skulder

redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande:

Koncernen
Uppskjuten  

skattefordran
Uppskjuten  
skatteskuld Netto

MSEK 07-08-31 06-08-31  07-08-31 06-08-31  07-08-31 06-08-31

immateriella anläggningstillgångar 63,2 74,5 –170,8 –175,2 –107,6 –100,7
avsättningar 11,4 10,7 – – 11,4 10,7
obeskattade reserver – – –83,4 –59,4 –83,4 –59,4
Underskottsavdrag 335,3 43,0 – – 335,3 43,0
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 3,1 1,7  –10,0 –  –6,9 1,7
Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld 413,0 129,9 –264,2 –234,6 148,8 –104,7
kvittning –5,3 –6,9  5,3 6,9  – –
Netto uppskjuten skattefordran/skatteskuld 407,7 123,0 –258,9 –227,7 148,8 –104,7

Redovisad i resultaträkningen

Koncernen  
MSEK

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

Aktuell skattekostnad (–)
periodens skattekostnad –83,2 –36,0
Justering av skatt hänförlig till tidigare år –0,1 –0,3

Uppskjuten skattekostnad (–) /skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –28,1 9,8
Uppskjuten skatt i förändring i underskottsavdrag 226,3 –90,2

Totalt redovisad skatt i koncernen 114,9 –116,7

i årets skattekostnad ingår en positiv post om msek 269 avseende skatte-
mässiga underskottsavdrag i förvärvade bolag. redovisning av de förvärvade 
bolagen framgår vidare i not 30.

Moderbolaget 
MSEK

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

Aktuell skatteintäkt (+)
periodens skatteintäkt 16,8 30,0

Uppskjuten skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt till följd av under året aktiverat 
skattevärde i underskottsavdrag 1,5 –0,2

Totalt redovisad skatt i moderbolaget 18,3 29,8

Not 9 |   SKATTER
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forts. not 9

redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande:

Moderbolaget
Uppskjuten  

skattefordran
Uppskjuten  
skatteskuld Netto

MSEK 07-08-31 06-08-31  07-08-31 06-08-31  07-08-31 06-08-31

avsättningar och långfristiga skulder – – –3,6 –2,6 –3,6 –2,6
Underskottsavdrag 2,6 1,1  – –  2,6 1,1
Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld 2,6 1,1 –3,6 –2,6 – –
kvittning –2,6 –1,1  2,6 1,1  – –
Skattefordringar/-skulder, netto 0 0 –1,0 –1,5 –1,0 –1,5

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

Förfallotidpunkter för redovisade uppskjutna skattefordringar

Koncernen Moderbolaget

MSEK 07-08-31 06-08-31  07-08-31 06-08-31

Uppskjutna skattefordringar som återvinns inom ett år 21,3 52,4 – –
Uppskjutna skattefordringar som återvinns efter ett år 386,4 70,6  – –

407,7 123,0 – –

av beloppet avser msek 274 beräknas kunna återvinnas efter fem år, se not 30.

Förfallotidpunkter för redovisade uppskjutna skatteskulder

Koncernen Moderbolaget

MSEK 07-08-31 06-08-31  07-08-31 06-08-31

Uppskjutna skatteskulder som förfaller till betalning inom ett år – – 1,0 –
Uppskjutna skatteskulder som förfaller till betalning efter ett år 258,9 227,7  – 1,5

258,9 227,7 1,0 1,5

Not 10 | IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen 
MSEK Programvara Varumärke Hyresrätter Goodwill Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

ingående balans 2005-09-01 76,7 610,1 37,2 703,9 1 427,9
Övriga investeringar 24,1 – – – 24,1
Förändringar i förvärvsanalys – – – –8,1 –8,1
Utgående balans 2006-08-31 100,8 610,1 37,2 695,8 1 443,9

ingående balans 2006-09-01 100,8 610,1 37,2 695,8 1 443,9
Övriga investeringar 9,5 – 11,5 – 21,0
Utgående balans 2007-08-31 110,3 610,1 48,7 695,8 1 464,9

ingående balans 2005-09-01 –56,7 – –27,1 – –83,8
Årets avskrivningar –8,7 – –2,3 – –11,0
Utgående balans 2006-08-31 –65,4 – –29,4 – –94,8

ingående balans 2006-09-01 –65,4 – –29,4 – –94,8
Årets avskrivningar –13,6 – –2,2 – –15,8
Utgående balans 2007-08-31 –79,0 – –31,6 – –110,7

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

per 2006-09-01 35,4 610,1 7,8 695,8 1 349,1
Per 2007-08-31 31,3 610,1 17,1 695,8 1 354,3
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forts. not 10

Avskrivningar
Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007 2006  2007 2006

kostnad sålda varor –2,5 –2,9 – –
administrationskostnader –13,3 –8,1  – –

–15,8 –11,0 – –

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 ska 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 varu-
märken 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 diskonterings-
räntan med två procentenheter påvisar ändå att en mycket god marginal finns 
mellan återvinningsvärde och redovisade värden. därmed finns inget behov av 
nedskrivning av tillgångarna.

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 varu-
märke och de båda posternas återvinningsvärden baseras på samma viktiga 
antaganden.

nedskrivningsprövningen baserades på beräkning av framtida nyttjande-
värde. 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 för-
sta 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 6,3 procent 
före skatt. antaganden som är viktiga i nedskrivningsprövningen beskrivs i upp-
ställningen nedan.
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Avskrivningar
Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

Koncernen 
MSEK

06-09-01  
07-08-31

05-09-01   
06-08-31

kostnad sålda varor –10,1 –12,6
administrationskostnader –9,0 –5,6
Försäljningskostnader –160,0 –144,0

–179,1 –162,2

Not 11 |  MATERIELLA ANLÄGGNINGS-

TILLGÅNGAR

Koncernen 
MSEK Byggnader 

Inventarier, 
 verktyg och 

installationer Totalt

Anskaffningsvärde

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
Utgående balans 2006-08-31 221,0 1 402,0 1 623,0 

ingående balans 2006-09-01 221,0 1 402,0 1 623,0 
Årets anskaffningar – 200,4 200,4
avyttringar – –9,6 –9,6
valutakursdifferenser – 16,9 16,9
Utgående balans 2007-08-31 221,0 1 609,7 1 830,7

Av- och nedskrivningar

ingående balans 2005-09-01 –38,0 –774,0 –812,0
Årets avskrivningar –14,8 –147,4 –162,2
avyttringar – 2,4 2,4
valutakursdifferenser – 10,8 10,8
Utgående balans 2006-08-31 –52,8 –908,2 –961,0

ingående balans 2006-09-01 –52,8 –908,2 –961,0
Årets avskrivningar –14,7 –164,4 –179,1
avyttringar – 6,7 6,7
valutakursdifferenser – –12,0 –12,0
Utgående balans 2007-08-31 –67,5 –1 077,9 –1 145,4

Redovisade värden
per 2005-09-01 183,0 435,3 618,3
Per 2006-08-31 168,2 493,8 662,0

per 2006-09-01 168,2 493,8 662,0
Per 2007-08-31 153,5 531,8 685,3

Leasing – distributionscentral och huvudkontor
koncernen leasar fastigheten via ett finansiellt leasingavtal innehållande koncer-
nens distributionscentral och huvudkontor i mölndal. Byggnaden ingår i kon-
cernens materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde tillika planenligt 
restvärde om msek 153,5 (168,2). 

Framtida minimileasavgifter har följande förfallotidpunkter:

inom ett år 22,3
1–5 år 89,2
senare än fem år 42,0

 153,5

nuvärdet av de framtida minimileasavgifterna redovisas dels som kortfristig 
skuld och dels som långfristig skuld.
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Not 12 | FORDRINGAR PÅ KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget 
MSEK

Fordringar på koncernföretag

2007-08-31 2006-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 195,7 1 789,1
koncernbidrag 60,0 107,0
erhållen utdelning 679,1 –1 700,0
Övrigt –198,0 –0,4
Utgående balans 736,8 195,7

 

Not 13 |  LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH 

ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Långfristiga fordringar som är 
 anläggningstillgångar
Övrigt 1,6 1,4

1,6 1,4
Övriga fordringar som är omsättnings-
tillgångar
räntederivat 13,3 9,4
valutaderivat 4,6 10,7
Övrigt 7,0 2,6

24,9 22,7

Moderbolaget 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Övriga fordringar som är omsättnings-
tillgångar

räntederivat 13,3 9,4

Not 14 | VARULAGER

Koncernen 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Färdiga varor och handelsvaror 605,9 557,7
605,9 557,7

Not 15 | FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007-08-31 2006-08-31  2007-08-31 2006-08-31

Förutbetald hyreskostnad 46,9 52,6 – –
Förutbetalda bankkostnader           2,9          6,2          1,9          2,4
Förutbetald tullkostnad – 7,8 – –
Övrigt 21,5 14,3  0,5 2,3

71,3 80,9 2,4 4,7

Förutbetalda bankkostnader avser i allt väsentligt kostnader för finansiering. dessa kostnader resultatförs över kontraktsperioden.
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Not 16 | LIKVIDA MEDEL

Koncernen 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
kassa 9,6 9,2
Banktillgodohavanden 50,3 63,1
Summa enligt balansräkningen och 
kassaflödesanalysen 59,9 72,3

koncernens checkräkningskredit har en total limit om msek 494 (496) och 
dessutom finns outnyttjade kreditfaciliteter på msek 200 (200).

Not 17 |  RÄNTEBÄRANDE SKULDER

noten innehåller information om företagets avtalsmässiga villkor avseende 
räntebärande skulder. För mer information om företagets exponering för ränte-
risk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 23.

Koncernen 
MSEK 07-08-31 06-08-31

Långfristiga skulder
Banklån 1 049,0 1 144,0

Kortfristiga skulder
Banklån 56,0 56,0

1 105,0 1 200,0

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

Villkor och återbetalningstider
säkerhet för banklånen är utställda i form av aktier i dotterföretaget kappahl aB.

Not 18 |  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Moderbolaget 
MSEK 07-08-31 06-08-31

Långfristiga skulder
Banklån 1 049,0 1 144,0
Kortfristiga skulder
Banklån 56,0 56,0

1 105,0 1 200,0

Banklånen förfaller i sin helhet i februari 2011 och amorteringarna uppgår 
under avtalets återstående löptid till totalt msek 477, varav msek 56 förfaller 
inom ett år.

se även not 23 avseende ränteexponering.

Not 19 |  ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning
Förmånsbestämda planer

Koncernen 
MSEK

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser 151,2 149,5
verkligt värde på förvaltningstillgångar –118,0 –104,0
netto helt eller delvis fonderade förpliktelser 33,2 45,5
nuvärdet av ofonderade förpliktelser 26,9 26,7
nuvärdet av nettoförpliktelsen 60,1 72,3
oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (–) 1,2 –8,6
Nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer 61,3 63,6

nettobeloppet redovisas i följande poster i balansräkningen:

avsättningar till pensioner 61,3 63,6

Avsättning för förmånsbestämda åtaganden
inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensions-
planer. i avgiftsbestämda planer begränsas koncernens åtagande till fastställda 
avgifter som betalas till en separat juridisk enhet. koncernens resultat belastas i 
den takt förmånerna intjänas. i förmånsbestämda planer baseras koncernens 
åtagande på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. koncernen 
bär risken för att utfästa ersättningar utbetalas.

i balansräkningen redovisas nettot av beräknat nuvärde av förpliktelserna 
och verkligt värde på eventuella förvaltningstillgångar som antingen en avsätt-
ning eller en långfristig finansiell fordran. 

Förmånsbestämda planer beräknas enligt den sk ”projected Unit Credit 
method”. metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de anställda 
utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Beräk-
ningen utförs årligen av oberoende aktuarier. Företagens åtaganden värderas 
till nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar.

aktuariella vinster och förluster kan uppstå genom att verkligt utfall avviker 
från tidigare gjorda antaganden eller genom att antagandena ändras. den del 
av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna vid föregående års 
utgång som överstiger 10 procent av det största av förpliktelsernas nuvärde 
och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i resultatet över de 
anställdas genomsnittliga återstående tjänstetid. 
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Ledande befattningshavares förmåner
Ersättningar och övriga förmåner under året 

06-09-01 – 07-08-31 05-09-01 – 06-08-31

MSEK

Grundlön 
styrelse- 

arvode
Rörlig 

ersättning
Pensions- 

kostnad Summa

Grundlön 
styrelse- 

arvode
Rörlig 

ersättning
Pensions- 

kostnad Summa

styrelsens ordf., Finn Johnsson 0,5 – – 0,5 0,4 – – 0,4
styrelseledamot amelia adamo 0,2 – – 0,2 0,1 – – 0,1
styrelseledamot paul Frankenius 0,1 – 0,1 0,2 1,1 – – 1,1
styrelseledamot Jan samuelson 0,3 – – 0,3 0,2 – – 0,2
styrelseledamot pernilla ström 0,2 – – 0,2 0,2 – – 0,2
styrelseledamot Bo söderberg – – – – 0,1 – – 0,1
Övriga (4 ledamöter) 0,1 – – 0,1 0,1 – – 0,1
vd 3,4 0,6 1,1 4,5 3,4 0,6 1,1 5,1
ledningsgruppen 7,8 1,1 1,4 10,3 7,4 1,0 0,6 9,0
Summa 12,6 1,7 2,6 16,3 13,0 1,6 1,7 16,3

forts. not 19

Förändringar av den i balansräkningen redovisade nettoförpliktelsen 
för förmånsbestämda planer

Koncernen 
MSEK 07-08-31 06-08-31

nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer  
per den 1 september 64,4 73,8
Utbetalda ersättningar –3,8 –1,9
inbetalda avgifter –8,8 –20,3
kostnad redovisad i resultaträkningen 9,4 13,0
valutakursdifferenser 0 –1,1
Nettoförpliktelse för förmånsbestämda  
planer per den 31 augusti 61,3 63,6

Kostnad redovisad i resultaträkningen

Koncernen 
MSEK

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

kostnader avseende tjänstgöring innevarande 
period 5,9 6,4
räntekostnad på förpliktelsen 7,3 6,7
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar –4,1 –2,6
effekter av reduceringar och regleringar 0,3 2,5
Summa nettokostnad i resultaträkningen 9,4 13,0

Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen:

Koncernen 
MSEK

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

kostnad för sålda varor 2,7 2,7
Försäljningskostnader 3,2 3,3
administrationskostnader 0,2 0,3
Finansiella kostnader 3,3 6,7

9,4 13,0

Faktisk avkastning på förvaltningstillgångar 5,9 6,7

Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser
de väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen (uttryckta som 
vägda genomsnitt)

Sverige Norge

Sverige respektive Norge 
Procent 2007 2006  2007 2006

diskonteringsränta per 
den 31 augusti 4,2 3,9 4,5 4,5
Framtida löneökning 3,0 3,0 3,5 3,3
Framtida ökning av 
 pensioner 2,0 2,0 2,0 2,5
personalomsättning 5,0 5,0 – –
inflation 2,0 2,0 – –
Förväntad avkastning 4,2 3,9 5,5 5,5

Koncernen

MSEK 2007 2006

Belopp i avsättningsposten som förväntas  
regleras efter mer än 12 månader 61,3 63,6
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Not 20 |  ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Koncernen 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Avsättningar som är långfristiga skulder
medmera kort 6,9 7,2
avveckling av verksamheter 0,5 2,0
Totalt 7,4 9,2

Koncernen
Årets förändring

MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Redovisat värde vid periodens ingång 9,2 50,9
outnyttjade belopp som har återförts  
under perioden –1,8 –41,7
Redovisat värde vid periodens utgång 7,4 9,2

Betalningar

Koncernen 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Belopp varmed avsättningen förväntas  
betalas efter mer än tolv månader. 0,5 2,0

Not 21 |  ÖVRIGA SKULDER

Koncernen 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Kortfristiga 
mervärdeskatt 39,3 38,9
personalskulder 32,2 31,1
presentkort 15,6 13,5
valutaderivat 12,8 9,9
Övrigt 2,6 3,9

102,5 97,3

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
av skuld för presentkort löper en viss del av skulden i det svenska rörelse-
drivande dotterbolaget över längre period än fem år eftersom giltighetstiden 
för presentkorten är tio år.

Moderbolaget 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Kortfristiga
mervärdeskatt 0,1 2,0
Övrigt 0,6 0,2

0,7 2,2

Not 22 |   UPPLUPNA KOSTNADER OCH 

 FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

MSEK 2007-08-31 2006-08-31  2007-08-31 2006-08-31

personalskulder 163,1      151,4 – –
Finansiella kostnader           0,7          7,3         0,7          7,3
hyresskulder – 6,1 – –
kostnader för erbju-
dande förvärv aB 
 lindex (publ) 6,5 – 6,5 –
Övrigt 62,5 27,3  0,1 0,7

232,8 192,1 7,3 8,0
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Not 23 |   FINANSIELLA RISKER OCH  

FINANSPOLICy

koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella ris-
ker. med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassa-
flöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings och kre-
ditrisker. 

hanteringen av koncernens finansiella risker är koncentrerad till en central 
finansfunktion. denna arbetar utifrån den finanspolicy som styrelsen fastställt. 
i styrelsen finns ett finans- och revisionsutskott som bland annat har till uppgift 
att bevaka finanspolicyns utformning och vid behov föreslå förändringar till sty-
relsen.

koncernens finansfunktion ansvarar för kapitalanskaffning, likviditetshante-
ring 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 kost-
nadseffektiv 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 finans-
policyn ska det alltid finnas tillräckligt med kontanta medel för att möta förut-
sedda utgifter och investeringar. dessutom har förfallotidpunkterna på de finan-
siella skulderna spridits över tiden för att begränsa likviditetsrisken.  

Företagets finansiella skuld uppgick per 31 augusti 2007 till msek 1 105 
(1 200). Utöver detta finns en checkräkningskredit i multivaluta uppgående till 
motsvarande msek 696 (496) av vilka msek 143 (218) hade utnyttjats  
per 31 augusti 2007.

Ränterisker
ränterisken kan dels bestå av förändring i verkligt värde, prisrisk, dels föränd-
ringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. en betydande faktor som kan förändra rän-
terisken utgörs av räntebindningstiden. långa räntebindningstider påverkar 
främst kassaflödesrisken. kortare räntebindningstider påverkar prisrisken.

av koncernens låneskulder har 60 procent lagts om till fast ränta genom 
ränteswapar. effektiv ränta på kvarvarande lån uppgick till 3,6 procent per 
den 31 augusti 2007.

hantering av koncernens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär 
att den centrala finansfunktionen ansvarar för att identifiera och hantera 
denna exponering.

enligt finanspolicyn räntesäkras cirka 75 procent av de lån vilkas förfallo-
tidpunkter ligger mer än ett år framåt i tiden. derivatinstrument som exem-
pelvis ränteswapkontrakt används för att hantera ränterisken. i redovis-
ningen tillämpas säkringsredovisning när en effektiv koppling finns mellan 
säkrat lån och ränteswapen se vidare not 1 redovisningsprinciper. 

per den 31 augusti 2007 hade företaget ränteswapar med ett kontrakts 
värde på  msek 1 000 (800). 

swaparnas verkliga värde netto uppgick den 31 augusti 2007 till  
msek 13 (9) bestående av tillgångar om msek 13 (9) och skulder om msek 0 (0). 

Totala räntekostnader inklusive ränteswapar uppgår med lånestruktur  
per den 31 augusti 2007 till cirka msek 56 (56) för räkenskapsåret vilket mot-
svarar cirka 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 motpar-
ter som uppstår vid köp av derivatinstrument. Finanspolicyn anger att enbart 
internationellt välrenommerade banker ska 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 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 transaktionsexpo-
nering 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:

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

Valuta Utflöde Inflöde  Utflöde Inflöde

mUsd 130 – 120 –

meUr 36 30   31            28

mnok – 553 –          605

mpln – 25 –            25

koncernen klassificerar sina terminskontrakt som används för säkring av prog-
nostiserade flöden som kassaflödessäkringar. det verkliga värdet på termins-
kontrakt använda för att säkra prognostiserade flöden uppgick netto till  
msek –8 per den 31 augusti 2007. Tillgångarna uppgick till msek 5 och skul-
derna till msek 13 vilka redovisats i balansräkningen.

valutakontraktens underliggande värden uppgick på balansdagen till 
mUsd 47, mnok –350 och mpln –15.

Omräkningsexponering
kappahl redovisar resultat- och balansräkningar i svenska kronor. delar av kon-
cernen 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.

Utländska nettotillgångar i koncernen fördelar sig på följande valutor:

Koncernen 2007-08-31 2006-08-31

Valuta Belopp MSEK Belopp MSEK

nok 191 273
eUr                     102 84
pln 17 10
hkd 0 4
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Not 26 |  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen Moderbolaget

MSEK              2007-08-31 2006-08-31  2007-08-31 2006-08-31

Ställda säkerheter
i form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 43,1 43,1 – –
nettotillgångar i dotterföretag – 1 383,1 – –

    aktier i dotterföretag – –  1 271,1 1 271,1
Summa ställda säkerheter 43,1 1 426,2 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

se not 32 för beskrivning och bedömning av tulltvist i norge.

Not 27 |  NÄRSTÅENDE

Närståenderelationer
moderbolaget har inga närståenderelationer med sina dotterföretag, se not 28.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Företagets vd, Christian W. Jansson, och styrelseledamoten paul Frankenius 
kontrollerar via bolaget pegatro limited 30,0 (24,5) procent av rösterna i företa-
get. Övriga ledande befattningshavare kontrollerar 1,7 (2,4) procent av  rösterna i 
företaget. de sammanlagda ersättningarna ingår i ”personalkostnader” (se not 5 
och 19).

Not 28 |  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

Moderbolaget 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 2 971,1 1 271,1
Förvärv av samtliga andelar i kappahl as och 
kappahl oY – 1 700,0
nedskrivning p g a utdelning* –88,7 –
Utgående balans 2 882,4 2 971,1

*  nedskrivning har gjorts av andelar i kappahl as på grund av utdelning utöver vinster intjänade  
efter förvärvet.

Not 24 |  OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där företaget är leasetagare
icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

Koncernen Moderbolaget

MSEK 07-08-31 06-08-31  07-08-31 06-08-31

inom ett år 2,1 1,3 – –
mellan ett år till fem år 1,5 1,3  – –

3,6 2,6 – –

Not 25 |  INVESTERINGSÅTAGANDEN

Koncernen
Under 2007 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 räkenskapsåret är i ungefär samma nivå som utfallet för det räken-
skapsår som avslutas 31 augusti 2007. Åtaganden förväntas bli reglerade 
under det följande räkenskapsåret.
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Not 29 |  KASSAFLÖDESANALyS

kassaflödesanalys har upprättats enligt indirekt metod.

Likvida medel  

Koncernen 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
kassa och bank 59,9 72,3
Summa enligt balansräkningen och kassa-
flödesanalysen 59,9 72,3

Likvida medel  

Moderbolaget 
MSEK 2007-08-31 2006-08-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
kassa och bank 0,0 0,0
Summa enligt balansräkningen och kassa-
flödesanalysen 0,0 0,0

Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen Moderbolaget

MSEK
06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31  

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

erhållen utdelning från 
andelar i dotterföretag – – 590,4 –
erhållen ränta 22,6 1,8 1,8 –
erlagd ränta och övriga 
finansiella poster –96,9 –113,5  –62,0 –112,9

–74,3 –111,7 530,2 –112,9

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Koncernen Moderbolaget

MSEK
06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31  

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

avskrivningar 194,9 173,3 – –
avsättningar till pensioner –2,3 –10,2 – –
anteciperad utdelning – –   –459,0 –
nedskrivning p g a  
utdelning utöver intjänat 
eget kapital – – 88,7 –
Övriga avsättningar 4,4 –41,7 –0,3 0,1

197,0 121,4 –370,6 0,1

Förvärv av dotterföretag 

Koncernen 
MSEK

06-09-01 
07-08-31

05-09-01 
06-08-31

köpeskilling: 1 672,4 –
avgår: likvida medel i den förvärvade 
 verksamheten 1 618,0 –
påverkan på likvida medel 54,4 –

forts. not 28

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2007-08-31 2006-08-31

Dotterföretag / Organisationsnummer / Land Antal andelar Andel i % Redovisat värde Redovisat värde

kappahl sverige aB, 556060-4158, sverige 60 000 100,0 1 271,1 1 271,1
kappahl as, 947659138, norge 100,0 1 311,3 1 400,0
kappahl oY, 460.230, Finland 100,0 300,0 300,0

indirekt ägda
kappahl Åland aB, 1737564-2, Åland 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, hong kong 100,0 – –
detaljhandel logistik aB, 556636-2132, sverige 100,0 – –
kappahl mölndal aB, 556714-1444, sverige  100,0 –  –

2 882,4 2 971,1
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Not 31 |  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

de finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse 
den 14 oktober 2007.

Not 32 |   KRITISKA UPPSKATTNINGAR  

OCH BEDÖMNINGAR 

Företagsledningen har med revisionsutskottet diskuterat utvecklingen, valet 
och upplysningarna avseende koncernens kritiska redovisningsprinciper och 
uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar. 
nedan beskrivna poster bedöms vara väsentliga i sammanhanget.

Nedskrivningsprövningar
nedskrivningsprövningarna av goodwill och varumärken görs årligen och fram-
går av not 10.

Varulagervärdering
varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsälj-
ningsvärde. storleken av nettoförsäljningsvärde omfattar beräkningar bland 
annat utifrån bedömningar av framtida försäljningspriser, där bedömda pris-
nedsättningar beaktas. verkligt utfall av framtida försäljningspriser kan komma 
att avvika från gjorda bedömningar.

Skatter
i samband med förvärvet av två bolag erhölls skattemässiga underskott, vilka 
värderats i enlighet med not 30.

Tulltvist i Norge
Under räkenskapsåret 2005/2006 avgjorde en tvist med Tullverket i norge till 
kappahls fördel, vilken vann laga kraft under innevarande räkenskapsår. det 
har dock framkommit fortsatt krav från Tullverket, vilket strider mot det erhållna 
domslutet. därför finns det fortfarande en viss risk för en osäkerhet i ärendet 
men bedömningen från bolaget och dess rådgivare är att domstolens tidigare 
uttalande är korrekt.

Not 33 |  UPPGIFTER OM MODERBOLAGET

kappahl holding aB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisa-
tionsnummer 556661-2312, med säte i mölndal. adressen till huvudkontoret är 
idrottsvägen 14, 431 24 mölndal. koncernredovisningen för år 2006/2007 består 
av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen. 

styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upp-
rättats i enlighet med god redovisningssed, ger en rättvisande bild av moderbo-
lagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande 
översikt över utvecklingen av moderbolagets verksamhet, ställning och resultat 
och dessutom beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moder-
bolaget står inför. styrelsen och verkställande direktören försäkrar också att 
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovis-
ningsstandarder iFrs såsom de antagits av eU, ger en rättvisande bild av kon-
cernens ställning och resultat samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och 
resultat och dessutom beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
koncernen står inför.

mölndal den 14 oktober 2007

 Finn Johnsson amelia adamo paul Frankenius
 Ordförande Ledamot Ledamot

 Bodil agneta nilsson Jan samuelson pernilla ström
 Arbetstagarrepresentant Ledamot Ledamot 

 rose-marie Zell-lindström   
 Arbetstagarrepresentant

Christian W. Jansson
VD och koncernchef

vår revisionsberättelse har avgivits den 15 oktober 2007

pricewaterhouseCoopers aB

Bror Frid
Auktoriserad revisor

Not 30 |  FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG

Under året har följande dotterföretag förvärvats av kappahl mölndal aB:

Företag Verksamhet Förvärvstidpunkt
Andel kapital och 

röster %

simbel investment aB 556549-3870 vilande bolag 2006-12-06 100
kappahl mölndal 2 aB 556226-6477 vilande bolag 2006-12-06 100

Bolagen förvärvades kontant för en total köpeskilling om msek 1 671. verkligt 
värde på förvärvade tillgångar och skulder uppgick netto till msek 1 671 inklu-
sive uppskjuten skattefordran om msek 49. dessutom erhölls skattemässiga 
underskott om msek 1 140. av dessa är msek 979 spärrade till och med 
verksamhetsåret 2011/2012. de förvärvade bolagen bedriver ingen verksam-
het. Förvärvet har medfört en positiv nettoeffekt på årets bokförda skatt och på 

eget kapital om msek 269, som en följd av omvärdering av befintliga förlust-
avdrag under räkenskapsåret. värderingen av förlustavdragen motiveras av 
bedömda framtida genererade överskott.

de två förvärvade bolagen fusionerades in i det förvärvande bolaget under 
räkenskapsårets tredje kvartal. 
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Till årsstämman i 

kappahl holding aB (publ)

org nr 556661-2312

vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning i kappahl holding aB (publ) för räkenskapsåret 2006-09-01—2007-08-31. 

Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 26–59. det är styrel-

sen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 

att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redo-

visningsstandarder 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 styrelse-

ledamot 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, års-

redovisningslagen 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 års-

redovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning.  Förvaltningsberättel-

sen 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 15 oktober 2007

pricewaterhouseCoopers aB

Bror Frid

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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Koncernens styrning

kappahl holding aB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som är 

noterat på omX nordiska Börs stockholm.

Bolagsstyrningen av kappahl-koncernen utgår från lag, note-

ringsavtal och god branschpraxis. Bolagsstyrningen utgår också 

från relevanta riktlinjer och uttalanden, däribland Årsrapporten för 

2007 från kollegiet för svensk bolagsstyrning.

denna rapport om bolagsstyrning har upprättats i enlighet med 

bestämmelserna i svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) och 

avser räkenskapsåret. rapporten är inte granskad av bolagets revi-

sor. kappahls bolagsordning och annan ytterligare information om 

bolagsstyrningen i kappahl finns tillgänglig på www.kappahl.com/ir.

Tillämpning av koden

kappahl tillämpar koden, dock med avvikelsen att revisionsutskot-

tet enligt kodens punkt 3.8.2 ska bestå av minst tre styrelseledamö-

ter medan kappahls revisionsutskott består av två ledamöter. skälet 

till detta är att valberedningen bedömt att revisionsutskottet fungerat 

effektivt med två ledamöter och väl uppfyllt sina uppgifter enligt den 

instruktion som styrelsen fastställt.  

Aktieägare etc.

enligt vpC:s aktieägarregister hade kappahl 8 769 aktieägare per 

den 31 augusti 2007, och utländska investerare ägde då cirka 64 

procent av aktierna. de tio största aktieägarna per den 31 augusti 

2007 framgår av förvaltningsberättelsen. i samband med börsnote-

ringen åtog sig verkställande direktören Christian W. Jansson och 

styrelseledamoten paul Frankenius, vilka till lika delar kontrollerar 

pegatro limited, att före den 22 februari 2008 inte sälja eller pant-

sätta hälften av per den 22 februari 2006 innehavda aktier i kappahl. 

Aktier

aktiekapitalet i kappahl holding aB (publ) uppgick per den 31 

augusti 2007 till 10 720 000 kronor, fördelat på 75 040 000 aktier. 

en börspost innehåller 100 aktier och handel sker på omX nordiska 

Börs stockholm. kappahls börsvärde per den 31 augusti 2007 var 

cirka msek 4 800. 

alla aktier är av ett och samma slag, samt medför således samma 

rätt till bolagets tillgångar, vinst och utdelning. den senast antagna 

utdelningspolicyn innebär att utdelning ska ske med 70 till 100 pro-

cent av resultatet efter betald skatt. 

Bolagsstämma

kappahls högsta beslutande organ är bolagsstämman. Årsstäm-

man hålls inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. 

kallelse till årsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift 

av aktieboken och som anmält deltagande i tid, har rätt att delta på 

stämman och rösta. de aktieägare som inte kan närvara själva kan 

företrädas av ombud. 

den senaste bolagsstämman hölls den 17 september 2007 i 

mölndal. då beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa års-

stämma vid ett tillfälle, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, 

kunna besluta om emission av aktier eller utgivande av konvertibler. 

Bemyndigandet har inte utnyttjats. 

den senaste årsstämman hölls den 21 december 2006 i mölndal. 

Fem ordinarie styrelseledamöter omvaldes enligt valberedningens för-

slag. Finn Johnsson valdes till styrelsens ordförande. de stämmovalda 

ledamöterna är Finn Johnsson, amelia adamo, paul Frankenius, Jan 

samuelson och pernilla ström. de fackliga representanterna i styrel-

sen är ledamöterna Bodil agneta nilsson och rose-marie Zell-lind-

ström, med suppleanterna melinda hedström och eva larsson.

protokollen från samtliga bolagsstämmor finns tillgängliga på 

www.kappahl.com/ir. 

nästa årsstämma kommer att hållas den 17 december 2007 i 

mölndal. en aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 

stämman kan skicka en skriftlig begäran till kappahl holding aB 

(publ), att: styrelsens ordförande, idrottsvägen 14, se-431 24, 

mölndal. Begäran måste inkomma till styrelsen senast sju veckor 

före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, 

kan upptas i kallelsen till stämman. se även www.kappahl.com/ir.

Valberedning

Val av styrelse

Under årsstämman fastställdes en instruktion och arbetsordning för 

valberedningen. den senare ska bestå av tre ledamöter, vilka ska 

vara representanter för de tre största ägarna per det månadsskifte 

som föregår bolagets tredje kvartalsrapport. styrelsens ordförande 

ska då kontakta de tre största aktieägarna och adjungeras till bered-

ningen. enligt pressmeddelandet av den 18 juni 2007 består valbe-

redningen inför nästa årsstämma av kristian lundius, pegatro limited, 

erik sjöström, skandia liv samt arne lööw, Fjärde ap-fonden. Finn 

Johnsson, styrelsens ordförande, har adjungerats till beredningen. 

Bolagsstyrningsrapport
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valberedningen höll sitt konstituerande möte den 27 juni 2007, och 

kristian lundius utsågs då till beredningens ordförande. Bered-

ningen kommer att presentera sina förslag i samband med kallelsen 

till årsstämman. aktieägare som önskar lämna förslag till valbered-

ningen kan lämna sådant förslag enligt vad som anges på  

www.kappahl.com/ir. 

valberedningen bedömer bland annat, med hänsyn till koncer-

nens behov, vilken kompetens och erfarenhet respektive vilka egen-

skaper som styrelsens ledamöter bör ha. avsikten är att skapa en 

ändamålsenlig styrelsesammansättning och att ledamöternas sam-

manlagda kompetens och erfarenheter ska ge en bred bas som 

passar väl mot det skede och den marknadssituation som kappahl 

befinner sig i. Beredningen håller sig även uppdaterad om den all-

männa utvecklingen i arvodesfrågor i svenska börsbolag. Bered-

ningen har under 2007 övervägt frågan om omval och eventuellt 

nyval. som ersättning till extern konsult som utfört vissa undersök-

ningar åt valberedningen har utgått ersättning med 100 000 kronor. 

styrelsens ordförande, Finn Johnsson, lät under sommaren 2007 

genomföra en individuell utvärdering av arbetet i styrelsen och dess 

utskott (motsvarande utvärdering gjordes under sommaren 2006). 

den 5 september 2007 redovisades resultatet av den senaste utvär-

deringen för valberedningen. i utvärderingen efterlyste arbetstagar-

nas representanter vidareutbildning inom vissa ämnesområden, 

 vilket avses upptas vid kommande styrelsemöten. styrelsens ord-

förande har presenterat sin bedömning att styrelsen fungerar väl i 

fullgörandet av sina uppgifter. 

valberedningen har bedömt att fyra av fem stämmovalda styrelse-

ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled-

ningen. paul Frankenius, som tidigare varit vice verkställande direk-

tör i kappahl, kan enligt kodens definition i punkt 3.2.4, inte anses 

oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

valberedningen har vidare bedömt att samtliga fyra stämmovalda 

styrelseledamöter, vilka är oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen, även är oberoende i förhållande till bolagets större 

aktieägare. 

inför årsstämman i december 2007 kommer valberedningen att 

lämna förslag om ordförande vid stämman, antalet styrelseleda-

möter, styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter. val-

beredningen kommer även att lämna förslag till arvodering för arbete 

i styrelsen och dess utskott.

Val av revisor

på bolagsstämma 2005 utsågs pricewaterhouseCoopers aB till 

revisionsfirma, med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvud-

ansvarig revisor för perioden fram till den årsstämma som hålls 

under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. valberedningen 

och revisionsutskottet har bedömt att pricewaterhouseCoopers aB 

har nödvändig kompetens och erfarenhet för uppdraget. Bror Frid 

har även revisionsuppdrag i följande större företag: Broström, 

geveko, gunnebo, gunnebo industrier och vBg. han har inga upp-

drag i bolag som är närstående till kappahls större ägare. 

Bror Frid har personligen till revisionsutskottet och styrelsen rap-

porterat sina observationer från revisionsarbetet. inom ramen för 

nämnda arbete granskas årsredovisningen, bokföringen och styrel-

sens och verkställande direktörens förvaltning. Utöver revisionsupp-

draget, vilket arvoderas enligt sedvanliga debiteringsnormer och 

principen om godkänd räkning, har pricewaterhouseCoopers aB 

under räkenskapsåret tillhandahållit tjänster för cirka msek 0,7, 

varav huvuddelen avser löpande konsultation i redovisningsfrågor.

STyRELSEN

Allmänt

styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning av dess angelägenheter 

och organisation. vid årsstämman i december 2006 valdes fem ordi-

narie ledamöter enligt ovan. som nämnts ingår i styrelsen också två 

fackligt utsedda ledamöter som har var sin personlig suppleant. 

advokat Jonas Frii har varit styrelsens sekreterare. efter årsstämman 

den 21 december 2006 och till den 31 augusti 2007 har styrelsen 

haft sex möten, vilka samtliga protokollförts. ett möte har varit kon-

stituerande möte, tre möten har varit ordinarie och två möten har 

varit extrainsatta. ledamöternas närvaro vid respektive möte fram-

går av följande tabell: 

 
22 dec 

2006
28 mars 

2007
27 juni 

2007
2 aug 
2007

9 aug 
2007

16 aug 
2007

Finn Johnsson Ja Ja Ja Ja Ja Ja
amelia adamo Ja Ja Ja Ja Ja nej
paul Frankenius Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Jan samuelson Ja Ja Ja Ja Ja Ja
pernilla ström Ja Ja Ja Ja Ja Ja
melinda hedström Ja Ja Ja Ja Ja Ja
eva larsson Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Bodil agneta nilsson Ja Ja Ja Ja Ja Ja
rose-marie Zell-lindström Ja Ja nej Ja Ja Ja
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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 53. styrelsens ledamöter inne-

har aktier i kappahl på sätt som närmare framgår av sidorna 68–69.

Arbetet i styrelsen

styrelsen ska mellan varje årsstämma hålla fyra till sex ordinarie 

möten, vilka normalt ska ske genom möte på huvudkontoret i möln-

dal. därutöver kan extra möten sammankallas, vilka kan ske i form 

av telefonmöte om tiden inte tillåter fysiskt sammanträffande. ordfö-

randen leder och organiserar styrelsens arbete. inför varje möte 

utsänds förslag till agenda och underlag för de ärenden som ska 

behandlas vid mötet. Förslag till agenda utarbetas av ordföranden i 

samråd med verkställande direktören. Ärenden som föredras styrel-

sen är vanligen för information eller beslut. Beslut fattas först efter 

diskussion och efter att samtliga närvarande ledamöter haft möjlig-

het att yttra sig. styrelsens breda erfarenheter inom olika områden 

ger ofta en konstruktiv och öppen diskussion. Under året har ingen 

ledamot reserverat sig emot något beslutsärende. Öppna frågor följs 

upp löpande.

styrelsen har inte inom sig gjort någon fördelning av styrelsens 

ansvarsområden, annat än vad som följer av styrelsen arbetsord-

ning. den senare fastställdes på det konstituerande styrelsemötet 

den 22 december 2006 och revideras varje år. den reglerar fördel-

ningen av arbetsuppgifter mellan ordförande, styrelse och utskott. i 

arbetsordningen anges bland annat vilka obligatoriska ärenden som 

ska tas upp vid varje ordinarie möte, till exempel ska mötet i juni 

behandla verksamheten i ett utländskt kappahl-bolag. vid varje 

ordinarie möte lämnas dessutom rapporter från revisionsutskottet 

och löneutskottet, rapport från bolagsledningen, samt fattas beslut 

om etableringar och investeringar. Bland de mer väsentliga ärenden 

som styrelsen tagit ställning till under året märks besluten att starta 

projektering för etablering i ett nytt land och att lämna ett offentligt 

erbjudande att förvärva samtliga aktier i aB lindex (publ). efter större 

händelser, eller i samband med längre uppehåll mellan styrelsemö-

tena, sänder verkställande direktören ut en promemoria till ledamö-

terna som beskriver verksamheten och marknadssituationen. syftet 

med promemorian är att hålla styrelsen informerad om utvecklingen 

av bolagets verksamhet för att styrelsen ska kunna fatta väl under-

byggda beslut. en gång per år utvärderar styrelsen verkställande 

direktörens arbete, varvid ingen person från bolagsledningen närvarar. 

styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen 

genom eget arbete, genom det förberedande arbete som sker i revi-

sionsutskottet och genom kontakt med revisorn. styrelsen har, i 

samband med att revisionen avrapporteras, sammanträffat med 

revisorn.

Styrelsens ledamöter

kappahls styrelse består enligt ovan av sju ledamöter, inklusive ord-

förande och arbetstagarrepresentanter, jämte två suppleanter. på 

sidorna 68–69 finns en redovisning av styrelsen, uppgifter om deras 

förtroendeuppdrag samt relevanta aktieinnehav. mer information om 

styrelsen finns på www.kappahl.com/ir.

Löneutskottet etc.

löneutskottet utses av styrelsen vid dess konstituerande möte. intill 

årsstämman den 17 december 2007 består utskottet av Finn Johns-

son (ordförande) och amelia adamo. efter årsstämman den 21 

december 2006 och intill den 31 augusti 2007 har utskottet haft två 

möten. 

löneutskottet bereder frågor om ersättningar och andra anställ-

ningsvillkor för ledande befattningshavare, samt även frågor om 

eventuella bonus och incitamentsprogram inom koncernen. samt-

liga utskottets ledamöter är oberoende i förhållande till kappahls 

verkställande ledning. Utskottet leds av styrelsens ordförande. arbe-

tet i utskottet följer en skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt. 

Bland annat ska utskottet, utöver de avrapporteringar som sker vid 

varje styrelsemöte, minst en gång per år avge en skriftlig rapport till 

styrelsen. Utskottet har inte egen beslutanderätt, annat än vad verk-

ställandet av den ersättningspolicy som årsstämman den 21 

december 2006 fastställt för ledande befattningshavare innebär. den 

fastställda policyn innebär bland annat att den ledande befattnings-

havaren ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och base-

rad på ansvar och uppförande. lön ska fastställas per kalenderår 

och en ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas 

bonus som dock maximalt får uppgå till 50 procent av den fasta 

lönen. eventuell bonus ska primärt vara baserad på rörelseresultat 

för kappahl-koncernen. För den ledande befattningshavaren och 

bolaget gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. avgångs-

vederlag förekommer inte. inte heller förekommer incitamentspro-

gram som grundar sig på aktiens värde.

ersättningspolicyn utvärderas varje år och föreläggs årsstämman 

för beslut. 
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Revisionsutskottet

Även revisionsutskottet utses vid styrelsens konstituerande möte. 

intill årsstämman den 17 december 2007 består utskottet av Jan 

samuelson (ordförande) och pernilla ström. valberedningen har 

bedömt att de bägge uppfyller kravet att vara oberoende i förhål-

lande till bolaget och bolagsledningen. revisionsutskottet är ett 

stödjande organ till styrelsen i frågor om intern och extern revision, 

finansiell rapportering och kontroll. Utskottet kommunicerar med 

bolagets revisor i de frågor som faller inom utskottet ansvarsom-

råde. Utskottet har, i samband med att revisionen avrapporteras, 

sammanträffat med revisorn utan att verkställande direktören eller 

annan person från bolagsledningen närvarat. Under 2007 har arbe-

tet i utskottet bland annat avsett beredning av frågor om delårsrap-

porter och intern finansiell kontroll. efter årsstämman den 3 januari 

och intill den 31 augusti 2007 har utskottet haft tre möten, vilka 

samtliga protokollförts. alla utskottets ledamöter har varit närva-

rande vid samtliga möten. styrelsens sekreterare är även revisions-

utskottets sekreterare. Även arbetet i revisionsutskottet följer en 

skriftlig arbetsordning som styrelsen fastställt. Utskottet ska, utöver 

de avrapporteringar som sker vid varje styrelsemöte, minst en gång 

per år avge en skriftlig rapport till styrelsen. Utskottets protokoll del-

ges styrelsen. Utskottet är ett beredande organ som saknar egen 

beslutanderätt.

Ledningsgrupp

kappahls ledningsgrupp, samt deras aktieinnehav beskrivs på 

sidorna 66–67.

Rapport om intern kontroll

målet med den interna kontrollen är att skapa en effektiv besluts-

process i vilken kraven, målen och ramarna är tydligt definierade. 

Ytterst syftar kontrollen till att skydda bolagets tillgångar och där-

igenom aktieägarnas investering. styrelsen ansvarar för bolagets 

interna kontroll och har som ett led i detta arbete upprättat en rap-

port om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för 

räkenskapsåret. rapporten är upprättad i enlighet med koden och 

dess tillämpningsanvisningar, och är således begränsad till en 

beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella 

rapporteringen är organiserad. varken rapporten eller vad som 

nedan anges har varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Kontrollmiljö

kontrollmiljön utgör grunden för intern kontroll. kontrollmiljön består 

främst av etiska värderingar, integritet, kompetens, ledarfilosofi , 

organisationsstruktur, ansvar och befogenheter. kappahls interna 

arbetsordningar, instruktioner, policies, riktlinjer och manualer är i 

detta sammanhang viktiga eftersom de vägleder medarbetarna.

i kappahl säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en 

effektiv hantering av verksamhetens risker bland annat genom sty-

relsens och utskottens arbetsordningar, liksom genom instruktionen 

för verkställande direktören. den senare, liksom revisionsutskottet, 

rapporterar regelbundet till styrelsen. i den löpande verksamheten 

ansvarar verkställande direktören för det system av interna kontroller 

som krävs för att skapa en kontrollmiljö för väsentliga risker. 

i kappahl finns även riktlinjer och policies som avser finansiell 

styrning och uppföljning, kommunikationsfrågor och affärsetik. 

ramar för kredit- och valutahantering, finansiell styrning och uppfölj-

ning fastställs till exempel genom fastställda finans-, redovisnings- 

och investeringspolicies.

kappahl har även en kommunikationspolicy som ytterst syftar till 

att likabehandla alla intressenter, att lämna väsentlig information i rätt 

tid och att även i övrigt på ett korrekt sätt uppfylla tillämpliga regler 

och god sed avseende informationsgivning i svenska börsbolag.

i kappahl finns också en uppförandekod (Code of Conduct) som 

gäller för hela koncernen. koden, som är baserad på en rad interna-

tionella vedertagna konventioner, är ett uttryck för vilka värderingar 

och riktlinjer som ska gälla inom koncernen avseende affärsetik samt 

fri- och rättigheter. 

alla bolag inom koncernen har i princip samma struktur och eko-

nomisystem med samma kontoplan. 

styrelsen bedömer att det finns en god förståelse bland medarbe-

tarna för behovet av god kontroll över den finansiella rapporteringen. 

kappahls interna kontrollstruktur baseras sammanfattningsvis på 

arbetsfördelningen mellan bolagsorganen, rapporteringen till styrel-

sen, fastställda policies och riktlinjer, och att medarbetarna följer 

policies och riktlinjer så att en god kontroll över den finansiella rap-

porteringen kan bibehållas. 

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

kappahl arbetar löpande med riskanalyser för att identifiera potenti-

ella källor till fel inom den finansiella rapporteringen.
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 identifiering har skett av de processer i vilka risken för väsentliga 

fel i den finansiella rapporteringen kan antas vara relativt sett högre 

än i andra processer, till följd av komplexitet i affärsprocessen alter-

nativt till följd av höga belopp eller transaktionsvolymer. kappahl har 

bland annat kartlagt sårbarhet i vissa iT-system som genererar 

underlag till de finansiella rapporterna, risk för felvärdering av varu-

lagret samt för trögrörlighet. kartläggningen och efterföljande riskbe-

dömning har resulterat i ett antal motåtgärder och kontrollaktiviteter. 

Bland annat har vissa iT-system uppgraderats samt nya rutiner för 

säkerhetskopiering införts. ett omfattande arbete har också skett 

med att fortsätta dokumenteringen av vissa ekonomi- och affärspro-

cesser. normala kontrollaktiviteter omfattar kontoavstämningar och 

stödkontroller. syftet med samtliga motåtgärder och kontrollaktivite-

ter är att förebygga, upptäcka och rätta eventuella fel eller avvikelser 

i den finansiella rapporteringen. 

avsikten är att under kommande verksamhetsår fortsätta uppfölj-

ningen av kontrollaktiviteter. 

Uppföljning

styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsled-

ningen och revisionsutskottet lämnar. Utskottets arbete med att följa 

upp effektiviteten i ledningsgruppens arbete avseende den interna 

kontrollen är av särskild betydelse för styrelsen. arbetet innefattar 

bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och 

förslag till åtgärder som kan ha framkommit vid den externa revisionen.

Information och kommunikation

en korrekt informationsgivning såväl internt som externt medför att 

alla delar i verksamheten på ett effektivt sätt ska utbyta och rappor-

tera relevant väsentlig information om verksamheten. För att åstad-

komma detta har kappahl utfärdat policies och riktlinjer avseende 

hantering av information i den finansiella processen, vilka har kom-

municerats från ledningsgruppen till medarbetarna. För kommunika-

tion med externa parter finns dessutom en policy som anger riktlinjer 

för hur sådan kommunikation bör ske och när till exempel loggbok 

ska föras. det yttersta syftet med nämnda policies är att säkerställa 

att informationsskyldighet enligt lag och noteringsavtal efterlevs.

Intern revision

kappahl har hittills inte funnit anledning att inrätta en särskild intern-

revisionsfunktion. anledningen är att arbetet med den interna kon-

trollen har medfört att medvetenheten kring den interna kontrollen i 

koncernen har höjts och att ett antal kontrollaktiviteter igångsatts. 

Frågan om en särskild internrevisionsfunktion kommer att prövas 

årligen.
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Linda Hamberg (född 1951) är försäljningsdirektör 
för kappahl sedan 2004 och anställd sedan 1981. 
linda hamberg har en civilekonomexamen från 
handelshögskolan i göteborg.
aktieinnehav: 252 000 aktier. 

Gudrun Fahlback (född 1948) är marknads-
direktör för kappahl sedan 2006 och ingår i kon-
cernledningen sedan anställningen 2003. gudrun 
Fahlback har en civilekonomexamen från handels-
högskolan i göteborg.
aktieinnehav: 132 000 aktier inklusive närståendes.

Mari Svensson (född 1963) är inköpsdirektör för 
kappahl sedan 2004 och anställd sedan 2000. 
mari svensson har en civilekonomexamen från 
handelshögskolan i göteborg.
aktieinnehav: 252 000 aktier.

Ledning

Bolagsledning
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Håkan Westin (född 1959) är finansdirektör för 
kappahl sedan 2001 och anställd sedan 1989. 
håkan Westin har en civilekonomexamen från 
handelshögskolan i göteborg och mastersexamen 
från london Business school.
aktieinnehav: 412 600 aktier.

Kajsa Räftegård (född 1965) är personal- och 
informationsdirektör för kappahl sedan 2002 
och anställd sedan 1995. kajsa räftegård har en 
socionomexamen från göteborgs Universitet.
aktieinnehav: 252 000 aktier.

Christian W. Jansson (född 1949) är vd och 
 koncernchef för kappahl sedan 2002. han är även 
styrelseledamot i Bong ljungdahl aB. Christian W. 
Jansson har en civilekonomexamen från lunds 
Universitet.
aktieinnehav: 11 255 500 aktier genom bolag.

Bolagsledning
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Styrelse

Paul Frankenius
(f. 1958). paul Frankenius är styrelseledamot i 
Kappahl. paul Frankenius var vice VD för Kappahl 
2002 till januari 2006. Innan paul Frankenius började 
på Kappahl var han inköpsdirektör och vice VD för 
Jeans & Clothes Sweden aB. paul Frankenius är 
även styrelseordförande för Swedbank Sjuhärad 
aB och Bockasjö aB samt styrelseledamot i Scorett 
Foot Wear aB. 
aktieinnehav: 11 255 500 aktier genom bolag.

Pernilla Ström
(f. 1962). pernilla Ström är styrelseledamot i 
 Kappahl. pernilla Ström är även styrelseledamot 
i Bonnier aB, Salusansvar aB, Uniflex aB, hagströ-
mer & Qviberg aB, Q-Med aB och acadeMedia 
aB. pernilla Ström har studerat ekonomi vid han-
delshögskolan i Stockholm och litteraturvetenskap 
m.m. vid Stockholms Universitet. 
aktieinnehav: 70 000 aktier.

Eva Larsson
(f. 1950). Eva larsson är suppleant och arbets-
tagarrepresentant i Kappahls styrelse. Eva larsson 
arbetar som försäljare inom Kappahl och har 
genomgått en utbildning i företagsledning som 
arrangerades av Sveriges handelsanställdas för-
bund. 
aktieinnehav: 1 000 aktier.

Melinda Hedström
(f. 1966). Melinda hedström är suppleant och 
arbetstagarrepresentant i Kappahls styrelse. 
Melinda hedström arbetar som försäljare inom 
Kappahl och har genomgått en utbildning i före-
tagsledning som arrangerades av Sveriges han-
delsanställdas förbund. 
aktieinnehav: 0 aktier.

Jan Samuelson
(f. 1963). Jan Samuelson är styrelseledamot i 
 Kappahl. Jan Samuelson är anställd i accent 
Equity partners aB och är även styrelseledamot 
i accent Equity partners aB, aB annas peppar-
kakor och Scandic hotels aB. Jan Samuelson har 
en civilekonomexamen från handelshögskolan i 
Stockholm. 
aktieinnehav: 0 aktier.

StyrElSE
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Amelia Adamo
(f. 1947). amelia adamo är styrelseledamot i 
 kappahl. amelia adamo är publicistiskt ansvarig 
för amelia publishing group (tidskrifterna amelia, 
Tara och m-magasin). amelia adamo är även sty-
relseledamot i Bonnier Tidskrifter aB, Bonnier 
mediauniversitetet aB, sveriges Tidskrifter aB, 
söders media och pr konsult aB samt ssrs 
 holding aB. amelia adamo har tidigare varit chef-
redaktör för tidningen amelia och har även arbetat 
för vecko-revyn och som featurechef för aftonbla-
det. amelia adamo har en fil. kand. i samhällsve-
tenskap från stockholms Universitet. 
aktieinnehav: 100 000 aktier.

Finn Johnsson
(f. 1946). Finn Johnsson är ordförande i kappahls 
styrelse. Finn Johnsson är även ordförande i styrel-
serna för aB volvo, luvata oy, Thomas Concrete 
group aB, Unomedical a/s, City airline och eFg 
european Furniture group aB samt ledamot i sty-
relserna för skanska aB och aB industrivärden. 
Finn Johnsson har en civilekonomexamen från 
handelshögskolan i stockholm. 
aktieinnehav: 200 000 aktier. 

Rose-Marie Zell-Lindström
(f. 1947). rose-marie Zell-lindström är ledamot 
och arbetstagarrepresentant i kappahls styrelse. 
rose-marie Zell-lindström är butikschef inom 
kappahl. 
aktieinnehav: 0 aktier.

Bodil Agneta Nilsson
(f. 1948). Bodil agneta nilsson är ledamot och 
arbetstagarrepresentant i kappahls styrelse. Bodil 
agneta nilsson arbetar som försäljare inom 
kappahl och har genomgått en utbildning i före-
tagsledning som arrangerades av sveriges han-
delsanställdas förbund. 
aktieinnehav: 200 aktier.

sTYrelse
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Finansiell information

Definitioner

EBITA    

rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar.

EBITDA    

rörelseresultat före avskrivningar.

Eget kapital per aktie   

eget kapital/antal aktier i genomsnitt.

Kurs/Eget kapital

akitekursen per aktie/eget kapital per aktie, båda per balansdagen.

Medelantalet anställda 

genomsnittligt antal anställda omräknade till heltidsanställda.

Netto räntebärande skulder   

räntebärande skulder minus likvida medel.

Netto räntebärande skulder/EBITDA (gånger)  

netto räntebärande skulder/eBiTda för närmast föregående 

tolvmånadersperiod.

Räntetäckningsgrad (gånger)   

eBiTda/räntenetto exklusive engångsposter, för närmast föregå-

ende tolvmånadersperiod.

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.

Första kvartalet (1 sep–30 nov) 17 december 2007

andra kvartalet (1 dec–28 feb) 1 april 2008

Tredje kvartalet (1 mars–31 maj) 27 juni 2008

Fjärde kvartalet (1 juni–31 aug) 30 september 2008

Årsstämma i kappahl holding aB (publ) hålls måndagen den 17 

december klockan 14.00 på kappahls huvudkontor, idrottsvägen 14 

i mölndal.

Rätt att delta

aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den 

av vpC aB förda aktieboken senast tisdagen den 11 december 

2007, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdagen 

den 11 december 2007 klockan 12.00. aktieägare som har valt att 

förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier 

i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. aktieägare som 

önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i 

god tid före den 11 december 2007.

Anmälan

anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske:

• per e-mail stamma@kappahl.com 

• per telefon 031-771 55 00

• per telefax 031-771 58 15

• per post till kappahl holding aB (publ), Box 303, 431 24 mölndal

vid anmälan ska namn, adress, telefon- och personnummer, samt 

registrerat aktieinnehav anges. anmälan om deltagande i stämma, 

samt uppgifter om ombud och biträden registreras i syfte att skapa 

underlag för en röstlängd. eventuella fullmakter ska vara skriftliga 

och lämnas senast på stämman.

Fullständig kallelse

Fullständig kallelse publiceras separat och i enlighet med bolags-

ordningens bestämmelser.

välkommen!

Årsstämma
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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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